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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 

-

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. 
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Aalter en Knesselare. 
Samen. Sterker. Beter.
De fusie van Aalter en Knesselare vormt een nieuw hoofdstuk in een mooi verhaal. De 
fusie vormt ook hét aandachtspunt voor de komende jaren. Samen willen we een sterke 
gemeente met de blik stevig op de toekomst gericht. Goed bestuur betekent vooruit kij-
ken en kansen grijpen. En gezamenlijk staan we nu reeds sterker. Samen. Sterker. Beter.

werken, ondernemen en zich ontspannen in Aalter, 
Knesselare, Ursel, Poeke, Lotenhulle, Bellem, Aalter-
Brug en Sint-Maria-Aalter is het samengaan niets an-
ders dan vooruitgaan, bruisend van activiteit en vol 
goed gevoel. Als vierde grootste gemeente in opper-
vlakte van Oost-Vlaanderen is er ruimte voor iedereen! 

We zullen er trouwens ook over blijven waken dat 
de eigenheid van alle verschillende deelkernen be-
waard blijft.

Samen willen we van Aalter het kloppend hart van 
heel onze regio maken. Wij willen Aalter verder op 
de kaart zetten en werken aan een mooie gemeen-
te waar het goed leven is en waar elke inwoner zich 
thuis voelt. 

Waar iedereen in de beste omstandigheden kan wo-
nen, werken, winkelen, ontspannen of vakantie ne-
men in een comfortabele én veilige omgeving. Samen 
worden we dus echt wel sterker en beter!

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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De fusie van Aalter en Knesselare steunt op een op-
vallend samenvallende toekomstvisie. Zoals geweten 
is te klein niet efficiënt en te groot vaak moeilijk be-
heersbaar. Samen vormen Aalter en Knesselare het 
ideale formaat voor het best mogelijke beleid ten 
dienste van alle inwoners. Samen. Sterker. Beter.

Samen verwijst naar het doel. Beide gemeenten ver-
binden zich en smelten samen. En zo is het fusietra-
ject gelopen: beide gemeenten pakken dit samen en 
op gelijkwaardige basis aan.

Sterker is wat de fusie op termijn brengt. Een gemeen-
te die sterker staat in het landschap van Vlaamse ge-
meenten, met grotere kracht uitdagingen aangaat en 
veerkrachtig inspeelt op maatschappelijke trends.

Beter is de gemeenschappelijke deler voor iedereen. 
Onze nieuwe gemeente zal een optimale dienstver-
lening bieden aan haar inwoners, bedrijven en be-
zoekers. Voor de bijna 30.000 mensen die wonen, 

Duidelijkheid!
Welkom bij de 2e editie van de Aalter Knesselare 
Gazet. Om de zes jaar zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen. Voor het eerst sinds 1976 doen we dat in 
een nieuw kader: een nieuwe gemeente die vanaf 
1 januari 2019 wordt gevormd door het samengaan 
van Aalter en Knesselare. We doen dit in de eerste 
plaats voor u allen.
 
Daarom biedt onze lijst - en dat weet iedereen - de 
allerbeste waarborg om de toekomst voor te be-
reiden. Bij ons zal iedereen zichzelf kunnen zijn, in 
acht sterke deelgemeenten die meer dan ooit het 
kloppend hart van het Meetjesland in de brede re-
gio tussen Gent en Brugge zullen zijn.
 
En om dat te realiseren is er in Knesselare en Aalter 
door velen hard gewerkt. Uw bestuurders zijn voort-
durend in de weer om het beste voor iedereen mo-
gelijk te maken. Misschien zijn er zaken die vlugger 
of voor sommigen zelfs trager, of misschien voor 
sommigen (zelfs maar een heel klein beetje) anders 
kunnen gebeuren. Maar over één zaak is er grote 
overeenstemming: beter is amper mogelijk!
 
