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Burgemeester Pieter De Crem, hoe kijkt u terug op het 
werk van de voorbije 6 jaar? 
Eerst en vooral met een grote dankbaarheid voor het 
harde werk van de voltallige ploeg van schepenen, ge-
meenteraadsleden en OCMW-raadsleden. Samen ston-
den we voor de zware uitdaging om een vijfsterrenge-
meente nog verder te verbeteren. Geen sinecure, maar 
ik kan met trots zeggen dat we geslaagd zijn met groot-
ste onderscheiding. Ik wil de inwoners van Aalter dan 
ook van harte danken voor het enorme vertrouwen dat 
ze ons steeds schonken en kan u verzekeren dat we nog 
grootse plannen hebben voor de komende jaren. 

Wat vindt u uw belangrijkste verwezenlijking van de 
voorbije periode? 
Mijn belangrijkste verwezenlijking is het bewaren van 
het evenwicht binnen onze gemeente. Het evenwicht 
tussen economische groei en natuurbehoud, onderne-
men en ontspannen, mobiliteit en verkeersveiligheid en 
modernisering en contact tussen onze inwoners. 

Zo is Aalter vandaag een prachtige en krachtige gemeen-
te die sterk inzet op vernieuwing van de infrastructuur. 
Nu de dorpskernen zijn vernieuwd, richten we ons meer 
dan ooit op mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersvei-
ligheid, met een bijzondere aandacht voor de veiligheid 
van voetgangers en fietsers. Het nieuwe Rond Punt, het 
meest ingrijpende project ooit in Aalter, nadert zijn af-
werking. Dit zal van onze nieuwe gemeente dé draaischijf 
maken van toekomstgerichte mobiliteit. Ook de nieuwe 

stationsomgeving zal van Aalter verder een echt knoop-
punt maken in de regio. En de nieuwe brug tussen het 
huidige bedrijventerrein Lakeland en het nieuwe terrein 
Woestijne is niet enkel een grote troef voor de onderne-
mers, maar zal ook zwaar verkeer doorheen de dorps-
centra drastisch verminderen.

Als Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel besteedt 
u inderdaad een grote aandacht aan ondernemen. 
We hebben onze welvaart te danken aan onze strategi-
sche ligging binnen Europa en de wereld. Maar ook de 
ideale ligging van Aalter benut ik zo goed als het kan. In 
Aalter gaan ondernemen en werken hand in hand. Maar 
liefst 80% van onze actieve bevolking werkt in de indus-
trie, handel en dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzon-
derlijk ondernemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij 
alle bedrijfsbelastingen en belastingen op drijfkracht 
zijn afgeschaft, is een echte hefboom. Zo kunnen zowel 
kleine als grote bedrijven volop investeren in nieuwe 
technieken en extra arbeidsplaatsen. 

Bovendien trekt de IncubAalter, onze bedrijfsincubator, 
nieuw en jong talent aan. Dit project biedt startende be-
drijven of start-ups de kans om zich rustig te ontwikke-
len en te groeien. Voor middenstand en handel zetten 
we in op aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikba-
re winkelgelegenheden met meer dan 1000 gratis par-
keerplaatsen en topevenementen. 
Onze ondernemers stelden in een recent onderzoek van 
VOKA dan ook dat Aalter een absolute topgemeente is 

Zo zag Aalter Gazet er uit in 2012…

In het verleden werden de inwoners van Aalter in de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen uitvoerig over de campagne van CD&V/
N-VA geïnformeerd en dit via Aalter Gazet. Maar ook deze publicatie 
gaat volledig mee in het fusieverhaal tussen Aalter en Knesselare. 
Daarom zullen we u tot 14 oktober regelmatig berichten via de AK 
Gazet, de AalterKnesselare Gazet. Hierin zal u onze kandidaten leren 
kennen, onze strijd- en actiepunten vernemen en kan u kennis ma-
ken met onze visie op de toekomst van onze mooie fusiegemeente. 
Hierin leert u onze kandidaten kennen, verneemt u onze strijd- en 
actiepunten en onze visie op de toekomst van onze mooie fusiege-
meente.

In Aalter gebeurt het! 
Als Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel zette Pieter De Crem zich de voorbije ja-
ren met veel enthousiasme en passie in voor onze bedrijven. Ons land leeft immers van 
handel en het is dan ook van groot belang dat we overal ter wereld alle opportuniteiten 
grijpen om onze handelsrelaties verder te versterken. Maar Pieter De Crem brengt de-
zelfde ideeën ook in de praktijk in eigen gemeente. Zo maakte hij van Aalter de eerste 
“Smart City” van het land, ondersteunt hij ondernemerschap en economische ontwikke-
ling en verlegde hij de grenzen van Aalter door de fusie met buurgemeente Knesselare. 

  

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

Respect voor de pr'8' van de natuur!

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Aand'8' voor iedere bewoner!

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Aalter, een m'8'tige mix!

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

Onze toekomst l’8’ ons toe!

•SINT-MARIA-AALTER 

AALTER•

BELLEM•

KNESSELARE•

URSEL•

•POEKE

•AALTER-BRUG

LO
TE

NH
UL

LE
•

Genieten van de lekkere amb’8’! 
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Aalter
bloeit!

cultuur

natuurondernemen

ontspanning

thuis

infrastructuur

Aalter Gazet informeert 
u steeds opnieuw! 
Zoals u als inwoner van Aalter regelmatig een 
informatieblad van CD&V en N-VA in uw bus 
ontvangt, informeren wij u tijdens de aanloop 
van de gemeenteraadsverkiezingen graag op-
nieuw via Aalter Gazet. Al sinds 1994 verschijnt 
dit krantje met allerhande partijnieuws, maar 
vooral met ons programma dat we u in deze en 
volgende edities willen bekend maken.

Zo zag Aalter Gazet er nog uit in 2000…

Tot 14 oktober zullen wij u dan ook 
regelmatig berichten waarom Aalter 
volgens ons als gemeente bloeit en hoe 
CD&V en N-VA Aalter blijvend zullen laten 
bloeien. U zal onze strijd- en actiepunten 
vernemen en kunnen kennismaken met 
onze visie op de toekomst van onze mooie 
gemeente. Met andere woorden, via Aalter 
Gazet willen we u wegwijs maken door ons 
programma voor de komende zes jaren.

En zo zag Aalter Gazet er al uit in 2006…

Natuurlijk besteden we ook uitgebreid 
aandacht aan onze 20 kandidaten van 
CD&V en onze 5 kandidaten van N-VA. 
Verder in deze editie kan u alvast met hen 
kennismaken. Aalter Gazet is er terug 
voor u, mét een nieuwe, verfrissende lay-
out voor een nog betere zicht- en lees-
baarheid.

Wij wensen u alvast veel leesgenot.

“Aalter bloeit” is meteen ook de 
slagzin van uw campagne. Vanwaar 
deze beeldspraak?
Zes jaar geleden konden we met trots 
zeggen dat Aalter een échte vijfsterren- 
gemeente was, iets wat ook door een 
groot deel van de inwoners zo werd aan-
gevoeld. Zes jaar later kunnen we nog 
trotser stellen dat, door de dagelijkse 
inspanningen van onze groep onder- 
legde schepenen, enthousiaste gemeente-
raadsleden en OCMW-raadleden, onze 
gemeente nog verder is gegroeid en dat ze 
bloeit als nooit tevoren. Aalter bloeit, en 
daar hebben we als CD&V, samen met de 
vrienden van N-VA, heel hard ons best voor 
gedaan. Maar dit was natuurlijk niet mogelijk 
zonder het massale vertrouwen dat de kie-
zers in 2006 voor ons hebben uitgesproken.

En vertrouwen dat moet je verdienen, 
elke dag opnieuw natuurlijk…
Absoluut! De kiezers gaven ons zes jaar 

geleden het vertrouwen om onze 
gemeente te besturen en te laten groeien 
en bloeien. Opdat het elke dag opnieuw 
goed om leven, goed om wonen en goed 
om werken zou zijn in Aalter en de deel-
gemeenten. En wij hebben woord gehou-
den. En maar vanzelfsprekend ook, want 
elke Aalternaar heeft immers het recht 
op politici waarop hij of zij kan bouwen 
en vertrouwen. Zoals u zegt, elke dag 
opnieuw. En daarbij mag ik zeker niet de 
gemeentediensten vergeten die telkens 
weer schitterend werk leveren. Het is 
niet voor niets dat wij nog steeds de enige 
gemeente in dit land zijn die het ISO- 
kwaliteitsmerk bezit. Ook dat moet je dag 
in dag uit verdienen!

Wat onlangs opviel in een bepaalde 
krant was het feit dat Aalter heel 
goed scoorde op het vlak van ge-
meentelijke financiën. Een verras-
sing voor u?
Helemaal niet, ik heb het vroeger gezegd 

en zeg het nu opnieuw: de kas klopt in 
Aalter. En voor wie dat nog niet mocht 
geloven, ben ik inderdaad blij dat Aalter 
in de krant Het Laatste Nieuws op dat 
vlak een topscore heeft behaald. Een team 
van experten lichtte immers elke Vlaamse 
gemeente door op financieel vlak. Wat 
betreft het bewaken van de financiën als 
een goede huisvader, scoorde Aalter met 
8,5/10 ronduit uitstekend en haalden we 
met deze grote onderscheiding de top 10 
van Vlaamse steden en gemeenten.
Daarop ben ik nog steeds bijzonder fier 
en daar werken we ook heel hard aan. De 
schuld is sinds 2010 gehalveerd, de belas-
tingen werden stelselmatig verlaagd, voor 
de inwoners én de bedrijven. Meer nog, 
de personenbelasting zakte ver onder het 
Vlaamse gemiddelde en de bedrijfsbelas-
ting werd zelfs helemaal afgeschaft!

