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Aalter, een gemeente in volle groei
Uit de prognosecijfers van de studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat de ge-
meente Aalter de sterkste groeier van het Meetjesland/Deinze is en zal blijven tussen 
1990 en 2030 met 28 procent meer inwoners. Een verwachting die duidelijk aantoont dat 
het in Aalter aangenaam is om te wonen. De fusie met Knesselare zal dit gevoel enkel 
maar versterken.

wegen en goed openbaar vervoer. Aalter is er ook in 
geslaagd om de laagste fiscaliteit van de streek op te 
bouwen. 

Ook Knesselare en Ursel zitten in de lift. Getuige 
daarvan is het feit dat in de laatste 6 jaar niet min-
der dan 933 bouwvergunningen werden afgeleverd. 
Kwaliteitsvolle inbreiding is hier het ordewoord om 
in beide dorpskernen aangenaam wonen mogelijk te 
maken. 

Nieuwe, moderne woonwijken zoals Nieuwendorpe in 
Knesselare of de Satersstraat in Ursel zijn daarvan 
heel mooie voorbeelden. Ook op dit vlak zullen we de 
komende jaren samen enkel sterker en beter staan!

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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De sterke groei is een logisch gevolg van het feit dat 
Aalter onder het huidige beleid een andere aanblik 
kreeg in de voorbije twee decennia. Ondanks het 
groeiend aantal inwoners blijft de gemeente een lan-
delijk karakter behouden met dorpskernen die allen 
werden vernieuwd in de laatste jaren. Daardoor zijn 
ze opgewassen tegen het toenemende inwonersaan-
tal. 

Nieuwe woonprojecten, waarvan het project van de 
nieuwe Stationsbuurt het meest in het oog springt, 
dienen zich aan of worden reeds afgewerkt. Zo blijven 
we ons voorbereiden op de toekomst, uw toekomst. 
Aalter telt immers vele troeven en is daardoor een 
sterke aantrekkingspool. Eerst en vooral is er de uit-
stekende ligging langs de E40, aansluiting aan water-

  

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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Aalter en Knesselare. 
Goed wonen, heerlijk 
ontspannen!
De voorbije jaren bleven we ons enorm inspannen 
om wonen in Aalter aantrekkelijk, comfortabel en be-
taalbaar te houden. Nieuwe verkavelingen, woonpro-
jecten op maat en aandacht voor sociale huisvesting 
maken van Aalter een échte thuis voor alle inwoners 
en gezinnen, in welke samenstelling ook. 

Iedereen moet de kans blijven krijgen op een betaal-
bare en kwaliteitsvolle woning, hetzij door aankoop, 
hetzij op de huurmarkt. 

Een voldoende aanbod aan betaalbare woningen en 
bouwgrond is daartoe van groot belang, gekoppeld 
aan een hoge graad van leef- en levenskwaliteit. 

Iedereen moet zich bij ons thuis voelen. In de eerste 
plaats onze kinderen die genieten van toponderwijs, 
van moderne en centraal gelegen kinderopvang, van 
talrijke speelpleintjes en speelstraten. 

Zij zullen zich eveneens kunnen uitleven in ons nagel-
nieuw Kunstencentrum aan het stationsplein en in de 
uitgebreide sportinfrastructuur, of nieuwe vrienden 
maken in jeugdverenigingen en op jeugdkampen. 

Ook onze senioren voelen zich thuis in Aalter dankzij 
een ruim aanbod aan aangepaste woningen en ser-
viceflats, 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 ge-
noemde mogelijkheden bezitten we nog vele geza-
menlijke historische, culinaire en toeristische parel-
tjes. 

De troeven van Knesselare, zoals het Drongengoed, 
zullen dit aanbod nog verder versterken en binnen 
onze nieuwe gemeente alle kansen krijgen. 

