Beste bestuursleden, leiding, vrijwilligers,
Op 14 oktober stemmen jullie mee voor een nieuw gemeentebestuur in Dentergem. Zo bepaal jij mee het
lokale bestuur voor de toekomst. Dit is ook de toekomst van jouw vereniging want de nieuwe gemeenteraad
zal de komende jaren beslissingen nemen die voor jouw vereniging van tel zijn : lokalen, ondersteuning,
subsidie, …

FOCUS 8720, een bewuste en jonge keuze!

Wij willen een aantrekkelijke gemeente voor dynamische verenigingen. Want zij zijn de drijvende krachten
achter initiatieven die een gemeente levendig en scherp houden.

FOCUS 8720 gaat voor ondersteuning van alle Dentergemse verenigingen!

Hoe? Eenmalig jaarlijks gratis gebruik van infrastructuur voor elke vereniging en meer logistieke
ondersteuning waar nodig.

FOCUS 8720 gaat voor een moderne en geschikte infrastructuur!

Hoe? Door samen met alle verenigingen op zoek te gaan naar oplossingen voor hun tekort aan lokalen en
opslagplaats. Onze aandacht gaat ook naar de omgeving rond de lokalen, die aantrekkelijk en veilig moet
zijn, met het nodige groen.

FOCUS 8720 gaat voor een aanspreekbare gemeente die luistert!

Hoe? Wij zullen steeds aanspreekbaar zijn en actief meehelpen zoeken naar oplossingen voor de zorgen en
noden binnen uw vereniging.

FOCUS8720 gaat voor verkeersveilige dorpskernen!

Hoe? Door verkeersveilige dorpen en toegangswegen te creëren en de nodige aandacht te hebben voor de
zwakke weggebruikers, zodat zij veilig op hun bestemming geraken, te voet of met de fiets.
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focus8720bewustanders

Wij met Focus8720 kennen het verenigingsleven van binnenuit, want al onze kandidaten zijn of
waren lid in een vereniging, sportclub of jeugdbeweging. Maar liefst 16 van onze kandidaten
hebben of hadden er ook een bestuursfunctie.
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Hoe stem je het best?
Wij vragen jullie om zoveel mogelijk naamstemmen te geven op onze lijst
(het bolletje naast de naam van een kandidaat) want elke naamstem is een volwaardige stem.
Onze uitgebreide stemgids kan je downloaden op www.focus8720.be.

Vergeet je oproepingsbrief en identiteitskaart niet!
Met vriendelijke groeten,

Het FOCUS8720 team – LIJST nr 8
PS: Ons volledige programma vind je op www.focus8720.be

focus8720.be

facebook.com/focus8720

@focus8720

focus8720bewustanders

VU. Peter Broothaers - Baljuwstraat 2 - 8720 Dentergem - Verkiezingsdrukwerk 2018

2

