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U KUNT REKENEN
OP CDA BERGEIJK
14, 15, en 16 maart mag u stemmen voor de gemeenteraad. We hopen dat
u deze kans gebruikt om te kiezen voor stabiliteit, ambitie en vooruitgang.
Drie waarden die van toepassing zijn op CDA Bergeijk. In de afgelopen
periode heb ik (als wethouder) mogen bijdragen aan een sterk Bergeijk
en is er een duidelijke en ambitieuze koers gevaren. Dat heeft onze
gemeente veel gebracht. Bergeijk staat er in alle opzichten goed voor.
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Lokaal en betrokken
CDA Bergeijk heeft opnieuw een team van
enthousiaste mensen samengesteld,
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CDA BERGEIJK? KIJK DAN OP
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