Want in Aalter gebeurt het. Waar betaalt u de laagste 
belastingen? Juist, in Aalter. Het laagste tarief voor 
u als persoon, familie en onderneming met een gra-
tis containerpark (uniek in Vlaanderen). Waar krijgt 
u als ondernemer de beste mogelijkheden? Uit een 
recente VOKA studie komt Aalter als één van de 
beste ondernemingsgemeenten in Oost-Vlaanderen 
naar voor. Waar zal u kunst beter kunnen beleven 
dan in ons nieuw Kunstencentrum? Waar kan u in 
elke deelgemeente sporten? Waar kan u in elke 
deelgemeente genieten van kwaliteitsvolle kinder-
opvang? Genieten van een professionele dienstver-
lening? Van een gemeentelijk ontmoetingscentrum 
in elke deelgemeente? Juist, allemaal bij ons.
 
Het kartel CD&V/N-VA is de garantie op Uw toe-
komst, en zal zich daar elke dag opnieuw, voor alle 
inwoners, met hart en ziel voor blijven inzetten. U 
weet nu waarover het echt gaat. Daarom rekenen wij 
op uw steun om de Toekomst voor te bereiden!

Pieter De Crem

  

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 dorpskernvernieuwing en bijhorende riolerings-
werken werden geen eindpunt. Ook de Stationsbuurt 
wordt, zoals beloofd, in samenspraak met de NMBS 
opgewaardeerd. De werken aan het station door de 
NMBS spelen hierin een belangrijke rol, wat er me-
teen voor zorgt dat het voortbestaan van de trein-
halte wordt gegarandeerd. Daaraan koppelde het 
huidige bestuur de vernieuwing van de ruimere sta-
tionsbuurt. 

Zo werden of worden de Blekkervijverstraat, Vaartlaan 
en Knesselarestraat grondig vernieuwd. Met het in-
wandelen van de nieuwe spoorwegbrug werd een 
orgelpunt geplaatst, met 5 nagelnieuwe bruggen en 
tunnels op de lijn Brussel-Oostende. Samen goed 
voor een investering van maar liefst 13 miljoen euro. 

Daarnaast werd ook in een nieuwe, moderne accom-
modatie voor voetbalclub Daring Maria-Aalter voor-
zien, waarin de gemeente Aalter 800.000 euro inves-
teerde. Een opsteker voor de voetbalclub, maar ook 
een multifunctionele en moderne accommodatie 
voor alle (sport)verenigingen.

Voor het verhogen van de verkeersveiligheid zal een 
trajectcontrole worden geplaatst om de snelheid te 
herleiden. Dit zal al onze weggebruikers ten goede 
komen, in het bijzonder de zwakke weggebruiker.

Tenslotte wordt ook de realisatie van het fietspad 
langs het kanaal, van Sint-Joris tot de aansluiting op 
het bestaande fietspad aan het Patersveld, binnen-
kort realiteit. 

De Nieuwe Dreef werd de eerste fietsstraat op het 
Aalterse grondgebied. En het fietspad tussen Sint-
Maria-Aalter en Aalter blijft hét symbool van verbon-
denheid en toekomstgericht investeren. Tenslotte 
wordt ook de realisatie van het fietspad langs het ka-
naal, van Sint-Joris tot de aansluiting op het bestaan-
de fietspad aan het Patersveld, binnenkort realiteit.

Zoals u hierboven leest: in Sint-Maria-Aalter gebeurt 
het! 

Uw kandidaat voor Sint-Maria-Aalter

Op de CD&V/N-VA lijst staat schepen Patrick 
Verwilst als kandidaat voor Sint-Maria-Aalter op de 
14e plaats. 

Aalter-Brug krijgt een nieuwe kinderopvang, en dit 
in volledige synergie met de plannen van de school-
directie. Die schoolomgeving zal ook genieten van 
het positieve effect dat het afbouwen van het door-
gaand verkeer op de Urselweg, die de nieuwe naam 
Middelweg zal dragen, met zich mee brengt. 

Dit effect wordt enerzijds bekomen door de vernieu-
wing en heraanleg van de Urselweg. Anderzijds wordt 
de verhoogde verkeersveiligheid ook gerealiseerd 
door de nieuwe brug over het kanaal, ter ontsluiting 
van het bedrijventerrein Woestijne. 

