
Beste jonge kiezer,

Op 14 oktober stem jij voor het eerst voor een nieuw gemeentebestuur in Dentergem. Met jouw stem kies je 
mee het lokale bestuur dat de komende jaren beslissingen zal nemen die ook jouw leefwereld beïnvloeden. 
FOCUS8720 is de enige lijst in Dentergem die jouw generatie een stem geeft met twee prille twintigers, 
Amber en Antoon, in onze rangen.

Wat wil FOCUS8720 zoal anders doen?
•   Fietspaden veiliger maken waar nodig en zorgen voor goed onderhouden fietspaden.
•   De werkgelegenheid in eigen gemeente omhoog krikken door het aanpassen van 
     de industriezones aan de huidige noden.
•   Een moderne gemeente website voorzien om jouw administratie van thuis uit te regelen.
•   Een gemeente uitbouwen waar het goed is om te wonen, onthaalbeleid nieuwe inwoners, 
     ondersteuning bij premieaanvragen voor bouwen en verbouwingen.
•   Voorzien in kwalitatieve jeugdlokalen en gepaste veiligheidsmaatregelen nemen 
     rond lokalen van jeugdverenigingen. 
•   Werken  aan een bruisend verenigingsleven door  logistieke ondersteuning te voorzien
     voor  alle verenigingen waarbij sommige zalen of ruimtes goedkoper
     of gratis gebruikt kunnen worden. 
•   Actievere samenwerking met de jeugdraad. 
•   Nieuwsgierig naar ons volledige programma? 
     Dat vind je in onze uitgebreide folder en op www.focus8720.be
     Je kan ons ook volgen op Instagram, Facebook en Twitter. 

Hoe kan je geldig stemmen?
•   Ofwel door zoveel mogelijk naamstemmen te geven op onze lijst (de cirkels kleuren naast 
     de naam van één of meerdere of alle kandidaten), elke naamstem is een volwaardige stem. 
•   Ofwel door een kopstem te geven. 
•   Mogen wij vragen om zoveel mogelijk van onze kandidaten een naamstem te geven?
•   De uitgebreide stemgids kan je vinden bij downloads op www.focus8720.be

Focus8720 als onafhankelijke partij.
De meeste van onze kandidaten hebben geen banden met de nationale politiek. Het voordeel is dat 
we daardoor als partij de zaken met een open en frisse blik bekijken. Wij hebben een brede kijk en 
kunnen onderlinge kennis uitwisselen, waardoor onze doelstellingen op maat van onze gemeente 
en inwoners geformuleerd zijn. Daarbij staan de woorden : 'overleg', 'samenwerking', 'gezond 
verstand’ en ‘algemeen belang' centraal. Wij hebben jou, als kiezer, daarbij nodig! Geef ons jouw 
stem zodat wij samen onze doelstellingen waar kunnen maken. 

facebook.com/focus8720focus8720.be

@focus8720 focus8720bewustanders 



FOCUS8720, een bewuste en jonge keuze!

Jouw jongerenkandidaten bij FOCUS8720:
Antoon Van Ryckeghem (21 jaar, plaats 7) en Amber Baudoncq (20 jaar, plaats 9).

Antoon Van Ryckeghem Amber Baudoncq
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Vergeet je oproepingsbrief en identiteitskaart niet!
Met vriendelijke groeten,
Het FOCUS8720 team – LIJST 8
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