Professionele gemeentediensten, die hiervoor een 
dikke pluim verdienen, maken dit ook dagdagelijks 
voor u waar. Dat is onze nieuwe gemeente, waar het 
goed wonen, goed leven, en heerlijk ontspannen is! 

Pieter De Crem
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Bellem, de belangrijkste realisaties

 Het aanleggen van het groene fietspad dat Bellem 
en Aalter veilig verbindt

 De nieuwe spoorwegbrug in de Weitingstraat

 Het aanhouden van Bellem als stopplaats voor de 
treinreiziger op de lijn Brussel-Oostende

 Bouw van sociale woningen in de Lotenhullestraat

 Het aanpassen van de tribune van SK Bellem op de 
infrastructuur van de drie terreinen

 De opwaardering van zowel het Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum als de Bellemdorpweg

Bellem: wat mag u onder meer nog 
van ons verwachten?

 In de NMBS planning wordt door onze inspan- 
ningen Bellem gegarandeerd aangehouden als stop-
plaats en is een ultramoderne en veilige toegangsin-
frastructuur gegarandeerd
 De schoolomgeving aangenaam houden in samen-
spraak met ouders en leerlingen
 Het onmiddellijk realiseren van de 2e fase van het 
veilige, afgeschermd fietspad in combinatie met sug-
gestiestroken voor fietsers in de Lotenhullestraat en 
de Museumstraat
 Aanleggen van een fietspad langs de spoorlijn met 
verbinding richting Aalter en Hansbeke, mogelijk ge-
maakt door de nieuwe brug in de Weitingstraat
 Gegarandeerd veiliger verkeer door de installatie 
van een ANPR camera in de Bellemdorpweg
 De bouw van een nieuw, modern en multifunctio-
neel jeugdcentrum

Uw kandidate voor Bellem

Op de CD&V/N-VA lijst staat OCMW-raadslid 
Marieke Wulleman als kandidate voor Bellem op 
de 10e plaats.    

In Bellem gebeurt het! 
Dat het in Bellem gebeurt, bewijst het feit dat dit de dorpskern is waarin zich vele gezin-
nen hebben gevestigd. En dit hoeft niet te verrassen, want de combinatie van een lan-
delijke, groene oase van rust met een gezellige, aantrekkelijke eigenheid levert Bellem 
heel belangrijke troeven op.

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•
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Genieten van de lekkere amb’8’! 
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In Lotenhulle en Poeke gebeurt het! 
Zowel Lotenhulle als Poeke zijn na hun grondige dorpskernvernieuwing nog sfeervoller, 
gezelliger en beter om te wonen en leven dan ooit tevoren. Beiden blijven ze tot de ver-
beelding spreken van vele gezinnen. De toekomst lacht hen toe!    

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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Lotenhulle en Poeke, de belangrijkste 
realisaties

 De volledig nieuwe aanleg van de Lokouter, met to-
taal nieuwe riolering en een nieuw wegdek omzoomd 
met aangepaste zuinige straatverlichting. Tegelijk is 
zwaar doorgaand verkeer niet meer mogelijk gemaakt

 De omvorming van de oude pastorij tot een volle-
dig nieuwe kinderopvang in de directe omgeving van 
de school

 De aanleg van een nieuwe parking aan het ge-
meentelijk ontmoetingscentrum in Lotenhulle en het 
Koetshuis in Poeke

Lotenhulle en Poeke: wat mag u onder 
meer nog van ons verwachten?

 De invulling van de Congowijk, in samenspraak met 
de sociale bouwmaatschappij Volkshaard
 De voortdurende ontwikkeling van het bestaand 
patrimonium, zoals de voetbalkantine in Lotenhulle, 
het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Lotenhulle–
Poeke en de site van de jeugdlokalen in Poeke
 Het aanleggen van een multifunctionele en re-
creatieve eigentijdse sportinfrastructuur op het 
Guldensporenplein 
 De nakende afwerking van de bovenverdieping van 
de buitenschoolse kinderopvang  als repetitieruimte 
voor fanfare en aanwendbaar voor alle verenigingen 