Die brug betekent niet alleen een economische troef 
maar vormt de eerste stap in dit verkeerscirculatie-
plan om het auto- en vrachtwagenverkeer te kanali-
seren weg van de dorpskern, wat de verkeersveilig-
heid en het wooncomfort gevoelig zal verhogen. 

Ter hoogte van de vroegere overzet volgt een fiet-
sersbrug over het kanaal, die het fietspad langs het 
kanaal tot Bellem vervolledigt. Op initiatief van de 
Vlaamse Overheid. 

U leest het dus goed, in Aalter-Brug gebeurt het!

Uw kandidaten voor Aalter-Brug

Op de CD&V/N-VA lijst vindt u voor Aalter-Brug 
gemeenteraadslid Lesley De Neve op plaats 12 te-
rug en staat schepen Philippe Verleyen op de 15e 
plaats. 

  

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 

-

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. 
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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 

AALTER•

BELLEM•

KNESSELARE•

URSEL•

•POEKE

•AALTER-BRUG
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In Sint-Maria Aalter gebeurt het! 
Sint-Maria-Aalter is zich de voorbije zes jaar verder blijven ontwikkelen als groeipool, 
waar jong en oud zich elke dag opnieuw thuis kan en mag voelen. Gezellig, aangenaam 
en groen, het zijn dé typerende woorden om dit levendige dorp te omschrijven.

In Aalter-Brug gebeurt het! 
Na de grondige vernieuwing van de dorpskern met de ontwikkeling van moderne kavels 
blijft Aalter-Brug een grote aantrekkingskracht uitoefenen op nieuwe gezinnen. Meer 
nog, met de ontwikkeling van het nieuwbouwproject op de site ‘Oude Weverij’ en met 
een naadloze aansluiting op het kerkplein blijft Aalter-Brug verder groeien en bloeien.
 

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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UL

LE
•

Genieten van de lekkere amb’8’! 
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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
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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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DE CREM
Pieter

1
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

Plaats 2: Herlinde TRENSON – CD&V

Leeftijd: 51 jaar

Gehuwd met Koen en mama van 
Athàlie en Julie

Adres: Kapelstraat, Ursel

Beroep: Schepen

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

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 inge-
nieur landbouw - Voorzitter 
Gemeenteraad Knesselare 

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

TRENSON
Herlinde

2

HOSTE
Patrick

3

ALLY
Kris

4

VERMEERSCH
Sofi e

5

DE MEYER
Luc

6
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

Plaats 7: Dirk DE SMUL – CD&V

Leeftijd: 53 jaar

Adres: Heirstraat, Lotenhulle

Beroep: Schepen

Plaats 8: Hedeli SASSI – CD&V

Leeftijd: 30 jaar

Adres: Nieuwstraat, Knesselare

Beroep: Schepen en 
Projectmedewerker Belgische 
Voetbalbond

Plaats 9: Mathias VAN DE WALLE – 
CD&V

Leeftijd: 26 jaar

Adres: Spoorweglaan, Aalter

Beroep: Advocaat – Voorzitter 
JongCD&V Aalter

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

DE SMUL
Dirk

7

SASSI
Hedeli

8

VAN DE WALLE
Mathias

9

WULLEMAN
Marieke

10

BOONE
Magda

11
Plaats 11: Magda BOONE – CD&V

Leeftijd: 60

Gehuwd met Paul Colson en mama 
van Annelien, Michaёl & Nathalie en 
Marie, Kristof & Saraya en Cleo.