Lees verder op pagina 2

Aalter bloeit!
Als Minister van Landsverdediging zorgde Pieter De Crem er de voorbije vier 
jaar, als stabiele factor in alle regeringen sinds Verhofstadt III, voor dat het 
Belgische leger en bij uitbreiding het land in goede handen was. Maar terwijl hij 
deze belangrijke taak met veel passie en gedrevenheid elke dag opnieuw terug 
op zich neemt, klopt zijn hart in de allereerste plaats nog steeds in en voor 
Aalter. Dat is dan ook de reden dat hij, samen met de volledige ploeg van CD&V 
en N-VA, het bijzonder succesvolle beleid in Aalter wil verderzetten. “Aalter 
bloeit en moet blijven bloeien!”, trapt Pieter De Crem het interview af.

GEZINSVRIENDELIJKE

FIETSTOCHT & BARBECUE
ZATERDAG 08 SEPTEMBER 2012

Ontdek samen met 
Minister Pieter De Crem, 
Burgemeester Patrick Hoste 
en alle kandidaten van 
CD&V en N-VA de mooiste 
plekjes van Aalter! 

In restaurant ’t Biezemhof 
volgt een gastronomische 
barbecue.
Er is mogelijkheid om alleen 
deel te nemen aan de
fietstocht of aan de barbecue.

P r a k t i s c h e  i n f o r m a t i e

Fietstocht (gratis)
Start: 14u00 - Gemeentehuis Aalter
Einde: 18u00 - Restaurant ‘t Biezemhof 
Afstand: 30 km met 3 pauzes 

Barbecue 
Restaurant ‘t Biezemhof (Kattewegel 2 te Aalter) vanaf 18u00
Deelnameprijs: 15 EUR volwassenen en 7 EUR kinderen van 5 tot 12 jaar

Kaarten
Te verkrijgen bij de kandidaten van CD&V en N-VA
Of via inschrijving: 
CD&V: Bart Van Caenegem: 0495 26 06 27 - cdenvaalter@belgacom.net
N-VA: Luc De Meyer: 0475 61 29 28 - demeyerluc@telenet.be
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BARBECUE
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018 

vanaf 11.30 UUR in het 
BIEZEMHOF, KATTEWEGEL 2, 9880 Aalter.

 
Kaarten : 

volwassenen 20 euro 
kinderen 9 euro 

te bekomen bij de kandidaten.

Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

•SINT-MARIA-AALTER 
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Acht  
deelgemeenten 
sterk

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Samen meer slagkr'8'!

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

Cultuur l'8' ons toe!

J'8' op job-opportuniteiten!

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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om te ondernemen! Een erkenning waaraan ik bijzonder 
veel belang hecht. 

En dan zijn er ook nog de lage belastingen natuurlijk. 
Inderdaad. Goed nieuws trouwens ook voor de inwoners 
van Knesselare. De fusie betekent immers een onmid-
dellijke belastingverlaging voor iedereen. We schakelen 
de belastingen voor alle inwoners van de nieuwe ge-
meente Aalter gelijk op het tarief van 5,9%, één van de 
laagste personenbelastingen in Vlaanderen. En boven-
dien is er reeds lang al geen sprake meer van gezins- of 
bedrijfsbelastingen. 

En toch merken we dit niet aan de gemeentevoorzieningen? 
Dat is het resultaat van zeer bekwaam personeel, een 
efficiënte werking en een goede evaluatie. Dit maakt van 
Aalter een uiterst propere én veilige gemeente. Straten 
en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings en 
voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten van 
Aalter Proper alles op orde. In de toekomst wordt ook 
het Knesselaarse project van de bermmeester versterkt 
en het recyclagepark blijft uiteraard gratis voor alle in-
woners, ook na de fusie. 

Hiernaast spelen ook de doeltreffende en nabije politie-
zorg met ons goed uitgeruste brandweerkorps een vitale 
rol in de veiligheid, die meer dan ooit centraal staat in 
onze gemeente. Onze grote aandacht voor een efficiënt 
bestuur van de gemeente maakte van Aalter trouwens 
ook de eerste Smart City van het land. Ook in de volgen-

de jaren blijven we ons toeleggen op het verder verbe-
teren van de communicatie met de burger en de onder-
steuning van startende ondernemers. 

Zijn de grote werkgelegenheid, lage belastingen en effi-
ciënte gemeentediensten meteen ook de reden waarom 
Aalter de sterkste groeier van het Meetjesland blijkt te 
zijn? 
Onder meer, maar Aalter heeft nog vele andere troeven. 
Ondanks de vele ondernemers en het groeiende aantal 
inwoners blijft de gemeente een landelijk karakter hou-
den. 

Aalter is en blijft een zeer groene gemeente, met talrijke 
ontspanningsmogelijkheden. Vooruitgang gaat bij ons 
immers hand in hand met respect voor de open ruimte, 
de natuur en ons landschap. Aalter is dan ook de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. Nieuwe verkavelin-
gen, woonprojecten op maat en aandacht voor sociale 
huisvesting maken van Aalter een échte thuis voor alle 
inwoners en gezinnen, in welke samenstelling ook. In 
onze gemeente is het goed wonen, goed leven en heer-
lijk ontspannen!. 

Zal de fusie met Knesselare grote veranderingen met 
zich meebrengen? 
De fusie tussen Aalter en Knesselare is het aandachts-
punt van het komende jaar. Goed begonnen is echter 
half gewonnen en de fusie tussen beide buurgemeenten 
werd tot in de puntjes voorbereid in het voorbije jaar. 

De fusie steunt op een opvallende samenvallende toe-
komstvisie en zal enkel de efficiëntie van onze gemeen-
ten verhogen. Te klein is immers niet efficiënt en te groot 
moeilijk beheersbaar. Aalter en Knesselare vormen sa-
men het ideale formaat en beide gemeenten pakken dit 
samen en op gelijkwaardige basis aan. Samen worden 
we dus echt wel sterker en beter! 

In Aalter gebeurt het dus inderdaad! Geen eenvoudige 
opdracht om dit alles te verwezenlijken. 
Mijn werk als burgemeester is geen opdracht, maar een 
voorrecht. Reeds meer dan 2 decennia ben ik met veel 
enthousiasme burgemeester van Aalter en samen met 
mijn volledige team hebben we Aalter stevig op de weg 
naar de toekomst gezet. Ik wil me dan ook met eenzelfde 
enthousiasme opnieuw inzetten voor deze prachtige ge-
meente. Samen hebben we veel gerealiseerd, maar het 

beste moet nog komen. Ook in de toekomst verdienen 
de Aalternaren een krachtdadig en toekomstgericht be-
stuur, en daarvoor wil ik me volop blijven inzetten. 

We kijken ernaar uit en wensen u veel succes! 

Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

•SINT-MARIA-AALTER 

AALTER•

BELLEM•

KNESSELARE•

URSEL•

•POEKE
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Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

•SINT-MARIA-AALTER 
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Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 
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Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
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J'8' op job-opportuniteiten!
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Lijsttrekker: Pieter DE CREM – CD&V
Leeftijd: 56 jaar
Gehuwd met Caroline Bergez en vader van Constantijn, Alicia en Victoria
Adres: Bosvijverdreef, Aalter
Beroep: Burgemeester – Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel – 
Voorzitter Gemeenteraad Aalter

De voorbije zes jaar stelde Pieter De 
Crem alles in het werk om zijn belofte 
waar te maken, namelijk Aalter verder te 
laten groeien en bloeien. Vandaag kun-
nen we zeggen dat hij woord hield en 
mogen we met fierheid stellen: in Aalter 
gebeurt het! Zo werd de fusie tussen 
Aalter en Knesselare tot in de puntjes 
voorbereid en wordt Aalter niet enkel 
door ons, maar in heel Oost-Vlaanderen 
aanzien als een ware vijfsterrenge-
meente, met bijzondere aandacht voor 
investeringswerken, ondernemen, ver-
keersveiligheid en lastenverlagingen. 

Aalter kan ook steeds op hem rekenen om de belangen van de gemeente 
te verdedigen op hogere politieke niveaus, want een gemeente stopt nu 
eenmaal niet aan de eigen grenzen. Burgemeester mogen zijn van deze 
prachtige gemeente is voor Pieter De Crem een echte eer en hiervoor wil 
hij zich opnieuw engageren. Ook in de toekomst verdient u een krachtda-
dig en toekomstgericht bestuur. En daarvoor blijft hij zich volop inzetten!
Contact: info@decrem.belgium.be
Twitter: @pieterdecrem
Instagram: pieterdecrem
Facebook: Pieter De Crem

Plaats 2: Herlinde TRENSON – CD&V
Leeftijd: 51 jaar
Gehuwd met Koen en mama van Athàlie en Julie
Adres: Kapelstraat, Ursel
Beroep: Schepen

Schepen Herlinde Trenson is reeds 24 
jaar gebeten door gemeentepolitiek. 
Eerst 12 jaar als gemeenteraadslid en 
nu reeds 12 jaar als schepen, waar zij 
met hart en ziel startte met de bevoegd-
heden jeugd en kinderopvang en verder 
doorgroeide naar haar andere passies 
zoals ruimtelijke ordening, patrimo-
nium en erfgoed. In de bevoegdheden 
cultuur, de bibliotheek, toerisme, mar-
keting, lokale economie en tewerkstel-
ling vindt Herlinde na 12 jaar nog steeds 
haar uitdaging. Als geboren en getogen 
Urselnaar verloor zij haar hart aan dit 

groene dorp en door haar werk als schepen leerde ze de voorbije jaren 
Knesselare kennen als een warme, enthousiaste, culturele en muzikale 
gemeente. Aalter is dan weer de gemeente waar zij niet alleen school 
liep, maar ook werkte. Het is een bruisende gemeente waar onze dorpen 
zeker welkom zijn. Een goede fusie betekent immers dat de eigenheid van 
de verschillende dorpen gerespecteerd wordt. Waar de nodige moderne 
multifunctionele infrastructuur aanwezig is. Waarbij de aandacht voor 
lokale scholen, kinderopvang, sport, cultuur,… zeker dient benadrukt te 
worden. Een gemeente kan niet alles zelf voorzien, maar mits een goede 
samenwerking met o.a. verenIgingen, vrijwilligers en ondernemers staan 
we sterker. Ik geloof in een goede samenwerking en wisselwerking! Haar 
slogan: ‘Ervaren SAMEN bouwen aan morgen!’.
Contact: herlinde.trenson@knesselare.be
Twitter: @herlinde.trenson
Instagram: herlinde.trenson 

