
 KRACHTIG LOKAAL ! 
 
Mijn naam is Geertje Mink, 27 jaar en al ruim 16 jaar woonachtig in Oisterwijk. Ik 
werk in Eindhoven bij Bouwmaat als verkoopadviseur. Verder ben ik al jaren politiek 
actief voor het CDA. Dit noem ik mijn grootste hobby. Ik ben een echt familie mens. 
Ik kan genieten van dagjes weg met de familie. Shoppen, terrasjes pakken en uit 
eten gaan. Ik houd ervan om samen met de hond Cobus een wandeling in het bos 
te maken en ga ook graag naar zee.   
 
Afgelopen periode heb ik samen met Guus Mulders (uit Moergestel) namens het 
CDA in de gemeenteraad gezeten. Ik heb veel geleerd over politieke processen en 
het verloop van debatten. Als voorzitter bij een raadsplein en als vice-fractievoorzitter 
heb ik me verder ontwikkeld. Ik heb heel bewust de wens uitgesproken om lijsttrekker 
te worden. Ik ben dankbaar dat het bestuur me die kans geeft want ik heb zeker 
ambitie om door te groeien in de politiek.  
 
Als lijsttrekker wil ik er zijn voor alle vier de kernen van de gemeente Oisterwijk. Ik 
vind het belangrijk dat jullie als inwoners gehoord worden. Dat er gesprekken 
gevoerd worden en dat de opbrengst daarvan meegenomen wordt bij het maken van 
toekomstgerichte keuzes voor onze samenleving.  
 
Net als de afgelopen jaren wil ik me blijven inzetten voor betaalbare woningen voor 
jongeren/starters & senioren. Daarnaast wil ik de agrarische ondernemers 
onverminderd blijven steunen zodat zij met passie hun werk kunnen uitvoeren. Ik 
heb een filmpje gemaakt waarin ik mijn waardering uitspreek voor de hardwerkende 
agrarische ondernemers. Van mij krijgen ze alle lof! 
 
De kwaliteit van leven binnen onze mooie dorpen ligt me na aan het hart.  
Daar zet ik me heel graag voor in!  
 
Stem CDA, want  
 
CDA is KRACHTIG LOKAAL ! 
 
 
Geertje Mink 
Raadslid en lijsttrekker  
CDA Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l