Adres: Steenweg op Deinze, Aalter

Fractievoorzitter CD&V – 
Gemeenteraadslid – Lid Politieraad

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

Plaats 13: Steven DEVLIEGERE – 
CD&V

Leeftijd: 40

Samenwonend met Joachim

Adres: Bielzenstraat, Aalter

Beroep: Verkeersleider Infrabel - 
Gemeenteraadslid

Plaats 14: Patrick VERWILST – CD&V

Leeftijd: 51

Gehuwd met Nathalie

Adres: Sparhoekdreef, Sint-Maria-
Aalter

Beroep: Zelfstandig ondernemer – 
Schepen

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 NEVE
Lesley

12

DEVLIEGERE
Steven

13

VERWILST
Patrick

14

VERLEYEN
Philippe

15

VAN DEN BUSSCHE
Nele

20

LANOO
Krista

21

MARTENS
Christine

22

DE BAETS
Magda

23

DE DECKER
Maud

24

VAN WASSENHOVE
Marleen

27

DE BLAERE
Kristof

28

VAN DEN KERCHOVE
Johan

29

MOERMAN
Cindy

26
Plaats 16: Michael ALLY – N-VA

Leeftijd: 20 jaar

Adres: Knokstraat, Poeke

Beroep: Student Rechten UGent

Plaats 17: Hilde DENOLF – N-VA

Leeftijd: 50 jaar

Samenwonend met Olivier 
Verstraete

Mama van Cedric, Gauthier, 
Valentine en Jerome

Adres: Lentakkerstraat , Lotenhulle

Beroep: Trainings- en 
Productspecialist bij Ontex

Plaats 18: Jelle TILLIEU – N-VA

Leeftijd: 37 jaar

Samenwonend met Trees en vader 
van Ona, Cas en Neo 

Adres: Bosvijverdreef, Aalter

Beroep: Brandweerman

Plaats 19: Christoph MOUTON – 
N-VA

Leeftijd: 39 jaar

Gehuwd en vader van 2 dochters

Adres: De Wijngaard, Knesselare

Beroep: Database Analist

Plaats 20: Nele VAN DEN BUSSCHE 
– N-VA

Leeftijd: 41 jaar

Gehuwd met Bob en mama van 4

Adres: Bergstraat, Aalter

Beroep: Horeca

Plaats 21: Krista LANOO – N-VA

Leeftijd: 68 jaar

Gehuwd met Didier

Adres: Kestelstraat, Aalter

Beroep: Maatschappelijk assistente 
op rust

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

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

Plaats 24: Maud DE DECKER – CD&V

Leeftijd: 23 jaar

Adres: Kouter, Knesselare

Beroep: Cabin Crew Member

Plaats 25: Iris DESMET – CD&V

Leeftijd: 44 jaar

Gehuwd met Radj en mama van 
Priya en Shaylendra 

Adres: Hellemeersen, Knesselare

Beroep: Bediende Eastman - 
GemeenteraadslidDESMET

Iris

25

Plaats 26: Cindy MOERMAN – CD&V

Leeftijd: 36 jaar

Adres: Rozestraat, Ursel

Beroep: Administratief bediende 
- Buitenschoolse Kinderopvang 
Lovendegem – Gemeenteraadslid

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

Medelijstduwer: 
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

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
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De ploegen gaan zelfs verder: ze halen zwerfvuil op, 
maken vuilnisbakken leeg, herstellen verkeersbor-
den, ruimen onkruid op en zorgen er voor dat na elk 
evenement onze gemeente er terug netjes opgeruimd 
bij ligt. Er wordt op geen inspanning gekeken voor het 
onderhoud van ons openbaar domein, met een pro-
fessioneel team en met het beste materieel.
 
Een propere gemeente draagt dan ook bij tot een vei-
lige gemeente. Daarom blijven we zo hard inzetten op 
de dienst Aalter Proper. 

Met nog een toekomstige versterking door het 
Knesselaarse project van de bermmeester: met 40 
vrijwilligers wordt het zwerfvuil wekelijks uit de ber-
men verwijderd en worden problemen gesignaleerd 
aan de technische ploeg. Daar bovenop blijft het goed 
uitgeruste en binnenkort uitgebreide recyclagepark, 
gewoon gratis voor al onze inwoners, dus ook na 1 ja-
nuari 2019. Ook het proefproject met de paarse PMD-
zak bleek een schot in de roos. Uniek in de streek! 

Ook de doeltreffende en nabije politiezorg samen 
met ons goed uitgeruste brandweerkorps zullen een 
vitale rol in uw veiligheid blijven spelen. Dat iedereen 
zich zowel overdag als ’s nachts steeds veilig voelt, 
hebben we voor een groot deel aan hen te danken. 
Wij willen hen blijven ondersteunen en een beleid 
voeren dat is gebaseerd op een doortastende aanpak 
van allerlei vormen van overlast in combinatie met 
ontrading en preventie. Uw veiligheid staat meer dan 
ooit centraal in onze gemeente!