 Blijvend onderhoud en vernieuwen van de lande-
lijke wegen
 Ons bloeiend verenigingsleven verder ondersteu-
nen met moderne middelen en materiaal, professio-
neel gesteund door de Evenementencel 

 

Uw kandidaten voor Lotenhulle en 
Poeke

Op de CD&V/N-VA lijst staan 6 kandidaten van 
Lotenhulle en Poeke. Van links naar rechts: Hilde 
Denolf (plaats 17), gemeenteraadslid Christine 
Martens (plaats 22), Michael Ally (plaats 16), sche-
pen Dirk De Smul (plaats 7), schepen Luc De Meyer 
(plaats 6) en gemeenteraadslid Magda Boone 
(plaats 11).
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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

Samenwonend met Tine De Blaere 
en vader van Manou

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
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ALLY
Michael

16

TILLIEU
Jelle

18

DENOLF
Hilde

17

MOUTON
Christoph

19

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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Volgende realisaties tonen alvast ons 
sociaal hart voor Aalter

 Inter wil de relatie tussen mens en omgeving ver-
beteren. Wanneer een omgeving niet aangepast is 
aan de eigen noden, biedt Inter ondersteuning om 
net die omgeving bereikbaar, begaanbaar en bruik-
baar te maken voor iedereen.

 Met het Rap op stap-kantoor bieden we mensen 
de mogelijkheid op een leuke uitstap of diverse ont-
spanningsmogelijkheden aan

 Het OCMW organiseert in de scholen Budget in 
zicht. Schoolgaande jeugd wordt aangeleerd hoe  om 
te gaan met financiële middelen en het vermijden 
van schulden.

 De Kasteelhoeve wordt gerestaureerd. Dit biedt 
bijzondere tewerkstelling aan voor mensen die moei-
lijk een job vinden. Zij kunnen mits de nodige bege-
leiding terug in het normale circuit terecht. 

 In samenwerking met Logo Gezond organise-
ren we jaarlijks informatie- en ondersteuningsmo-
menten voor de bevolking. Acties zoals “Rookstop”, 
“Borstkankerpreventie” en “Dikke darm onderzoek 
voor de bevolking” kennen veel succes.

Vanaf 1 januari 2019 zullen we dit aanbod trouwens 
uitbreiden met het ‘Huis van het Kind’, dé lokale in-
formatie- en ontmoetingsplaats voor ouders die on-
derdak biedt aan alle kind-gerelateerde diensten.

In Knesselare werd in het Sociaal Huis een klusjes-
dienst opgericht voor onze senioren. 

Voor de allerkleinsten uit minder begoede gezinnen, 
is er de oprichting van ‘Het Feestvarken’ om kinderen 
een verjaardagfeest of geschenkje aan te bieden. 

Voor het opladen van budgetmeterkaart tenslotte, 
kan men niet enkel in Knesselare terecht maar werd 
ook een samenwerking met WZC Onderdale Ursel ge-
organiseerd zodat men dichtbij huis kan worden ge-
holpen.

Een sociaal hart voor Aalter
Een gedreven sociaal beleid zorgt mee voor een warme gemeente en heeft oog voor 
iedereen. Ons lokaal sociaal beleid wil iedereen betrekken en daar hebben we ons de 
voorbije jaren ook sterk voor ingezet. Want samen willen we er voor zorgen dat iedereen 
kan genieten van onze gemeente, beter en sterker dan ooit voordien.  

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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Sociale woningbouw in het hart van 
ons sociaal beleid

De voorbije jaren werden in totaal 15 sociale wo-
ningen en 18 sociale appartementen opgericht, zo-
wel in Lotenhulle, Bellem als in Sint-Maria-Aalter. 
Ook in Poeke en Ursel staan mooie projecten op 
stapel. Het OCMW hanteert daarbij een uniek huur-
subsidie systeem, waardoor mensen die het moei-
lijk hebben recht hebben op een toelage of premie. 
Een sociaal beleid waardoor we mensen die het 
moeilijker hebben op weg helpen. En daarvoor kan 
u op ons rekenen!

