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Ceysens gaat
federaal en Daems
op Vlaamse lijst
Bij Open Vld Vlaams-Brabant zijn
zaterdag de lijsten voor de verkiezingen van 25 mei goedgekeurd. Daarbij valt op dat Patricia Ceysens het
Vlaamse niveau inruilt voor het federale. Rik Daems maakt de omgekeerde beweging. Hij krijgt de tweede plaats op de Vlaamse lijst na lijsttrekker en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. Ceysens krijgt de derde
plaats op de Kamerlijst, na lijsttrekker Maggie De Block. Op de tweede
plaats staat Tim Vandeput, de burgemeester van Hoeilaart. Kamerlid
Luk Van Biesen moet voor de liberalen een vierde Kamerzetel binnenhalen in Vlaams-Brabant.B

Ex-parlementslid
Paul Tant (CD&V)
o
overleden

CD&V-politicus
Paul Tant is overleden. Hij was burgemeester van Kruishoutem van 1977 tot
2009, zetelde in de
Kamer van 1981 tot
1987 en in de Senaat
van 1989, tot hij in 1991 opnieuw lid
va
werd van de Kamer. Daar bleef hij tot
w
2007. Hij was in de jaren negentig
2
fr
fractieleider in de Kamer. Paul Tant
w
werd 68 jaar. “Kruishoutem verliest
ee
een warme burgemeester. CD&V
ee
een groot parlementarist. Sterkte aan de familie en vrienden”, reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke.
ge
De CD&V-politicus wordt aanstaanD
de zaterdag om 10 u begraven in de
d

Sint-Lievenskerk in Kruishoutem. B
S

e Smet.

dagavond moest
tse komen, het is
k of ook dat deel
scenario.
rs die nu al in Behet zo: “Er zijn all mensen verder
doeling was, niet
h aan het scenario

van hun cel kreen een drinkbeker
st ‘I served time in

O
Ondernemers
k
kiezen voor Peeters
e
en De Wever
De meerderheid van de Vlaamse
on
ondernemers
zal op 25 mei zijn stem
geven aan de N-VA. Partijvoorzitter
Bart De Wever krijgt de meeste steun
om de nieuwe premier te worden,
terwijl CD&V-boegbeeld Kris Peeters
een nieuwe termijn als Vlaams minister-president wordt gegund. Dat
besluit het Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen (NSZ) uit een peiling
bij 477 leden. Achtenvijftig procent
van de bevraagde NSZ-leden zegt op
federaal en Vlaams niveau voor N-VA
te zullen stemmen, 20% kiest voor
Open Vld en 8% voor CD&V. De an-



	
  

