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Hier gaan we voor.
Op 8 oktober kiezen we met zijn allen een nieuw stads-

bestuur voor de volgende 6 jaar. Met spirit zijn we er  

klaar voor, samen met onze kartelpartners groen! en sp.a. 

Het progressief kartel heeft een duidelijk programma, ge-

richt op een warme en duurzame stad. Met duidelijke klem-

tonen op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, het versterken 

van de lokale handel en lokale tewerkstelling, samenleven 

in diversiteit, een stevig sociaal beleid en duurzame ont-

wikkeling als algemene doelstelling. Onze spirit-kandida-

ten stellen alvast hun prioriteiten voor!

Spirit maakt in Lokeren  

deel uit van het kartel groen!-

sp.a-spirit. We willen  

de krachten bundelen,  

met het oog op een verdraag-

zame stad met een positieve 

blik op de toekomst en  

een positief imago!

Diversiteit op de markt! 

Loka.Tierra en de wereldculturenmarkt 
zijn goede initiatieven om de intercul-
turele dialoog te bevorderen. Maar 
waarom zouden we dit niet uitbreiden 
naar de wekelijkse woensdagmarkt? 
Kraampjes van verschillende culturen 
op onze wekelijkse markt zouden de 
Lokeraar iets leren over andere cultu-
ren. Een goeie stap naar verdraagzaam-
heid en communicatie.

Innoveren op de arbeidsmarkt

Het is niet voldoende om ons te beperken 
tot het invullen van bestaande arbeids-
plaatsen om onze toekomst veilig te 
stellen. Om onze economie écht te laten 
draaien moeten we creativiteit en inno-
vatie aanmoedigen. Het uitwisselen van 
ervaringen zou al veel vruchten kunnen 
afwerpen. Ervaring speelt uiteraard een 
rol, maar diezelfde ervaring leert ons ook 
dat we moeten evolueren. En dat allemaal 
hand in hand! 
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Ga met ons mee.
Jong en oud: iedereen doet mee!

Vanuit mijn vroegere werksfeer bij de 
kleuters en vanuit mijn engagement naar 
mindervaliden toe, vind ik dat ook in 
Lokeren meer aandacht moet geschonken 
worden aan het samenbrengen van deze 
beide groepen uit onze samenleving. Ik 
ben er van overtuigd dat bijvoorbeeld een 
bezoek van onze kleuters aan het rust-
oord een positieve uitwerking kan heb-
ben op onze senioren. En waarom zouden 
ze samen geen activiteiten ondernemen?

Geef plaats aan vrije tijd

Waarom zouden we geen jeugdcentrum 
opstarten in het centrum van onze stad? 
Niet zomaar een jeugdhuis, maar een 
echt centrum voor onze jeugd waar jon-
geren hun creativiteit, cultuur en kennis 
kunnen botvieren. Waar jongeren kun-
nen fuiven. Waar jongeren zich kunnen 
tonen in het echte stadscentrum. Waar 
jongeren ook begeleiding kunnen krij-
gen met het oog op het opbouwen van 
hun toekomst. Al spelend een toekomst 
opbouwen, wie droomt daar niet van?

Als Vlaamse links-liberalen willen wij voor het verschil zorgen en 
opkomen voor het belang van álle Lokeraars. Spirit is dé partij voor 
wie zin heeft in de toekomst. Want er zijn al genoeg partijen waar je 
terecht kunt als je bang bent. Bang voor nieuwe Lokeraars of voor 
de islam. Bang voor Europa of voor de vergrijzing. Bang voor Poolse 
loodgieters of Chinese arbeiders. Eén advies: als angst je raadgever 
is, stem dan niét voor spirit. Want wij zijn er voor mensen die zich 
niet willen afschermen van de toekomst, maar die klaar staan om 
daar juist het beste van te maken! 
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Beste Lokeraar,

Spirit Lokeren pleit resoluut voor een interculturele 
samenleving. 

Een maatschappij is immers een bonte groepering 
van samenlevingsvormen die elkaar kriskras overlap-
pen: families, buren, verenigingen, wijken, scholen, 
bedrijven. Daarom stimuleren we contacten tussen 
mensen van verschillende culturen. Om samen te 
werken aan een vernieuwd en vernieuwend Lokeren. 

Samen willen we werken aan de verdere uitvoering 
en verbetering van het mobiliteitsplan, willen we 
zoeken naar oplossingen voor de achteruitgang 
van onze handelszaken in het stadscentrum, willen 
we verder streven naar degelijke 
huisvesting voor alle Lokeraars en 
fuiflokalen voor de jeugd. Kortom:  
willen we samen met u van Lokeren 
 een stad met spirit maken!

U stemt geldig door bovenaan op de groen!-sp.a-spirit-
lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen het vakje in 
te vullen. 

Maar natuurlijk kunt U ook een voorkeurstem uitbren-
gen voor de kandidaat van Uw keuze door het vakje bij 
zijn of haar naam in te vullen. U kunt voor meerdere 

kandidaten kiezen, zoveel als U wenst. U kan dus 
perfect op de groen!-sp.a-spirit-lijst de namen van alle 
spirit-kandidaten aanduiden. 

U vindt de spirit-kandidaten op de plaatsen 4, 12, 13,  
14 en 15: Stefan Walgraeve, Dorothy Vermeirsch,  
Nordin Ben Moussa, Monique Achten en Bülent Kayim.

sp.a - spirit - groen!

Kieskeurig

12 Dorothy Vermeirsch

13 Nordin Ben Moussa

14 Monique Achten

15 Bülent Kayim

16 Marleen Temmerman

17 Inge Seynaeve

18 Marijke Baeyens

19 Maggy Bauwens

20 Arne Verstraeten

21 Julia Sanchez Alfaro

22 Thomas Braem

23 Nelly Vermeiren

24 Jo Wouters

25 Hilde De Boes

26 Ronny Van Driessche

27 Gallina Vyt

28 Stefaan Segaert

29 Sabine Parewyck

30 Hakan Dönmez

31 Nele De Witte

32 Khalid El Boutaibe

33 Björn Rzoska

1 Jeanine Bellens

2 Mike Fierens

3 Marjon Thienpondt

4 Stefan Walgraeve

5 Natalie Libert

6 Pascal D’Hollander

7 Simone Pringels

8 Michel Rogiers

9 Nick Eeckhout

10 Bram Dierick

11 Bart Baevegems V.
U.
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PJ Vranckenstraat 4, 

9160 Lokeren

0486 55 74 98

stefan.walgraeve@spirit.be
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