Onderwijs voor iedereen

Het onderwijsaanbod blijft op een hoog niveau 
staan. Via een ondersteunend lokaal onderwijsbe-
leid dragen wij ook ons steentje bij. 

Wij richten ons eveneens op het brengen van een 
laagdrempelig, kwalitatief naschools sport- en be-
weegaanbod via de sportacademie (lagere school 
tot en met het vierde leerjaar) en ondersteunen wij 
dit naschools sportaanbod in de eerste en tweede 
graad secundair onderwijs. Daarbovenop komt nog 
het ruime aanbod aan buitenschools kunstonder-
wijs (muziek, woord, dans en beeldende kunst) dat 
via het nieuwe Kunstencentrum en het bestaande 
filiaal in Knesselare krijgt waar het recht op heeft. 
Daarnaast blijven wij het zwemvervoer tussen de 
school en ons zwembad ondersteunen.

Een goede basis begint bij kennis. Via de biblio-
theken zetten we in op leesvaardigheid. In iede-

Kwaliteitsvolle kinderopvang: 
een prioriteit!

Wij streven er steeds naar om -binnen alle dorps-
kernen - een voldoende aanbod aan kwaliteits-
volle en betaalbare kinderopvang te voorzien. 
Wij willen blijven investeren in onze allerjong-
sten. Bijna al onze deelkernen beschikken on-
dertussen over een moderne infrastructuur van 
Buitenschoolse Kinderopvang, met als laatste 
blikvanger de renovatie van de oude pastorij in 
Lotenhulle. In Knesselare kunnen jonge ouders te-
recht in hun zoektocht naar kinderopvang bij het 
Kinderopvangloket. Een kwaliteitsvolle kinderop-
vang blijft een absolute prioriteit in ons beleid!







re dorpskern behouden we een aanbod op maat. 
Ondersteuning bieden we via klasbezoeken, au-
teurslezingen, de jeugdboekenweek en voorlees-
activiteiten. 
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We zijn fier dat heel wat jonge mensen zich vandaag 
reeds engageren binnen de diverse jeugdbewegin-
gen, de jeugdraad of binnen de werking van onze 
jeugdhuizen. Hen zullen we zoveel mogelijk blijven 
ondersteunen, in samenspraak en overleg. Meerdere 
van deze jongeren staan op onze lijst om zo ook mee 
het verschil te helpen maken.   

Enkele realisaties

 Het jeugdcentrum Kadans is meer dan ooit een 
topinfrastructuur inzake veiligheid en comfort
 De uitbreiding van het systeem van de speelstraten 
maakt dat ook onze kleinsten veilig kunnen ravotten
 Een verhoogde ondersteuning van de jeugdbe-
wegingen (via o.a. kampvervoer), versterking van de 
speelpleinwerking, uitbreiding van de Gammetoen-
werking. Dit zijn echte deeltjesversnellers
 Voor Knesselare en Ursel werd een modernise-
ring van het skatepark in Onderdaele en de uitbouw 

van de natuurlijke speelruimtes aan de Flabbaert en 
Ganzenkleit in de steigers gezet

Wat mag u onder onder meer van ons 
verwachten?

 Aangehouden aandacht voor de stem van kinderen 
en jongeren in een integraal en gedragen jeugdbeleid
 Het aanbieden van speelruimtes, waar natuur bij-
draagt tot de ontwikkeling van onze kinderen. Dit 
zorgt bovendien voor een gezonde en aantrekkelijke 
gemeente
 En natuurlijk het leveren van impulsen aan onze 
jeugdbewegingen met de renovatie van de jeugdloka-
len in Poeke voor de KSA, een bijbouw in Sint-Maria-
Aalter voor de lokale Scouts, de inrichting van de zol-
derruimte in de jeugdlokalen van KLJ Ursel tot een 
volwaardige en jeugdige werkingsruimte én een nieu-
we infrastructuur in Bellem

Onze jongeren die het laten gebeuren 
voor onze jeugd

Op de CD&V/N-VA lijst zijn jonge en jeugdige kandi-
daten sterk vertegenwoordigd. Van links naar rechts: 
Michael Ally (plaats 16), Mathias Van de Walle (plaats 
9), Maud De Decker (plaats 24) en schepen Hedeli 
Sassi (plaats 8).