Dit alles met aandacht voor onze absolute prioriteit: 
uw verkeersveiligheid. Nu de dorpskernen van ge-
daante zijn veranderd, zetten we meer dan ooit in op 
mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, met 
een bijzondere aandacht voor de veiligheid van voet-
gangers en fietsers. Een doelgerichte aanpak van de 
doortocht van zwaar verkeer in de dorpskernen zal 
hier deel van uitmaken. Alle overwegen op de druk-
ste spoorweg van België, de lijn 50A die Brussel met 
de kust verbindt, werden, in samenwerking met de 
NMBS, vervangen door veiligere alternatieven. 

Bovendien gaat dit alles steeds gepaard met een 
bijzondere aandacht voor onze natuur. Vooruitgang 
gaat bij ons hand in hand met respect voor de open 
ruimte, voor landbouw en natuur. We slagen er in om 
vooruitgang te koppelen aan het behoud van ons lan-
delijke karakter en landschap. Door de fusie zijn we 
trouwens meer dan ooit de meest bosrijke gemeente 
in onze provincie. 

Wij staan garant 
voor minder lasten!
De fusie tussen Aalter en Knesselare leidt tot een 
onmiddellijke lastenverlaging voor iedereen. Dit 
houdt in dat we de belastingen voor alle inwo-
ners gelijkschakelen op het nieuwe, historisch lage 
Aalters tarief van 5,9%, één van de laagste perso-
nenbelastingen in de wijde regio. 

Concreet betekent dit voor de Aalternaren reeds 
voor 2018 een daling van de al lage personenbe-
lasting van 6,5% naar 5,9%. Voor een gezin met 
tweeverdieners zorgt deze belastingverlaging al 
snel voor 400 euro minder belastingen per jaar. De 
opcentiemen blijven gelijk op 1.400, ook hier één 
van de laagste tarieven in de brede regio. Vanaf de 
fusie op 1 januari 2019 zullen ook de inwoners van 
Knesselare en Ursel van deze tarieven genieten. 

Zo daalt de personenbelasting van 7,5 procent naar 
5,9 procent en zakken de opcentiemen van 1.650 
naar 1.400. De gezinsbelasting zal ook in Knesselare 
en Ursel worden afgeschaft, zoals reeds langer in 
Aalter het geval is.

Bovendien is er sinds lang ook geen sprake meer 
van bedrijfsbelastingen én slagen we er als één 
van de weinige Vlaamse gemeenten in om ons 
goed uitgeruste en binnenkort uitgebreide recycla-
gepark gratis te houden voor onze inwoners, ook 
na 1 januari 2019. Tegelijkertijd blijven we investe-
ren in onze inwoners en onze bedrijven, elke dag 
opnieuw. Aalter kent nog steeds een perfect even-
wicht tussen gezonde financiën en doordachte in-
vesteringen. En daarvan zal elke inwoner van onze 
fusiegemeente mee kunnen 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. 

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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Het nieuwe Rond Punt, het ingrijpendste project ooit 
op ons grondgebied, nadert zijn afwerking. Met veel 
aandacht voor de hindernissen voor sommige wegge-
bruikers, werken we met velen verder aan de voltooi-
ing van dit uitzonderlijke verkeersknooppunt dat van 
onze gemeente dé draaischijf maakt van toekomstge-
richte mobiliteit.

Ook de nieuwe stationsomgeving zal van Aalter meer 
dan ooit een knooppunt maken in de regio. Met de 
realisatie van het woonproject Smedenpoort werd 
de stationsbuurt de voorbije jaren reeds ingrijpend 
veranderd met extra woongelegenheid gekoppeld 
aan commerciële ruimte, maar er komt nog meer aan. 
Een volledige transformatie van de site staat voor de 
deur. De parkeerdruk rond het station zal worden op-
gevangen door de bouw van een parkeertoren door 
de NMBS, met een gloednieuwe ondergrondse fiet-
senstalling. Daaraan wordt eveneens de vernieuwing 
van het station en de spoorinfrastructuur gekoppeld, 

inclusief een verkeersvrij stationsplein. Het nieu-
we Kunstencentrum krijgt in hoog tempo vorm, de 
nieuwe thuis voor de bibliotheek, de Academie voor 
Muziek, Woord en Dans en heel wat verenigingen van 

Aalter en Knesselare. Er wordt tenslotte ook voorzien 
in seniorenflats.

