WITTEKE februari 2019

Beste inwoner van onze gemeente Ichtegem
Goeiedag!

Jullie hebben vanaf 1 januari 2019 een nieuwe burgemeester. Het W.I.T.-team heeft de roep van
velen naar verandering en vernieuwing kunnen waarmaken. W.I.T. dat 25 jaar geleden ontstaan
is uit een groep vrienden, zal zich ten volle inzetten om een transparant en integer gemeentebeleid te voeren.
Velen kennen mij als apotheker. Door mijn dagelijkse contacten met vele inwoners, voelde ik de
nood aan verandering. Ik stond in 1994 mee aan de wieg van W.I.T. en ben sindsdien actief in de
gemeentepolitiek. Mijn grootste drijfveer voor mijn politiek engagement was altijd: ‘mensen op
een eerlijke wijze helpen’. Dat wil ik nu als jullie burgervader zeker – meer dan ooit – nastreven.
Samen met de mandatarissen uit de nieuwe beleidsploeg (W.I.T. en Liberaal 2018) beloof ik mij
daarvoor 100 % in te zetten. De huidige bestuursmeerderheid maakt momenteel een beleidsplan op voor de komende legislatuur. We nemen daar even onze tijd voor zodat het plan goed
doordacht is, het welzijn van de bevolking dient en financieel haalbaar is. In de eerstvolgende
maanden zullen wij ons beleidsplan langs allerlei mediakanalen aan de bevolking voorstellen.
We gooien al het goede uit de voorbije jaren zeker niet weg. Integendeel, we bouwen verder op
de plannen en verwezenlijkingen uit de vorige bestuursperiodes. Hier en daar zullen we nieuwe
accenten leggen. In mijn toespraak op de eerste gemeenteraad heb ik de bestuursploeg uit de
vorige legislatuur bedankt voor hun inzet en engagement.
Wil je mij spreken over zaken die je aanbelangen of zit je met vragen? Dat kan zeker. Je vindt
hieronder de contactgegevens hoe je mij kan bereiken. Ik maak er werk van om je zo spoedig
mogelijk een antwoord te bezorgen.
Ik ben er zeker van dat er voor onze gemeente en vooral voor de inwoners een mooie toekomst
voor de deur staat. Ik zal er samen met de nieuwe bestuursploeg mijn uiterste best voor doen.
En nog een late nieuwjaarswens: “Ik wens jou en al wie je dierbaar is veel geluk in het nieuwe
jaar”!
Heel genegen,
Jan Bekaert
jullie burgervader
Tel. 0485 69 52 95
of 051 58 81 71
jan.bekaert@ichtegem.be
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Hoe breng je een geldige stem uit?

• Stem voor AL onze kandidaten door alle
2 Celesta MUYLLE
bolletjes naast hun naam te kleuren - maar
3 Isabel DE CEUNINCK
niet op de kopstem - zo moedig je al onze
4 Koen GADEYNE
kandidaten aan.
5 Dieter DEBACKER
• Je kan natuurlijk ook naast één of
meerdere namen een bolletje kleuren.
6 David VAN MOERKERCKE
• Of je kan ook een kopstem geven, maar wij
Gemeenteraadslid
Lid Bijzonder Comité van
7 Sylvie VERSCHOORE Lid Bijzonder Comité van
geven de voorkeur aan naamstemmen.
8
Sara
DECLERCQ
OCMW-raadslid
de Sociale
Dienst
de Sociale Dienst
• Geldig
stemmen kan enkel als je op één lijst
9 Antoon CALUS
kiest.

Isabel De Ceuninck

VU: EDDY LAGA - ZEDELGEMSTESTEENWEG 167 - 8480 ICHTEGEM

10 Hendrik MISSIAEN
11 Luc PROVOOST
12 Eddy INGELBRECHT
13 Marie Rose VANHOOREN
14 Rita STEEN
15 Miek ALLEMEERSCH
16 Ivan KEMEL

Sylvie Verschoore

Antoon Calus

Bedankt voor je vertrouwen!
Voor de contactgegevens van onze mandatarissen
en de bevoegdheden van burgemeester en schepenen
kan je steeds terecht op onze website.

www.witteke.be

17 Louis BOUT
18 Ine DEGRANDE
19 Ellen LIEVENS
20 Frederick CLAEYSSENS
21 Katrien FONTEYNE
22 Claudine DELARUE
23 Willy HOSTEN
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