W.I.T. is trots op zijn 23 kandidaten! Maar W.I.T.
is ook trots op de partners die aan hun zijde
staan, trots op onze leden en trots op onze
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Ichtegem’. Onze inzet heeft
resultaat! De provincie heeft
een plan opgemaakt en zorgt
nu voor de verdere uitvoering.
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W.I.T. zorgde voor een ruim
budget voor energiebesparende maatregelen (zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen, stookplaatsrenovatie, LED-verlichting …) en
maakte het gemeentelijk wagenpark groener met elektrische en CNG-voertuigen.
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We ondersteunen maximaal
het bloeiende verenigingsleven op onze gemeente. Dit op
financieel vlak, via materiële
hulp en het ter beschikking
stellen van onze gemeentelijke infrastructuur.
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Deze grafieken over de gemeentelijke financiën zegt
meer dan duizend woorden.

Erfgoed ligt ons nauw aan het
hart. Zo is de renovatie van
Huize Mahieu zijn eerste fase
ingegaan.
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Waarom op W.i.T. stemmen?

Vijf goede redenen om
voor W.I.T. te stemmen!
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werkt’ lees je best in de betekenis van één hecht team
dat werkt voor alle inwoners
van de hele gemeente.