De nieuwe brug tussen het huidige bedrijventerrein 
Lakeland en het nieuwe terrein Woestijne is niet en-
kel een grote troef voor de ondernemers, maar zal 
ook zwaar verkeer doorheen de dorpscentra dras-
tisch verminderen. 

De nieuwe en tweede ondergrondse parking aan het 
Hof van Praet biedt dan weer 100 extra parkeerplaat-
sen in het centrum van Aalter. Een goede zaak voor 
onze middenstand.

En vergeten we vooral ook niet het heraanleggen 
van de Bellemstraat met het nieuwe fietspad, van de 
Kloosterstraat in Knesselare of de Middelweg in Ursel, 
van Stratem, de Urselseweg, de Bellemdorpweg, de 
Oostmolenstraat en de Boomgaardstraat. Of het nieu-
we fietspad in de Wingenestraat in Sint-Maria-Aalter. 
Of de nieuwe Charlestonstraat, het heraanlegproject 
in de industriezone Lakeland en het uitgebreid pak-
ket aan ondergrondse rioleringswerken zoals o.a. in 
het Loveld en de Lokouter, de Sterrewijk,… 

U ziet, Aalter staat wel degelijk in de hoogste versnel-
ling op vlak van infrastructuur en zal blijven versnel-
len ten dienste van iedereen.

Aalter: een propere gemeente, 
een veilige gemeente!
Wie rond zich kijkt, stelt elke dag opnieuw vast dat het er nergens zo netjes en proper 
bij ligt als in Aalter. Straten en pleinen, grasbermen en bloemperken, parkings en voet-
paden: dagelijks houden de gemeentediensten van Aalter Proper alles telkens weer op 
orde. 

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
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Genieten van de lekkere amb’8’! 
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Aalter in hoogste versnelling op vlak 
van infrastructuur 
Aalter werkt! Dit zien we reeds op vele plaatsen, in kleine én grote investeringswerken. 
Zo is Aalter vandaag een prachtige en krachtige gemeente die sterk inzet op vernieuwing 
van de infrastructuur. 

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
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Genieten van de lekkere amb’8’! 

127838-FOLDER_VERKIEZINGEN_2018-2.indd   2 4/06/18   08:49



8

Colofon • Verantwoordelijke uitgever: Pieter De Crem, Bosvijverdreef 2, 9880 Aalter • Foto’s: Eigen archief – Artifo – P.V. • Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraads-
verkiezingen 14 oktober 2018 

De CD&V/N-VA lijst voor 14 oktober 2018

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

127838-FOLDER_VERKIEZINGEN_2018-2.indd   1 4/06/18   08:48

1 DE CREM Pieter 16 ALLY Michael
2 TRENSON Herlinde 17 DENOLF Hilde
3 HOSTE Patrick 18 TILLIEU Jelle
4 ALLY Kris 19 MOUTON Christoph
5 VERMEERSCH Sofie 20 VAN DEN BUSSCHE Nele
6 DE MEYER Luc 21 LANOO Krista
7 DE SMUL Dirk 22 MARTENS Christine
8 SASSI Hedeli 23 DE BAETS Magda
9 VAN DE WALLE Mathias 24 DE DECKER Maud

10 WULLEMAN Marieke 25 DESMET Iris
11 BOONE Magda 26 MOERMAN Cindy
12 DE NEVE Lesley 27 VAN WASSENHOVE Marleen
13 DEVLIEGERE Steven 28 DE BLAERE Kristof
14 VERWILST Patrick 29 VAN DEN KERCHOVE Johan
15 VERLEYEN Philippe