Plaats 3: Patrick HOSTE – CD&V
Leeftijd: 61 jaar
Gehuwd met Katrien en vader van Bert en Dries
Adres: Schoonberg, Aalter
Beroep: Landbouwer – Ingenieur – Burgemeester Waarnemend – 
Voorzitter Politieraad

Vierentwintig jaar geleden zette waar-
nemend burgemeester Patrick Hoste 
zijn eerste stappen in de gemeentepo-
litiek. De stem van het landelijke leven 
worden was het opzet, maar ondertus-
sen groeide hij via zijn schepenambten 
en als waarnemend burgemeester uit 
tot de stem van onze ganse gemeente. 
Samen met titelvoerend burgemeester 
Pieter De Crem en de volledige ploeg 
van schepenen, gemeente- en OCMW-
raadsleden is Aalter met hem in goede 
handen, een gemeente die hij helpt 
groeien en bloeien. Zo zorgde hij er 

mee voor dat het gevoerde beleid dé sleutel werd voor de toekomst 
van onze gemeente. Van het project rond de vernieuwing van het Rond 
Punt, over de hertekening van de stationsbuurt tot het Woestyne-
project en de fusie met Knesselare… Patrick leidde ze als stuwende 
kracht en op een menselijke en open manier allemaal mee in goede 
banen. Maar het landelijke leven laat hij nooit los. Hij blijft er van over-

tuigd dat landbouw een belangrijke bijdrage levert tot het groene en 
natuurlijke uitzicht van Aalter. En voor Aalter is hij bereid zich met hart 
en ziel te blijven inzetten.
Contact: patrick.hoste@aalter.be

Plaats 4: Kris ALLY – CD&V
Leeftijd: 42 jaar
Gehuwd met Sabine en vader van Lucas, Astrid en Daan
Adres: Berkenstraat, Ursel
Beroep: Landbouwer – Ondernemer ALVA Agri - Industrieel ingenieur 
landbouw - Voorzitter Gemeenteraad Knesselare 

Kris staat bekend als een ‘no nonsense’ 
man, iemand van niet té veel woorden 
maar wel de daden. Steeds gedreven is 
hij bereid hard te werken in een ruim 
scala van activiteiten waar hij zijn ener-
gie in kwijt kan. Zoals onder andere zijn 
jarenlange inzet als gemeenteraads-
lid, voorzitter van de gemeenteraad 
in Knesselare, lid van de Politieraad, 
evenals zijn activiteiten binnen de 
Landelijke Gilde en de organisatie van 
Pierlala. Maar dit alles kan niet zonder 
een warme omgeving die hem daarin 
steunt. Kris staat voor een warme, so-

ciale gemeente waarin het goed leven is, waarbij men elkaar onder-
steunt en elkaar de ruimte laat om zijn eigen ding te kunnen doen. 
Aalter en Knesselare zullen een sterk groeiende gemeente vormen 
waarin we elkaar aanvullen en versterken. De deelgemeentes, waarvan 
Ursel, Knesselare en Bellem voor Kris geen geheimen meer kennen, zijn 
warme, gezellige dorpskernen waar het goed leven en thuiskomen is. 
De uitvoering van de fusie en de synergie van de gemeenten is dan ook 
het speerpunt van zijn campagne, samen met aandacht voor landbouw 
en ondernemen, ruimtelijke ordening, jeugd en sport. Zijn slogan: ‘Met 
gezond verstand samen vooruit!’.
Contact: kris@alvaagri.be
Twitter: @krally4
Instagram: kris.ally

Plaats 5: Sofie VERMEERSCH – N-VA
Leeftijd: 40 jaar
Gehuwd met Karel en mama van Ferre
Adres: Brugstraat, Aalter
Beroep: Stafmedewerker Zorg – Gemeenteraadslid – Voorzitter N-VA 
Aalter

Sofie Vermeersch is een dynamische 
vrouw van 40, geboeid door vele za-
ken die haar gelukkig maken zoals 
opgroeiende tieners, zorg en welzijn. 
Maar evenzeer door voetbal, lezen, 
hardlopen, de plaatselijke horeca,… Zij 
is vooral gepassioneerd door politiek. 
Dag in dag uit geeft Sofie het beste van 
zichzelf om van Aalter een gemeente 
te maken waar iedereen goed kan le-
ven, zich kan ontplooien en gelukkig 
mag zijn. Een veilig en welvarend Aalter 
waar men zich thuis kan voelen, daar 
gaat en staat zij voor. De uitdagingen 

inzake veiligheid, mobiliteit, het sport- en verenigingsleven en welzijn 
(vooral de toenemende vergrijzing) komen bij haar op de eerste plaats. 
De fusie met Knesselare betekent voor Sofie een fantastische uitda-
ging. Stuk voor stuk mooie gemeenten met complementaire troeven 
voor de nieuwe gemeente Aalter. Het wordt bijzonder interessant om 
beide gemeenten te laten samenwerken en groeien. Samen sterker. 
Contact: sofie.vermeersch1@telenet.be
Twitter: @sofievermeersc1
Instagram: sofie_vermeersch

Plaats 6: Luc DE MEYER – N-VA
Leeftijd: 67 jaar
Gehuwd met Ria en vader van Robbie en Brecht
Adres: Knokstraat, Poeke
Beroep: Ambtenaar op rust – OCMW-voorzitter en Schepen -
Provincieraadslid

De voorbije zes jaar werd Luc De Meyer 
gewaardeerd als verdienstelijk sche-
pen en OCMW-voorzitter voor N-VA. 
Tot tevredenheid van iedereen en na-
tuurlijk ook zichzelf: “Zes jaar geleden 
was ik als N-VA’er op de kartellijst er 
rotsvast van overtuigd dat we samen 
met CD&V het verschil konden maken. 
En dat deden we. Het was belangrijk 
als schepen en OCMW-voorzitter om te 
kunnen wegen en er mee voor te zor-
gen dat de hulpbehoevenden in onze 
gemeente een toekomst wordt aange-
reikt zodat ze door onze hulp terug in 

de maatschappij kunnen worden opgenomen. En daar ook terug in kun-
nen functioneren. “Hier leverden we met de volledige ploeg opnieuw 
sterk werk af”, aldus Luc. Dit keer wil hij speciaal zijn aandacht richten 

op de noden van onze senioren en op de aanpak van kinderarmoede, 
via de samenwerking met scholen en de andere actoren. Met zijn blik 
stevig op Poeke en Lotenhulle gericht.
Contact: demeyerluc@telenet.be

Plaats 7: Dirk DE SMUL – CD&V
Leeftijd: 53 jaar
Adres: Heirstraat, Lotenhulle
Beroep: Schepen

GEDREVEN op 7. Daar staat Dirk De Smul 
voor, en daar gaat hij ook voor. Dirk is 
het langst zetelende gemeenteraads-
lid van alle kandidaten van de lijst. Hij 
werd in 1988 een eerste keer verkozen 
en werd in 1998 voor het eerst schepen. 
Sinds die periode is Dirk zeer nauw 
betrokken bij alles wat reilt en zeilt 
in Aalter. “Bereikbaar en dichtbij”, zijn 
voor hem dan ook geen woorden uit 
een slogan, maar het is zijn levensmot-
to. En meer gedreven dan ooit. De fusie 
betekent voor Dirk een grote mogelijk-
heid om onze rol als pilootgemeente, 

wat we nu al wel degelijk zijn, nog verder uit te breiden. De jarenlange 
samenwerking van de politiezone Aalter-Knesselare is daar een uitste-
kend bewijs van. Persoonlijk gaat zijn inzet naar een propere, veilige 
en leefbare gemeente. De boog hoeft echter niet altijd gespannen te 
staan, dus goed voorbereide en vernieuwende evenementen kunnen 
het goede gevoel in onze gemeente een nog grotere boost geven. Een 
taak waar hij zich 100% wil voor inzetten. Dirk De Smul, gedreven op 7!
Contact: dirk.de.smul@aalter.be

Plaats 8: Hedeli SASSI – CD&V
Leeftijd: 30 jaar
Adres: Nieuwstraat, Knesselare
Beroep: Schepen en Projectmedewerker Belgische Voetbalbond

6 jaar geleden stelde Hedeli zich voor 
het eerst verkiesbaar en was hij me-
teen de jongste kandidaat op de lijst. In 
het begin zette hij zich in als gemeen-
teraadslid en later als schepen van 
Jeugd, Sport & Kinderopvang. Hij heeft 
de smaak duidelijk te pakken, want 
ook nu - met de fusie in het vooruit-
zicht - heeft hij opnieuw veel ‘goesting’ 
om er samen met u en zijn collega’s 
in te vliegen. De ‘Knesseloarse stroa-
ten’ kent Hedeli als zijn binnenzak. Als 
vader van een tweejarige krullenbol 
vindt hij het er leuk wonen. Knesselare 

is voor Hedeli een fantastisch dorp dat mooi gelegen is en waar er heel 
wat gebeurt voor, maar vooral door onze inwoners. Jarenlang werkte 
hij als sociaal werker binnen het CAW (jongeren- en vrouwenopvang), 
maar nu vertegenwoordigt hij naast zijn job als schepen de sociale pro-
jecten binnen de Belgische Voetbalbond. De meeste mensen kennen 
hem echter als oud-chiroleider en jeugdvoetbaltrainer. Elk engagement 
tracht Hedeli steeds met heel veel energie, creativiteit, echtheid en 
respect aan te gaan. De thema’s die hem nauw aan het hart liggen zijn 
sport, jeugd en welzijn. 
Contact: hedeli.sassi@gmail.com