Voor onze jeugd en jonge mensen 
gebeurt het!
Wij kiezen voor jeugd en jongeren die zich samen engageren en meewerken aan een po-
sitief en verbindend verhaal voor een sterkere en betere gemeente. Met onze talentvolle 
jongeren in Aalter die gedreven en enthousiast zijn, is dat vanzelfsprekend.   

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!
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Voor onze senioren gebeurt het! 
Wij waarderen de talenten van onze senioren. Ook met hen maken wij tijd voor dialoog 
en overleg, om via een dynamisch, innovatief ouderenbeleid te kiezen voor een zorgen-
de samenleving. Op die manier zorgen we er voor dat senioren actief blijven binnen 
hun lokale gemeenschap. We willen een actief beleid voeren voor de senioren om hun 
gezondheid, welzijn en deelname aan de samenleving te waarborgen.  

De vele vrijwilligers die dit vaak mogelijk maken, zul-
len we blijven ondersteunen. In het bijzonder die ini-
tiatieven die er in slagen sommige oudere mensen uit 
hun isolement te halen of hen er toe aanzetten fysiek 
actief te blijven. Een actieve participatie van de oude-
ren aan het beleid blijft dus belangrijk. .

Enkele realisaties voor onze senioren

 Via de “Stertelefoon” worden twee maal per week 
eenzame ouderen opgebeld door een groep vrijwil-
ligers
 Iedere week worden senioren die dit wensen met 
een minibus naar de markt gebracht
 Er worden in het lokaal dienstencentrum Kerkem 
wekelijks, en maandelijks in alle deelkernen, op vrij-
willige basis warme maaltijden aangeboden voor de 
groep senioren die hier nood aan hebben

Wat mag u onder andere nog van ons 
verwachten?

 Een verbreding van de poetshulp en de karwei-
diensten van het OCMW
 Bijzondere aandacht besteden aan senioren die 
zich in een kwetsbare positie bevinden, senioren met 
een beperkt inkomen of die kampen met fysieke of 
psychische problemen
 Met wijkgericht werk zorgen we voor een laagdrem-
pelige zorg- en dienstverlening in de buurt. Zo willen 
we wekelijks wijken en buurten aandoen met mobiele 
dienstverlening
 Onze senioren maximaal inzetten in het zorg- en 
dienstverleningsaanbod via vrijwilligerswerk; een 
“buddy” kan ondersteuning bieden aan onze vele 
vrijwilligers 

Wij geven daarnaast een pluim aan de daadkrachti-
ge maar vooral mensgerichte zorg die dagdagelijks in 
Veilige Have wordt verleend, zonder het zorgcentrum 
Onderdaele in Ursel hierbij te vergeten.

Wij staan er altijd voor onze senioren!

Op de CD&V/N-VA lijst staan 5 kandidaten die voluit de 
belangen van de oudere inwoners in onze gemeente 
willen verdedigen. Van links naar rechts: Waarnemend 
burgemeester Patrick Hoste (plaats 3), gemeente-
raadslid Magda De Baets (plaats 23), schepen Luc De 
Meyer (plaats 6), gemeenteraadslid Christine Martens 
(plaats 22), lijstduwer en OCMW-voorzitter Johan Van 
Den Kerchove (plaats 29) en Krista Lanoo (plaats 21, 
hier niet op de foto).
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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
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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

U vindt ons terug op lijstnummer 3!


