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KAMER
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MARK VOS 
4de plaats Kamer 

50 jaar - burgemeester 
RIEMST

EVELYNE STASSEN 
5de plaats Kamer 

29 jaar - Gemeenteraadslid 
TONGEREN

AN CHRISTIAENS 
3de plaats Vlaams parlement 
39 jaar - Vlaams parlementslid 
eerste schepen TONGEREN

KATRIEN HERCK 
7de opvolger 
Vlaams parlement 
32 jaar - HEERS

PIETER KONINGS 
3de opvolger Kamer 

33 jaar 
KORTESSEM

MIET JORISSEN 
10de plaats Vlaams parlement 
32 jaar - Schepen 
KORTESSEM

Uw lokale contactgegevens:

info@tongeren.cdenv.be
www.tongeren.cdenv.be
 
Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/tongeren.cdenv 

Laat de stem van Zuid-Limburg in Brussel horen.
Deze kandidaten koesteren Zuid-Limburg! WIJ in 

TONGEREN

COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid of de 
CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!



Ieders gedacht mee op tafel

Politiek is voor An niet zomaar een dagtaak. 
Ze is een bezige bij die graag onder de mensen 
vertoeft, van een activiteit van een vereniging 
tot  een zonnig terras op de Grote Markt. Zo 
houdt An de vinger aan de pols en is ze een 
doorgeefluik voor wat mensen beroert. Met 
ieders gedacht mee op tafel wordt het beleid 
immers sterker, en dat geldt op elk niveau.

Een hart voor Limburg(ers)

Oud genoeg om het te weten, jong genoeg 
om het te doen: al vijftien jaar doet An 
enthousiast aan politiek. Eerst bij Jong CD&V, 
vervolgens als gemeenteraadslid, dan als 
schepen en sinds 2014 ook als parlementslid 
voor heel Limburg. Hard werken, goed 
luisteren en samen vooruitgang boeken: zo 
doet An aan politiek. In het Vlaams parlement 
focust ze op een woonbeleid waarin iedereen 

thuis is, een bloeiende economie met 
werkbare jobs en toont ze een warm hart 
voor de Limburgse dossiers. Haar activiteiten 
als advocaat zijn nu beperkt, maar de kennis 
die ze opdeed neemt ze elke dag mee in haar 
parlementair werk. An staat garant voor een 
oplossingsgerichte politiek, met bestuurders 
die bereikbaar zijn en een beleid dat 
vooruitgang boekt voor iedereen. Met jouw 
steun wil ze opnieuw het verschil maken.

Eerste schepen, Vlaams parlementslid, 

mama van Matisse, fiere Tongenaar

Ervaring en engagement: daarmee zet An zich in ten dienste van de Tongenaar en de 
Limburger. Dat doet ze op lokaal niveau, waar ze als eerste schepen bevoegd is voor 
cultuur, toerisme en jeugd. Dat doet ze ook in de nationale politiek, als Tongerse stem 
in het Vlaams parlement. Die wil ze ook de komende jaren laten klinken. Geef jij haar 
die kans?

EEN MOOI TONGEREN IN EEN 
STERK VLAANdEREN, MET EEN 
bELEId dAT dE (LIM)buRGERS 
ONdERSTEuNT.

LODE CEYSSENS 

LIJSTTREKKER 
VLAAMS PARLEMENT

WOUTER BEKE 

LIJSTTREKKER
KAMER

AN 
CHRISTIAENS 
3de plaats 
Vlaams Parlement

EVELYNE 
 STASSEN 

5de plaats 
Kamer

Warm hart en gezond verstand 

Evelyne is tewerkgesteld in de sociale sector. 
Als ondersteuner type 4 vanuit BuSO Sint-
Gerardus begeleidt ze leerlingen met een 
neuro-motorische beperking. Een uitdagende 
en gevarieerde job die ze met hart en ziel 
doet, steeds vanuit een oplossingsgerichte 
visie, op maat van de betrokken partijen, met 
het hart op de juiste plaats en de nodige dosis 
gezond verstand.

Zorg dragen voor de Limburgers

Net als in haar job is passie in de politiek 
Evelyne’s belangrijkste drijfveer. Gedreven en 
oprecht met beide 43’ers op de grond, dat is 
de manier waarop ze in het leven staat. Onze 
toekomst wordt geschreven door de politiek 
en in dat traject wil ze geen toeschouwer zijn. 
Één van de vele maatschappelijke uitdagingen 
is ons onderwijs. Evelyne wil meewerken aan 

een beleid dat door gelijke kansen voor alle 
jongeren het verschil maakt en dat hen 
ondersteunt op maat. Ook de zorg voor onze 
ouderen en personen met een beperking is 
prioritair. Goed, gezond en gerust wonen, 
werken en leven. Het lijkt een holle slogan, 
maar is de basis voor een Limburg waarin 
iedereen zich geborgen voelt. 

Ik voel mij alvast méér dan thuis in onze 
hartelijke provincie.

Gemeenteraadslid 

Een 29-jarige Tongenaar 

met een hart voor Limburg

Een 29-jarige Tongenaar met een hart voor Limburg, dat is Evelyne. Ze is opgegroeid 
in het verenigingsleven en daar vind je haar regelmatig terug. In het weekend kom je 
haar  tegen in de horeca of een kledingzaak, als enthousiaste klant én als gepassioneerd 
flexijobber. Haar andere passie? Politiek. Met jouw steun wil ze Tongeren op de 
nationale kaart zetten.

FIER OP wAT GOEd IS, 
KRITISCH wAAR NOdIG; KLAAR 
OM TE bOuwEN AAN EEN 
NOG STERKER LIMbuRG!