Plaats 9: Mathias VAN DE WALLE – CD&V
Leeftijd: 26 jaar
Adres: Spoorweglaan, Aalter
Beroep: Advocaat – Voorzitter JongCD&V Aalter

Mathias is een geboren en getogen 
Aalternaar die sportief, goedlachs 
en optimistisch is. Tijdens het week-
end vind je hem meestal terug op 
het voetbalveld van WSL Lotenhulle, 
waar hij geniet van de volkse sfeer 
die daar aanwezig is. Naast het voet-
bal, fietst Mathias graag. Daarbij zit 
hij voornamelijk in het wiel van zijn 
vader Patrick, die al tweemaal club-
kampioen werd van WTC Aalter-Brug. 
Naast sport, houdt Mathias ervan om 
maatschappelijk betrokken te zijn. 
Als jongerenvoorzitter geeft hij een 

stem aan de Aalterse jongeren en zet hij in op de toekomst. Die toe-
komst ziet er trouwens zeer rooskleurig uit. Een nieuwe Academie 
staat in de steigers, de voetbalinfrastructuur wordt aangepakt en 
het nieuwe rondpunt zorgt voor meer verkeersveiligheid. Mathias 
wil de komende legislatuur inzetten op jong ondernemerschap, een 
goede ondersteuning van sport- en jeugdverenigingen, goede fiets-
wegen, een moderne stationsinfrastructuur en een sterk sociaal be-
leid dat mensen activeert en ondersteunt waar nodig. Zijn slogan: 
‘Jong op 9!’
Contact: mathiasvdw@hotmail.com
Twitter: @VDWMathias
Instagram: mathiasvdw
Facebook: Mathias Van de Walle
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Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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Plaats 10: Marieke WULLEMAN – CD&V
Leeftijd: 51
Gehuwd met Nico Donckels en mama van Fien, Hanne en Ella
Adres: Stuivenberg, Bellem
Beroep: HR Manager Igepa Belux /Aalter – OCMW-raadslid

 
Geëngageerd en dynamisch, combi-
neert Marieke haar beroepsloopbaan 
en OCMW-mandaat met haar gezin en 
vrijwilligerswerk. Ze woont reeds meer 
dan 20 jaar in het mooie Bellem en is er 
door haar sociaal engagement en inzet in 
het gemeenschapsleven geen onbeken-
de. Sedert 2013 is ze actief als lid van de 
OCMW-raad en recenter nog als lid van 
het Bijzonder Comité. Ze deed aldus er-
varing op met het sociaal beleid van de 
gemeente en besefte hoe belangrijk zorg, 
begeleiding en het bieden van kansen zijn 
voor mensen. In Bellem zet Marieke zich 

in voor de Kerkfabriek en het beheer van zijn patrimonium, maar ook in 
de vormselcatechese die ze door de jaren heen een gezicht heeft weten te 
geven. Zowel in haar professionele omgeving als HR Manager bij Igepa als 
in haar gezinsleven, bij de opvoeding van drie tienerdochters, hecht ze veel 
belang aan een open en duidelijke communicatie, verantwoordelijkheidszin, 
betrokkenheid en vertrouwen. Ontspannen doet Marieke graag sportief, re-
creatief bij Markant en Femma en zingend bij het koor Amuse. 
Marieke wil graag inzetten op de domeinen van werkgelegenheid in Aalter 
gekoppeld aan een kwalitatief onderwijs, een sterk sociaal beleid met gelijke 
kansen, mobiliteit en verkeersveiligheid met accent op Bellem, het combine-
ren van werk en gezin, en het ondersteunen en versterken van het aanbod 
vrije tijd en ontspanning in Bellem en Aalter.
Contact: marieke.wulleman@telenet.be 

Plaats 11: Magda BOONE – CD&V
Leeftijd: 60
Gehuwd met Paul Colson en mama van Annelien, Michaёl & Nathalie en  
grootmoeder van Marie, Kristof & Saraya en Cleo.
Adres: Steenweg op Deinze, Aalter
Fractievoorzitter CD&V – Gemeenteraadslid – Lid Politieraad

Sinds 2001 gemeenteraadslid, waarvan 
12 jaar als fractievoorzitter, wil Magda 
zich verder engageren, om samen met 
een sterke groep te bouwen aan een 
nieuw Aalter. Met luisterbereidheid 
en interesse in wat anderen doen, wil 
zij sociale initiatieven ondersteunen 
die het contact tussen alle inwoners 
bevorderen. Als (groot)moeder weet 
zij perfect waar jonge gezinnen nood 
aan hebben. Betaalbaar wonen, kin-
deropvang, kans tot ontspanning in de 
buurt en lokale dienstverlening ver-
dienen aandacht, zodat gezinnen zich 

echt thuis kunnen voelen in onze gemeente. Haar engagement in het 
verenigingsleven (o.a. voorzitster van Markant Lotenhulle-Poeke en  
als bestuurslid van de vriendenkring Bloedgevers van Lotenhulle en 
Poeke) zorgt ervoor dat Magda weet welke ondersteuning nodig is om 
ons rijk verenigingsleven blijvend te laten bloeien. Door de fusie met 
Knesselare telt de nieuwe gemeente Aalter 8 sterke deelgemeenten. 
Elke deelgemeente verdient de ruimte om verder te groeien. Hierbij 
staat veiligheid, mobiliteit en infrastructuur centraal.
Contact: magda.boone@wol.be

Plaats 12: Lesley DE NEVE – CD&V
Leeftijd: 44
Gehuwd met Nico Van Hulle en mama van Ilona en Lennert
Adres: Buntelare, Aalter-Brug
Beroep: Bediende – Verpleegkundige - Gemeenteraadslid

Lesley De Neve is als het ware een 
product van de fusie tussen Aalter en 
Knesselare. Zo liep ze lagere school 
in Aalter-Brug én in Knesselare, ter-
wijl ze haar jeugd doorbracht in Ursel 
om uiteindelijk in Aalter-Brug te gaan 
wonen met haar man Nico, die… on-
dervoorzitter is van de Landelijke Gilde 
van Knesselare. Het hoeft dan ook niet 
gezegd dat het landbouwleven Lesley 
nauw aan het hart ligt, onder meer als 
grondlegger van de Aalterse boeren-
markt en haar tomeloze inzet als voor-
zitster van KVLV Agra voor onze regio. 

Maar ook de zorg en opvang van kinderen en bejaarden zowel als de 
ondersteuning van de Aalterse verenigingen vormen voor Lesley prio-
riteiten. Zo is ze zelf één van de stuwende krachten van het Kerstdorp 
in Aalter. Politiek betekent voor Lesley verantwoordelijkheid opnemen 
in het dorp waar haar wortels liggen. Bekommerd om de toekomst van 
onze gemeente wil zij verder meedenken en bouwen aan een warm 
bestuur met visie en respect. Zij koppelt dan ook een warm hart aan 
een groot gevoel van rechtvaardigheid. Waarden waar Lesley volgende 
legislatuur wil blijven over waken. Sterke schouder(s) voor een kr’8’ig 
Aalter!
Contact: lesleydeneve@telenet.be

Plaats 13: Steven DEVLIEGERE – CD&V
Leeftijd: 40
Samenwonend met Joachim
Adres: Bielzenstraat, Aalter
Beroep: Verkeersleider Infrabel - Gemeenteraadslid

“Sterke schouder(s) voor een kr’8’ig 
Aalter”, met die leuze trekt Steven 
Devliegere de verkiezingscampagne 
in. Kr’8’ig voor iedereen ! Steven zal en 
wil er zijn voor iedereen, in het bijzon-
der wil hij de jonge gezinnen, singles 
en alleenstaande ouders, holebi’s en 
transgenders, verenigingen en onder-
nemers, liefhebbers van cultuur en 
vrije tijd, blijvend ondersteunen. Het is 
goed leven, wonen en werken in Aalter 
en dat wil Steven behouden. De lokale 
economie en horeca kunnen op hem 
blijven rekenen om verdere groei en 

bloei te verwezenlijken. Steven wil zich extra focussen op een vlotte 
mobiliteit door middel van het ondersteunen en uitwerken van infra-
structuurwerken. Met zijn stem binnen de NMBS en Infrabelgroep wil 
Steven werken aan een goed openbaar vervoer en bijhorende infra-
structuur. De uitbreiding van een vooruitstrevend gemeentebestuur 
met oog voor kwaliteit, een vernieuwde website en het welzijn van de 
verenigingen en hun activiteiten kunnen op Steven zijn medewerking 
rekenen. Steven is gekend door zijn actieve deelname bij het toneel-
gezelschap Testedoene in Bellem, door zijn gedrevenheid voor de or-
ganisatie van het Kerstdorp in Aalter, door zijn radio-activiteiten en als 
grondlegger van de Aalterse boerenmarkt. 
Contact: steven.devliegere@telenet.be
Twitter: SDevliegere

Plaats 14: Patrick VERWILST – CD&V
Leeftijd: 51
Gehuwd met Nathalie
Adres: Sparhoekdreef, Sint-Maria-Aalter
Beroep: Zelfstandig ondernemer – Schepen

