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Limburg.
Voorbeeld voor

Vlaanderen
Hasselt

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Manu Jacob
(voorzitter@cdenvhasselt.be)
.cdenvhasselt.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdenvHasselt/.cdenv

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden
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ij illen als Hasseltse kandidaten 
maximaal de belangen van Hasselt 
verdedigen op alle fronten.

IJ VRGEN U STEUN OP 26 MEI 2019

Wij kiezen voor Limburg, dé regio bij 
uitstek waar levenskwaliteit centraal 
staat. Limburg als voorbeeld voor 
Vlaanderen. Maar alles kan altijd beter. 
De mobiliteit in onze provincie moét 
beter. Via bus, spoor, weg en per fiets. 
Met projecten zoals de Noord-Zuid, 
Spartacus en betere stations en 
treinverbindingen hebben wij onze 

Limburgse voorstellen klaar. En ook 
Hasselt rekent op federale waaronder 
inspanningen door  de NMBS in  een 
nieuw station en meer 
treinverbindingen die onze stad linken 
met de rest van Vlaanderen. Limburg 
verdient bovendien verdere 
ontwikkelingskansen. Wij koesteren 
onze groene ruimten en troeven, maar 

willen niet “het Bokrijk van 
Antwerpen” worden. Europa bracht 
voorbije jaren welvaart in vele regio’s, 
waaronder in Hasselt waar Europese 
middelen ingezet werden voor de Abdij 
van Herkenrode, de Grenslandhallen, 
het Jenevermuseum, e.a. Ook de 
komende jaren is het belangrijk dat 
Hasselt in Straatsburg een stem heeft.

INZET VERKIEZINGEN LIMBURG 
VOOR HSSELT
Op 26 mei staat er veel op het spel!



Dit kan door leerlingen met 
taalachterstanden te trainen in school zelf. 
Ook ijveren e voor een individueel 
gerichte benadering van de leerling in het 
leerplichtonderijs. Leerlingen met 
leernoden én leerlingen met leerruimte 
zullen hierdoor veel meer aangesproken 
orden. . De diversiteit in onze scholen is 
groter dan ooit. Leraars moeten beter 
ondersteund orden om leerlingen met 
bijzondere noden les te kunnen geven. 
Door flexibilisering in de organisatie van 
scholen zullen leraars dynamischere 
mogelijkheden hebben in de uitoefening 
van hun job. Leraars moeten meer ingezet 
kunnen orden in hun persoonlijke 
expertise. Hierbij moeten e  blijven 
focussen op het genereren van minder 
planlast. 

e rollen het nieue duaal leren uit. Dit 
zal zorgen voor een betere afstemming 

tussen onderijs en arbeidsmarkt zodat 
jongeren op de erkvloer ook een diploma 
secundair onderijs kunnen halen én 
ondertussen él al in hun talent zitten op 
die arbeidsmarkt. e blijven ijveren voor 
een zo groot mogelijk en breed 
onderijsaanbod in ons hoger onderijs. 

Er stromen in Limburg 5% minder naar de 
universiteit dan in de rest van Vlaanderen. 
Ons hoger onderijs moet nog sterker op 
de kaart komen te staan. 

TOM COX VLMS PRLEMENT PLTS 4
Vragen voor onze onderwijsexpert?  
contact@rechtopongelijkheid.be.

MEER DIPLOM'S,VLOTTERE 
NSLUITING RBEIDSMRKT 

CD&V il het aantal Limburgse diploma’s, zoel van het secundair als hoger onderijs, 
resoluut verhogen. Teveel jongeren (11%)  verlaten namelijk het secundair nog altijd zonder 
diploma. Daarom moet de lat hoog liggen zodat iedere jongere gestimuleerd ordt een 
diploma te behalen. Hiervoor moet structureel ingezet orden op taal, zoel in het kleuter-, 
basis- als secundair onderijs.

E PLEITEN VOOR EEN 
GROTERE 
ONDERIJSBEVOEGDHEID 
VOOR DE UHSSELT

  Tom Cox    Ivo Belet     Tom Vandeput   Maryam Jamshid  

Tom Cox 

Kandidaat Vlaams Parlement, 4de plaats

* 42 jaar 
* Directeur Scholen Kindsheid Jesu 
* Gemeensteraadslid stad Hasselt 
* Samenonend, papa van Sep en Sien 
* tom.cox@hasselt.be 
* .tomcox.be

Maryam Jamshid

Kandidaat Kamer, 2de opvolger

* 31 jaar 
* dviseur van minister Koen Geens 
*Gemeenteraadslid stad Hasselt 
* maryam.jamshid@hasselt.be

MK KENNIS MET U 
HSSELTSE 
KNDIDTEN

Tom Vandeput

Kandidaat Kamer, 6de opvolger 

* 35 jaar 
* Gedeputeerde provincie Limburg 
* Gemeenteraadslid stad Hasselt 
* Samenonend, papa van Camille 
* tom.vandeput@hasselt.be  
* .tomvandeput.be

Ivo Belet 

Kandidaat Europees Parlement, 11de 
plaats 

* 59 jaar 
* Europees parlementslid 
* Gemeenteraadslid stad Hasselt 
* Getroud met Brigitte, papa van Dries 
en Margot 
* Ivo.belet@hasselt.be 
* .ivobelet.eu