Na zich jaren verdienstelijk te hebben 
gemaakt als gemeenteraadslid, nam 
Patrick deze legislatuur de fakkel over 
als schepen van Aalter. En dat deed hij 
meteen tot ieders grote voldoening en 
met de grootste zorg voor onze wegen 
en domeinen. Patrick staat graag tus-
sen de mensen, genietend van het le-
ven. En genieten zal hij ook doen van 
de fusie waarin Knesselare en Aalter 
heel zeker hun eigenheid zullen kun-
nen behouden. Zoals dit steeds het 
geval is geweest en gebleven voor de 
andere deelgemeenten. Zo ook voor 

Sint-Maria-Aalter, dat uiteraard zijn dorp blijft binnen de fusie Samen 
Sterker Beter. Patrick wil zich blijven inzetten voor de uitbouw en het 
onderhoud van onze infrastructuur en onze wegen. En daaraan gekop-
peld de verkeersveiligheid met klemtoon op veilige fietspaden en aan-
dacht voor de zwakke weggebruiker. Hij wil Aalter verder helpen uitbou-
wen als ondernemende gemeente, met focus op werkgelegenheid en 
het creëren van jobs in eigen gemeente. En dit alles zonder het welzijn 
van alle inwoners uit het oog te verliezen. 
Contact: patrick.verwilst@aalter.be

Plaats 15: Philippe VERLEYEN – CD&V
Leeftijd: 56
Gehuwd met Marianne en vader van Francis en Anton
Adres: Weststraat, Aalter-Brug
Beroep: Schepen - Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf

‘De beste stuurlui staan aan wal’. Dit 
spreekwoord betekent de continue 
motivatie om zich politiek te blijven 
engageren. Hij wil immers niet aan de 
zijlijn staan maar zich dagdagelijks 
ten volle blijven inzetten voor zijn ge-
meente. Geen woorden maar daden! 
Philippe die een natuurlijk vertrouwen 
uitstraalt en aan iedereen een luiste-
rend oor biedt, wil zich blijven inzetten 
voor een leefbare gemeente waar het 
aangenaam is om te wonen en te ver-
blijven. Hierbij gaat zijn bezorgdheid 
vooral uit naar de blijvende leefbaar-

heid van de verschillende woonkernen met een bijzonder oog op de 
voorziening van de basisbehoeften van een leefkern en het belang van 
het ‘zelfstandig ondernemen’ hierin. De nieuwe fusiegemeente heeft 
voor Philippe alles te bieden, gaande van natuur over cultuur-histo-
rische pareltjes, recreatie, sportfaciliteiten tot fiets- en wandelroutes. 
Kortweg een ‘pr8ige’ en ‘kr8ige’ gemeente. Alleen moeten we daar met 
zijn allen nóg meer van overtuigd geraken. Ook daartoe wil hij zijn 
steentje blijven bijdragen. Zijn accenten zijn: een ondernemend Aalter 
met leefbare woonkernen en gezonde financiën.
Contact: philippe.verleyen@aalter.be

Plaats 16: Michael ALLY – N-VA
Leeftijd: 20 jaar
Adres: Knokstraat, Poeke
Beroep: Student Rechten UGent

Met de verkiezingsslogan “Jeugd in 
Beweging’, onderstreept Michael Ally als 
jongste kandidaat op de lijst zijn aan-
dachtspunten. Hij trekt voluit de kaart 
van de jeugd en zet in op de identiteit van 
de deelgemeenten en op burgerpartici-
patie. Michael bracht zijn eerste levens-
jaren door in Lotenhulle en verhuisde 
later naar Poeke. In het middelbaar liep 
Michael school op het Emmaüsinstituut te 
Aalter. Hij is dan ook een echte Aalternaar 
die zich mee wil inzetten voor een Aalter 
waar het goed leven en wonen is. Michael 
is leider en voormalig hoofdleider bij KSA 

Lotenhulle-Poeke jongens, was voorzitter in de leerlingenraad en is al ja-
renlang lid van de Aalterse jeugdraad. Hij weet dus als geen ander wat de 
Aalterse jeugd bezig houdt. Die ervaring wil hij dan ook inzetten om de jeugd 
en het gemeentebestuur dichter bij elkaar te brengen.
Contact: michael.ally@n-va.be
Twitter: @Michael_Ally
Instagram: Michael_Ally

Plaats 17: Hilde DENOLF – N-VA
Leeftijd: 50 jaar
Samenwonend met Olivier Verstraete
Mama van Cedric, Gauthier, Valentine en Jerome
Adres: Lentakkerstraat 15A, Lotenhulle
Beroep: Trainings- en Productspecialist bij Ontex

Geboren in Deinze en opgegroeid in 
Meigem maar intussen al ruim 25 jaar 
woonachtig in Lotenhulle. Hilde gaat, mede 
vanuit haar opleiding als sociaal verpleeg-
kundige, voor volgende speerpunten:
- Sociale zaken en welzijn: ouderenzorg, 
kinderopvang, speelpleinwerking, dienst-
verlening, vrije tijd… dienen een prioriteit 
te vormen in het beleid.
- Promotie van de lokale economie en ver-
hoogde steun aan de middenstand.
- De eigenheid en het behoud van het lan-
delijke karakter van de verschillende deel-
gemeentes.

Contact: hilde.denolf@skynet.be
Instagram: hilde.denolf

Plaats 18: Jelle TILLIEU – N-VA
Leeftijd: 37 jaar
Samenwonend met Trees en vader van Ona, Cas en Neo 
Adres: Bosvijverdreef, Aalter
Beroep: Brandweerman

Duidelijkheid, rechtvaardigheid en lo-
yaliteit staan bij Jelle Tillieu hoog in 
het vaandel. Zijn gezin, humor en sport 
vormen de basis van zijn dagelijkse 
leven. Hij is dan ook een sociaal per-
soon die door zijn beroep creatief is in 
handelen en denken. Jelle is bijzonder 
gedreven om onze gemeente verder uit 
te bouwen tot een natuurrijke en eco-
logische smart city met een duidelijk 
kader rond privacy en veiligheid. Jelle 
pleit dan ook voor een actieve, groene 
en veilige omgeving met veel sociaal 
contact. Een plaats waar jong en oud 

zich kunnen uitleven en men zorgeloos oud kan worden. 
Contact: jelle.tillieu@hotmail.com
Twitter: @JelleTillieu

Plaats 19: Christoph MOUTON – N-VA
Leeftijd: 39 jaar
Gehuwd en vader van 2 dochters
Adres: De Wijngaard, Knesselare
Beroep: Database Analist

Christoph Mouton is zowat de ver-
persoonlijking van de fusie. Zo was 
Ursel de gemeente waar hij is gebo-
ren en opgegroeid. In Aalter liep hij 
school en kon hij zich ontplooien ter-
wijl Knesselare de plek is waar hij zich 
heeft gesetteld, de plek die een thuis 
is geworden. Hij kijkt dan ook hoopvol 
maar kritisch naar de samenvloeiing 
van Knesselare en Ursel met Aalter 
en hoopt bij te dragen tot een mooi 
verhaal waar iedere gemeente zijn ei-
genheid blijft behouden. Het behoud 
van de eigenheid van de dorpskernen 

binnen het nieuwe Aalter wordt dan ook zijn belangrijkste programma-
punt. Door zijn verleden als voorzitter en stichtend lid van jeugdhuis 
’t Effect in Knesselare, een echtgenote met een stevig Chiroverleden 
en 2 dochters op de drempel van het jeugdwerk, ligt ook de jeugd- en 
jongerenwerking Christoph zeer nauw aan het hart. Daarnaast zet hij als 
fervent wielertoerist en lid van de sportraad in Knesselare graag in op 
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een divers, uitgebreid en gezond sportbeleid. Maar ook het belang van 
verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening en een goede dienstverlening 
aan de burger zijn voor Christoph van het hoogste belang.
Contact: Christoph.mouton@n-va.be
Twitter: @denmusti
Instagram: @denmusti

Plaats 20: Nele VAN DEN BUSSCHE – N-VA
Leeftijd: 41 jaar
Gehuwd met Bob en mama van 4
Adres: Bergstraat, Aalter
Beroep: Horeca

Nele heeft haar programma opgesteld 
aan de hand van enerzijds haar erva-
ring in de kinderopvang en anderzijds 
door met beide benen midden in het 
Aalterse leven te staan. Zo is de speer-
punt van haar campagne de wil om de 
kwaliteitsvolle kinderopvang nog ver-
der uit te bouwen. Maar ze gaat ook 
voor het behoud en de uitbreiding van 
een toegankelijke, groene en veilige 
gemeente waar het goed is om leven. 
Nele: “We leven in een welvarende ge-
meente waar veel jonge mensen leven 
en werken. Het gevoel van veiligheid 

moet in onze gemeente daarom ook gegarandeerd blijven.”
Contact: bob.delrue@telenet.be

Plaats 21: Krista LANOO – N-VA
Leeftijd: 68 jaar
Gehuwd met Didier
Adres: Kestelstraat, Aalter
Beroep: Maatschappelijk assistente op rust

Krista, afkomstig uit Brugge maar on-
dertussen iemand die zich zeer thuis 
voelt in Aalter, is een gedreven nieuw-
komer op de kartellijst. Als slechtho-
rende liggen de belangen van gehoor-
gestoorden haar nauw aan het hart. 
Verder gaat zij voor N-VA in Aalter reso-
luut voor volgende speerpunten:
– het koesteren van de eigen taal, voor-
geschiedenis en cultureel erfgoed;
– vanuit een sterk bewustzijn van eigen 
identiteit open staan voor andere le-
vensbeschouwingen en culturen;
– zorg voor gehandicapten, voor soci-

aal zwakkeren en het bestrijden van kansarmoede;
– het garanderen van betaalbare woongelegenheid en veilige  
weginfrastructuur.
Contact: krista.lanoo92@gmail.com

Plaats 22: Christine MARTENS – CD&V
Leeftijd: 65 jaar
Gehuwd met Marnix, mama van Nathalie, Ellen, Annelies en Wouter en 
fiere oma van 5 kleinkinderen
Adres: Oude Lykenstraat, Lotenhulle
Beroep: Gepensioneerd - Gemeenteraadslid

Met 10 jaar ervaring als gemeenteraads-
lid is Christine Martens ondertussen een 
vaste waarde in het Aalterse politieke 
landschap. En dit door haar tomeloze in-
zet voor zowel Poeke als Lotenhulle maar 
vooral voor het verenigingsleven over 
gans Aalter. Zowel als gemeenteraadslid 
als o.a. bestuurslid van Markant, van de 
Vriendenkring Bloedgevers Lotenhulle 
of van de KVLV van Poeke wil Christine 
zich verder blijven inzetten voor elke in-
woner van onze fiere, vooruitstrevende 
landelijke gemeente. Een gemeente waar 
iedereen zijn stem kan laten horen. Een 

gezonde gemeente met oog voor sociaal contact, met aandacht voor 
onze veiligheid en met bijzondere aandacht voor een gepaste zorg voor 
wie dit nodig heeft. Haar ervaring binnen het OCMW leerde haar dat er 
steeds bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan wie het moei-
lijk heeft in onze maatschappij. Ook de fusie verwelkomt Christine met 
open armen, getuige daarvan haar campagneslogan “Aalter uitgebreid 
- Knesselare ingewijd”. Met de steun van uw stem in oktober, kan u op 
Christine vast en zeker rekenen.
Contact: christinemartens@hotmail.be

Plaats 23: Magda DE BAETS – CD&V
Leeftijd: 68 jaar
Gehuwd met Etienne De Muynck, 
mama van Kristof en oma van Jana
Adres: Ter Venne, Aalter
Beroep: Huisvrouw - Gemeenteraadslid 
- Voorzitter CD&V Senioren Aalter
‘Daadkrachtig en Doen’, haar slogan 
omschrijft Magda De Baets ten voe-
ten uit. Magda bewijst zich onder-
tussen al 12 jaar als hardwerkend 
gemeenteraadslid. En maakte ze zich 
ook nuttig en geliefd bij de verschil-
lende verenigingen waar ze zich met 
hart en ziel inzet voor haar mede-

mens. Vanuit haar ervaring als gemeenteraadslid en als vrijwilligster 
wil zij zich dan ook graag ten dienste blijven stellen van de Aalterse 
senioren en vooral dan de zorgbehoevenden. Magda werkt al jaren met 
veel passie als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum “Veilige Have”, 
voornamelijk op de afdeling voor dementerende bewoners. Maar ze zet 
zich bijvoorbeeld ook in als kernlid van de Alzheimer Liga. Magda wil 
zich dan ook verder inzetten voor de verdere uitbouw van het diensten-
centrum, voor de opvang in rusthuizen en bejaardenwoningen, voor 
’permanente ondersteuning’-projecten die de eenzaamheid van seni-
oren kunnen beperken en voor het versterken van de veiligheid binnen 
onze gemeente. Want Aalter is voor haar al jaren een gemeente waar het 
aangenaam is om wonen, waar het beleid steeds verder werkt om onze 
gemeente te laten groeien en bloeien én het is een gemeente met een 
groene long. Een gemeente waar het simpelweg goed is om te leven. De 
fusie met Knesselare zal dit enkel maar versterken!
Contact: magda_demuynck_debaets@hotmail.com

Plaats 24: Maud DE DECKER – CD&V
Leeftijd: 23 jaar
Adres: Kouter, Knesselare
Beroep: Cabin Crew Member

Maud De Decker uit Knesselare is met 
haar 23 lentes één van de benjamins van 
de lijst. Het hoeft dan ook niet te ver-
bazen dat het beleidsdomein jeugd het 
speerpunt wordt van haar campagne, 
met bijzondere aandacht voor buiten-
schoolse opvang en het aanbod van een 
kwaliteitsvol onderwijs. Door haar studies 
Bestuurskunde en Publiek Management 
wil ze zich echter ook richten op burger-
zaken en de gemeentelijke organisatie, 
die voor alle burgers meer dan ooit van 
groot belang zijn door de fusie. Ook toe-
risme staat hoog op haar prioriteitenlijst, 
gezien haar huidige beroepsactiviteit als 

air hostess. Deze extra opleiding heeft Maud gevolgd na haar studies aan 
de Universiteit Gent. Maud is een heel open en correcte persoon die heel 
leergierig is en graag verantwoordelijkheid neemt. Het is voor Maud haar 
eerste politieke ervaring. Ze kijkt er naar uit om haar opgebouwde kennis in 
de praktijk om te zetten en op deze manier een vernieuwend effect te geven. 
Maud is geboren en getogen in Knesselare. Volgens haar is er een gezond 
evenwicht tussen de verschillende culturele, toeristische en sportactivitei-
ten en de rust die kan terug gevonden worden in haar thuisgemeente, zoals 
in het Drongengoedbos. Dit wil Maud graag helpen behouden. Haar slogan: 
‘Zin in vooruitgang’.
Contact: mauddedecker@hotmail.com

Plaats 25: Iris DESMET – CD&V
Leeftijd: 44 jaar
Gehuwd met Radj en mama van Priya en Shaylendra 
Adres: Hellemeersen, Knesselare
Beroep: Bediende Eastman - Gemeenteraadslid

Iris Desmet woont reeds 11 jaar in 
Knesselare en is al 6 jaar actief als ge-
meenteraadslid. Haar betrokkenheid 
in diverse verenigingen en de gemeen-
tepolitiek getuigen van haar sociaal 
engagement. Vanuit dit enthousiasme, 
luisterbereidheid en respect voor alle 
mensen wil zij zich inzetten voor onze 
prachtige en bruisende gemeente. Als 
mama van 2 kinderen vindt zij het voor-
al belangrijk dat we in een leuke ge-
meente kunnen wonen waarin alle ge-
zinnen zich thuis mogen voelen. Dit wil 
ze vooral bereiken met voldoende en 

goede kinderopvangmogelijkheden en het realiseren van groene speel-
ruimten. Een goed onderbouwde sociale samenhang voor iedereen 
biedt de zuurstof aan de acht gemeenten. Aalter na de fusie dient een 
nieuwe, betaalbare en landelijke gemeente te zijn waar alle inwoners 
goed mogen wonen en heerlijk kunnen vertoeven. Als kandidate maar 
ook als voorzitter van Fairtrade, de 11.11.11.-werkgroep en ex-voorzitter 
van de ouder- en vriendenkring van de basisschool Sint-Franciscus, wil 
Iris hier haar schouders volledig onder plaatsen. Haar slogan: ‘Op weg 
naar een doelgerichte toekomst!’.
Contact: iidesm@hotmail.com

Plaats 26: Cindy MOERMAN – CD&V
Leeftijd: 36 jaar
Adres: Rozestraat, Ursel
Beroep: Administratief bediende - Buitenschoolse Kinderopvang 
Lovendegem – Gemeenteraadslid

Een zelfbewuste, jonge en dynamische 
vrouw die weet wat ze wil. Dat is Cindy 
Moerman kort samengevat. Sociaal 
geëngageerd, creatief, een construc-
tieve teamspeler en zeer betrokken 
bij de plaatselijke bevolking van Ursel. 
Getuige hiervan zijn onder andere haar 
inspanningen in het comité van de 
Pierlala-stoet en als lid van KVLV Ursel. 
Ursel betekent voor Cindy thuiskomen. 
Na een drukke werkdag vindt zij het 
prettig om even de benen te strekken 
en een wandeling te maken in het bos 
of zelfs maar tussen de vele, trage we-

gen waar Ursel en Knesselare zo rijk aan zijn. Zij is vertrouwd met de 

omgeving en wil een warme gemeente blijven creëren voor de aanko-
mende jeugd, zoals dit in haar eigen jeugdjaren het geval was. Sinds die 
jeugdjaren is Cindy reeds actief in het verenigingsleven: speelpleinwer-
king en de jeugdraad zijn voor haar absoluut niet onbekend. Door haar 
werkzaamheden liggen haar interessegebieden vooral bij onderwijs en 
kinderopvang. Eveneens wenst Cindy haar accent te leggen op de ver-
betering van de dienstverlening en een gevarieerd aanbod aan cultuur. 
Door jaren OCMW-raadslid te zijn ligt ook het sociale aspect haar nauw 
aan het hart. Haar slogan: ‘Dynamisch Samen’.
Contact: cindymoerman82@gmail.com

Plaats 27: Marleen VAN WASSENHOVE – CD&V
Leeftijd: 45 jaar
Gehuwd met Joerik Martens en mama van Fenne en Robbe 
Adres: Sportstraat, Knesselare
Beroep: Onthaalmoeder bij de Landelijke Kinderopvang – 
Gemeenteraadslid – OCMW-raadslid

Met de volle steun van haar gezin, dat 
heel belangrijk is voor Marleen, blijft 
zij bij haar zelfde standpunt als toen ze 
zichzelf 6 jaar geleden voor het eerst 
verkiesbaar stelde: aan politiek doe je 
niet voor jezelf, dat doe je in de eerste 
plaats voor iedere inwoner. Met de fu-
sie, waar zij 100 procent achter staat, 
zullen we samen sterker en krachtiger 
staan om onze doelstellingen waar 
te maken. Waar alle inwoners van 
Knesselare en Aalter, samen op gelijke 
voet, naast elkaar en voor elkaar leven! 
Daarom wil Marleen blijven werken aan 

een gezonde gemeente, waar de sociale omgang een must moet zijn. 
Het waarmaken van een mooie ontmoetingsplaats in Knesselare voor 
iedere generatie, met alles onder 1 dak zou een droom voor haar en 
velen zijn. Speerpunten van haar campagne worden in het bijzonder 
welzijn, het gezin, jeugd en kinderopvang alsook rechtvaardigheid voor 
iedereen. Haar slogan: ‘Vooruitgang kent geen grenzen!’.
Contact: marleen.van.wassenhove@telenet.be

Plaats 28: Kristof DE BLAERE – CD&V
Leeftijd: 41 jaar
Gehuwd met Angela en vader van Renée 
Adres: Groenevijvers, Knesselare
Beroep: Accountmanager Baloise Insurance - OCMW-raadslid

Als de zoon van de huidige burgemees-
ter van Knesselare/Ursel is politiek 
geen onbekend terrein voor Kristof De 
Blaere. Gezond kritisch maar heel posi-
tief ingesteld, zo kan men hem het best 
omschrijven. Ook iemand die zich graag 
engageert, zowel sociaal als organi-
satorisch. Dit laatste toont hij o.a. als 
organisator van het Cogetama Fest of 
als bestuurslid bij de Rederijkerskamer 
Sint-Elooi in Knesselare. Kristof is er-
van overtuigd dat de fusie het beste 
van beide gemeentes naar boven zal 
brengen. Zijn hart ligt weliswaar in 

Knesselare en Ursel, maar hij is ervan overtuigd dat de positieve ele-
menten van alle deelgemeentes kunnen geïmplementeerd worden in 
het nieuwe Aalter. Op cultuurgebied ziet Kristof een nieuwe polyvalente 
zaal in Knesselare of een ontmoetingsruimte in zowel Knesselare als 
Ursel. Inzake mobiliteit wil hij het zwaar verkeer in de dorpskernen 
beperkt zien. Fiscaal dient bekeken hoe het direct voelbare gunstige 
regime naar aanleiding van de fusie kan worden uitgebouwd. Tenslotte 
zet Kristof in op een efficiënte dienstverlening voor de burger en het 
optimaliseren van de sportinfrastructuur. Zijn slogan: ‘Respect voor ei-
genheid, oog voor de toekomst’.
Contact: kristof.de.blaere@telenet.be

Lijstduwer: Johan VAN DEN KERCHOVE – CD&V
Leeftijd: 60 jaar
Gehuwd met Marijke Pieters, vader van Jan (en Bo) en Griet (en Fré) Van 
den Kerchove, opa van Axelle, Lionel en Arthur
Adres: Kloosterstraat, Knesselare
Beroep: Zaakvoerder BVBA Van den Kerchove - OCMW-voorzitter

Wie lijstduwer Johan Van den 
Kerchove kent, weet dat Johan een 
bijzonder sociaal persoon is die graag 
tussen de mensen leeft. Getuige hier-
van zijn o.a. zijn actieve deelname aan 
het verenigingsleven en zijn voortdu-
rende bekommernis om mensen. Elke 
dag opnieuw wil Johan zich inzetten 
opdat iedereen een menswaardig le-
ven kan leiden in onze prachtige ge-
meente. Niet voor niets is zijn slogan: 
‘Johan, de man die u verder helpen 
kan!’ Aandacht voor ondernemers, 
middenstand, openbare werken en 
mobiliteit draagt hij eveneens hoog 

in het vaandel. Hij pleit dan ook voor een open en sociaal beleid in een 
ondernemingsvriendelijke gemeente waar het goed is om te leven en 
te werken voor IEDEREEN en waar werknemers en werkgevers hand in 
hand mooie zaken kunnen realiseren.
Contact: vdkjohan@telenet.be

VAN DEN BUSSCHE
Nele

20

LANOO
Krista

21

MARTENS
Christine

22

DE DECKER
Maud

24

DESMET
Iris

25

VAN WASSENHOVE
Marleen

27

DE BLAERE
Kristof

28

VAN DEN KERCHOVE
Johan

29

DE BAETS
Magda

23

MOERMAN
Cindy

26



7

Maar Ursel biedt nog veel meer dan dat. Zoals een aan-
bod aan leefbare groene woonwijken. Een op maat afge-
stemd schoolaanbod in een centrale ligging. Kwalitatieve 
buitenschoolse kinderopvang, een goed draaiend bi-
bliotheekfiliaal, aangepaste sportterreinen, een solide 
jeugdinfrastructuur, de gewaardeerde feestzaal met vol-
ledig vernieuwd meubilair,… 

Alles samen vormt dit de aantrekkingskracht van Ursel, 
samen met het enthousiasme van alle Urselnaren. 
Kortom, in Ursel gebeurt het!

Om er voor te zorgen dat Ursel ook de volgende jaren 
blijft groeien en bloeien, leggen wij heel wat voorstellen 
op tafel. We sommen er alvast graag enkele voor u op:

- Blijvende aandacht voor wijken en straten (zowel voet-
paden, fietspaden, weginfrastructuur, als groenaanplan-
ting) onder meer in de Urselseweg, de Berkenstraat, de 
Molenkouterstraat en de Hendelstraat.

- Een veilige fietsontsluiting door de aanleg van de nieu-
we fietsverbinding ter hoogte van de voormalige over-
zet Aalter Brug- Oostmolen Noord zal er voor zorgen 
dat niet alleen onze schoolgaande jeugd, maar ook het 
woon-werkverkeer fietsvriendelijker wordt. 

- Een duidelijke inzet voor kwaliteitsvolle en betaalbare 
kinderopvang, ruimte en infrastructuur voor de vereni-
gingen en jeugdbeweging. 

- Bijkomende woongelegenheid langs de Saterstraat 
wordt via een groene verbinding gerealiseerd.

- Diepgaande samenwerking met WZC Onderdale naar 
invulling van de oude schoolsite, verbonden aan het 
nieuwbouwproject.

- Beheersing van het doorgaand (zwaar) verkeer dankzij 
een eigentijdse weginrichting.

- De gewenste snelheden in de dorpskern en de woon-
wijken handhaven door een totaalaanpak die deel uit-

maakt van de globale mobiliteitspolitiek in de ganse 
gemeente.

- De troeven voor fiets-, wandel- en verblijfstoerisme 
verder benadrukken.

- Blijvende ondersteuning van de lokale economie en 
handelszaken.

In Ursel gebeurt het! 
Dat Ursel de voorbije zes jaar de dorpskern was waar veel jonge gezinnen zich graag 
kwamen vestigen, hoeft geen verrassing te heten. Een rustgevende landelijke omgeving 
met zijn toegangspoort tot het Drongengoed, het grootste aaneengesloten bosgebied 
van Oost-Vlaanderen en een gezellig verkeersvrij “Pierlaladorpsplein” waar kinderen 
heerlijk kunnen ravotten, maken dit een aantrekkelijk dorp met sterke troeven. 

Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

Respect voor de pr'8' van de natuur!

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Aand'8' voor iedere bewoner!

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Aalter, een m'8'tige mix!

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

Onze toekomst l’8’ ons toe!

•SINT-MARIA-AALTER 

AALTER•

BELLEM•

KNESSELARE•

URSEL•

•POEKE

•AALTER-BRUG

LO
TE

NH
UL

LE
•

Genieten van de lekkere amb’8’! 
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Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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Maar Knesselare heeft heel wat te bieden. De combina-
tie van groene woonomgevingen met de nabije ligging 
van scholen en de buitenschoolse kinderopvang bij-
voorbeeld. Maar ook een dynamische bibliotheek, mul-
tifunctionele sportvoorzieningen en performante jeugd-
infrastructuur. Of het ruime, betaalbare aanbod aan 
sport- en jeugdkampen en de succesvolle speelplein-
werking. De inzet van ondernemers, winkeliers en ho-
reca maken Knesselare nog steeds zo populair. Kortom, 
Knesselare staat volop in bloei.

Om er voor te zorgen dat Knesselare zich ook de vol-
gende jaren kan blijven ontplooien, leggen wij heel wat 
voorstellen op tafel. We sommen er alvast graag enkele 
voor u op:

- Het verzekeren van een maximale, kwaliteitsvolle en 
moderne dienstverlening vanuit het eigen gemeente-
huis.

- Blijvende aandacht voor wijken en straten (zowel voet-
paden, fietspaden, weginfrastructuur, als groenaanplan-
ting) onder meer in Buntelare en de Urselseweg.

- Een optimale, veilige doorstroom voor onze fietsers 
en vooral de schoolgaande jeugd is een belangrijk aan-

dachtspunt. De fietsverbinding langs de vaart met aan-
sluiting van Sint-Joris naar Sint-Maria-Aalter beschou-
wen we als prioriteit. 

- Onze duidelijke inzet voor kwaliteitsvolle en betaalba-
re kinderopvang in combinatie met oog voor ruimte en 
infrastructuur voor verenigingen en jeugdbewegingen. 
Hier worden een multifunctionele ruimte en een moder-
ne bibliotheek aan gekoppeld.

- In een eigentijdse dienstverlening wordt de realisatie 
van het RUP Moerakker vooropgesteld, met inbegrip van 
dienstverlenende infrastructuur. 

- Beheersing van het doorgaand (zwaar) verkeer dankzij 
een eigentijdse weginrichting.

-  De gewenste snelheden in de dorpskern en de woon-
wijken handhaven door een totaalaanpak die deel uit-
maakt van de globale mobiliteitspolitiek in de ganse 
gemeente.

- Blijvende ondersteuning van de lokale economie en 
handelszaken.

In Knesselare gebeurt het! 
Knesselare bruist van de activiteit. Gekend als muziekgemeente en “Sportelgemeente”, 
maar vooral een dorp met een hart voor alle inwoners. Een landelijke, actieve omgeving 
aan de voet van het Drongengoed, waar ook het Cogétamapark een groene oase vormt 
waar u met het hele gezin heerlijk kan genieten.

Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings 
en voetpaden, dagelijks houden de gemeentediensten 
van Aalter Proper alles op orde. De ploegen gaan zelfs 
verder: ze halen zwerfvuil op, maken vuilnisbakken leeg, 
herstellen verkeersborden, ruimen onkruid, en na elk 
evenement ligt onze gemeente er weer netjes bij. 

Nu de dorpskernen van gedaante zijn veranderd, zetten 
we meer dan ooit in op mobiliteit, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid, met een bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van voetgangers en fietsers.

Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit op 
ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel aandacht 
voor de hindernissen voor sommige weggebruikers, 
werken we met velen verder aan de voltooiing van dit 

Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een veilige 
gemeente. Daarom zetten we hard in op de dienst 
Aalter Proper, met een toekomstige versterking van het 
Knesselaarse project van de bermmeester. We voeren 
ook doelgerichte acties uit tegen zwerfvuil en het goed 
uitgeruste recyclagepark blijft gratis voor alle inwoners, 
ook na 1 januari 2019.  

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg met 
ons goed uitgeruste brandweerkorps spelen een 
vitale rol in uw veiligheid, die meer dan ooit centraal staat 
in onze gemeente. 

Aalter. Een propere gemeente, een veilige 
gemeente. Wie rond zich kijkt, stelt elke dag 
opnieuw vast dat het nergens zo netjes is als bij 
ons. 

Respect voor de pr'8' van de natuur!

uitzonderlijk verkeersknooppunt dat van onze nieuwe 
gemeente dé draaischijf maakt van toekomstgerichte 
mobiliteit. Een doelgerichte aanpak van de doortocht van 
Knesselare en de Urselse verkeersveiligheid zullen hier 
weldra ook deel van uitmaken.

Bovendien gaat dit gepaard met een bijzondere aandacht 
voor onze natuur. Vooruitgang gaat bij ons hand 
in hand met respect voor de open ruimte, de 
natuur en ons landschap! We zijn de meest 
bosrijke gemeente in onze provincie. 

Aalter, hoogste versnelling op vlak van 
infrastructuur. Aalter werkt! Dit zien we nu reeds op 
vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken.

Aand'8' voor iedere bewoner!

Nieuwe verkavelingen, woonprojecten op maat en 
aandacht voor sociale huisvesting maken van onze 
gemeente een échte thuis voor alle inwoners en gezinnen, 
in welke samenstelling ook.
 
Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. 
In de eerste plaats onze kinderen, die genieten van 
toponderwijs, moderne en centraal gelegen naschoolse 
kinderopvang, talrijke speelpleintjes en speelstraten. 
Ze zullen zich ook kunnen uitleven in ons nagelnieuw 
kunstencentrum aan het station en in de uitgebreide 

sportinfrastructuur of nieuwe vrienden maken in jeugd-
verenigingen en jeugdkampen. En ook onze senioren 
voelen er zich thuis, dankzij een ruim aanbod aan 
aangepaste woningen en serviceflats, met ouderenzorg op 
maat! Goed wonen en goed leven dus voor ieder van ons!
  
Aangenaam wonen betekent ook ontspanning. 
Ook hier is het aanbod eindeloos. Naast de eerder 
genoemde mogelijkheden bezitten we nog vele 
gezamenlijke historische, culinaire en toeristische 
pareltjes. De troeven van Knesselare, zoals het 
Drongengoed, zullen dit aanbod nog verder versterken en 
in onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een dikke 
pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks voor u waar. 

Aalter. Goed wonen, heerlijk ontspannen.
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen 1) aantrekkelijk 2) comfortabel en  
3) betaalbaar te houden.

Dat is onze nieuwe gemeente, waar 
het goed wonen, goed leven, en heerlijk 
ontspannen is! 

Aalter, een m'8'tige mix!

Acht  
deelgemeenten  
sterk 

Onze toekomst l’8’ ons toe!

•SINT-MARIA-AALTER 

AALTER•

BELLEM•

KNESSELARE•

URSEL•

•POEKE

•AALTER-BRUG

LO
TE
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•

Genieten van de lekkere amb’8’! 
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Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter. 
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw 
hoofdstuk in ons mooi verhaal. Samen willen we een 
sterke gemeente met de blik stevig op de toekomst 
gericht. Goed bestuur betekent vooruit kijken en kansen 
grijpen. En gezamenlijk staan we nu eenmaal steeds 
sterker. Samen. Sterker. Beter. 

Zoals geweten is te klein niet efficiënt en te 
groot vaak moeilijk beheersbaar. Samen vormen Aalter 
en Knesselare het ideale formaat voor het best mogelijke 
beleid ten dienste van alle inwoners. 
Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten 
verbinden zich en smelten samen. En zo is het fusietraject 
gelopen: Knesselare en Aalter pakken het samen en op 
gelijkwaardige basis aan. 
Sterker is wat de fusie ons op termijn brengt. 
Een gemeente die sterker staat in het landschap van 
Vlaamse gemeenten, met grotere kracht uitdagingen 
aangaat en veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke 
trends. 

Hierdoor werkt vandaag maar liefst 80% van 
onze actieve bevolking in de industrie, handel en 
dienstensector in Aalter zelf! Ons uitzonderlijk onder-
nemingsvriendelijk fiscaal klimaat waarbij alle bedrijfs-
belastingen en belastingen op drijfkracht zijn afgeschaft, 
is een echte hefboom. Zo kunnen zowel kleine als grote 
bedrijven volop investeren in nieuwe technieken en extra 
arbeidsplaatsen. Ook de bedrijven in Knesselare zullen 
genieten van dit voordelig belastingregime. 

De IncubAalter, onze bedrijfsincubator, trekt op 
zijn beurt nieuw en jong talent aan. Dit project biedt 
startende bedrijven, zogenaamde “start-ups”, de kans 

Dus, voor u burgemeester te mogen zijn van onze prachtige gemeente 
is een eer en hiervoor wil ik mij opnieuw engageren. Ik voel me hier 
echt thuis en ben er zeker van dat ik niet de enige ben, want in het 
nieuwe Aalter gebeurt het! 
Samen hebben we zeer veel gerealiseerd, maar het beste kan nog 
komen. Ook in de toekomst verdient u een krachtdadig en toekomst-
gericht bestuur. Daarvoor wil ik me volop blijven inzetten! 

Pieter De Crem 
Uw burgemeester 

Aalter = Vijfsterrengemeente
De Aalternaren riepen hun gemeente laatst uit tot enige 
vijfsterrengemeente in Oost-Vlaanderen. Dit is het gevolg 
van grote inzet op vele vlakken. Aalter gaat vooruit en 
dit ziet u overal, in kleine én grote investeringswerken, 
van het nieuwe Rond Punt over de inspanningen omtrent 
verkeersveiligheid, vlot contact tussen de gemeente en 
de burger, tot de permanente aandacht voor een propere 
gemeente. Dit zorgt ervoor dat u vandaag in een vijfster-
rengemeente woont, leeft en werkt! 

In Aalter gebeurt het: minder lasten!
De fusie betekent een onmiddellijke lastenverlaging voor 
iedereen. Dit houdt in dat we de belastingen voor alle 
inwoners gelijkschakelen op het verlaagde Aalters tarief 
van 5,9%, één van de laagste personenbelastingen in 
Vlaanderen. Bovendien is er sinds lang ook geen sprake 
meer van gezins- of bedrijfsbelastingen.  

In 2012 vertrouwde u er massaal op dat we Aalter 
verder konden laten bloeien en groeien. 
Zes jaar later kunnen we zeggen dat we woord 
hielden, samen met mijn enthousiaste en gedreven 
collega’s. Vandaag mogen we dan ook met fierheid 
stellen: In Aalter gebeurt het!

Beter is de gemeenschappelijke deler voor 
iedereen. Onze nieuwe gemeente zal een optimale 
dienstverlening bieden aan haar inwoners, bedrijven, 
bezoekers, … . Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 
werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-Brug 
en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets anders dan 
vooruitgaan, bruisen van activiteit en vol goed gevoel.  
Als vierde grootste gemeente in oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

Aalter en Knesselare: Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een 
samenvallende toekomstvisie en de rol van onze 
gemeenten hierin.

Aalter, ondernemen en werken hand in hand. Ook 
nieuwe werkgelegenheid wordt dagelijks geschapen 
en zo vinden velen bij ons een job.

om zich rustig te ontwikkelen en te groeien. Het project 
zorgt ervoor dat hoogopgeleide jongeren met hun unieke 
kennis, ook ter plaatse het verschil maken. 
Voor middenstand en handel zetten we in op 
aanlokkelijke dorpskernen, optimaal bereikbare winkel-
gelegenheden met meer dan 1000 gratis parkeerplaatsen, 
en gewaardeerde evenementen. Op die manier geniet 
iedereen mee van een bruisend Aalter en een levendig 
Knesselare. 

In Aalter gebeurt het! Ook het voorbereiden van 
wat komt en het gebruik van de nieuwste technologieën. 
Zo heeft het project ‘communicatie van de toekomst’ 
de ambitie om Aalter, en dus ook Knesselare, te laten 
uitgroeien tot dé Smart City – de slimste gemeente – 
tussen Gent en Brugge. Dit leidt tot een kwaliteitsverho-
ging van de relatie met u allen als inwoners, niet enkel 
op het vlak van communicatie, maar ook inzake wonen, 
werken, ontspannen, veiligheid en betrokkenheid. 

  pieterdecrem

  pieterdecrem

  pieterdecrem

#InAalterGebeurtHet
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Op de CD&V/N-VA lijst staan 10 kandidaten van 
Knesselare en Ursel. Van links naar rechts: Christoph 
Mouton (plaats 19), Johan Van Den Kerchove (lijstduwer), 
Kristof De Blaere (plaats 28 - medelijstduwer), Cindy 
Moerman (plaats 26), Iris Desmet (plaats 25), Herlinde 
Trenson (plaats 2), Marleen Van Wassenhove (plaats 27), 
Maud De Decker (plaats 24), Kris Ally (plaats 4) en Hedeli 
Sassi (plaats 8).
 


