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

Zo zag Aalter Gazet er nog uit in 2000…

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

En zo zag Aalter Gazet er al uit in 2006…

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

Wij wensen u alvast veel leesgenot.

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

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

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

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

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

Lees verder op pagina 2

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

GEZINSVRIENDELIJKE

FIETSTOCHT & BARBECUE
ZATERDAG 08 SEPTEMBER 2012

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

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

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

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

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

Kaarten
Te verkrijgen bij de kandidaten van CD&V en N-VA
Of via inschrijving: 
CD&V: Bart Van Caenegem: 0495 26 06 27 - cdenvaalter@belgacom.net
N-VA: Luc De Meyer: 0475 61 29 28 - demeyerluc@telenet.be
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Lage belastingen en weinig schuld, 
geen wonder dat mensen graag in 
Aalter komen wonen, bedrijven er 
graag ondernemen en investeringen 
mogelijk zijn en blijven, denk ik dan…
Als ik mijn collega-burgemeesters hoor, 
dan hoor ik zelfs dat Aalter meer en meer 
als het kloppende hart van het Meetjes-
land wordt beschouwd, zelfs van de Leie-
streek. Om heel wat redenen, waaronder 
de lage belastingen. Maar om nog veel 
meer redenen willen jonge gezinnen graag 
in Aalter wonen. Senioren voelen er zich 
thuis. Jongeren genieten er alle faciliteiten 
en kinderen worden met alle nodige 
zorgen omringd. En wie het even wat 
moeilijker heeft wordt opgevangen en 
geholpen. Het is gewoon goed om leven 
en wonen in Aalter en de mensen zien dat 
ook, voelen dat ook aan. Daar hoor ik zelf 
ook toe. Ik voel me hier echt thuis, ik voel 
me gewoon heel goed in Aalter.

Dit geldt eveneens voor de vele bedrijven 
en ondernemers die onze gemeente rijk 
is. Aalter wordt door diverse werkgevers-
organisaties geprezen voor zijn onderne-
mersvriendelijke fiscaal beleid. 

En dat loont, want op die manier willen 
grote en kleine ondernemingen investeren 
in nieuwe technieken en arbeidsplaatsen 
binnen onze gemeente. Zo kunnen we 
ook onverwachte probleemsituaties op-
vangen en er voor zorgen dat zoveel mo-
gelijk inwoners in eigen gemeente kunnen 
werken. En eens het nieuwe bedrijven- 
terrein Woestijne op volle kracht zal draai-
en, ziet de toekomst er nog beter uit. Maar 
een goed en sterk ondernemersklimaat 
betekent ook een sterke lokale midden-
stand en alle ruimte geven aan het land-
bouwleven. Ook daar hebben we vol op 
ingezet.
Aalter kent een perfect evenwicht tussen 

gezonde financiën en doordachte investe-
ringen. En daarvan geniet iedereen mee. 
Wij blijven investeren in verkeersveilige 
infrastructuur zoals de ondertunneling 
van de Brouwerijstraat. Daar bovenop 
zijn, na de dorpskernvernieuwing van Sint-
Maria-Aalter, alle dorpskernen grondig 
vernieuwd en aangepast aan de noden van 
de moderne Aalternaar. We blijven inzet-
ten op veiligheid, met een goed draaiende 
politiezone en brandweerkorps. We blij-
ven investeren in netheid via Aalter Proper 
en het gratis houden van het container- en 
groencomposteringspark. Dat de straten 
en pleinen, grasbermen en bloemenperk-
jes, parkings en voetpaden er in Aalter 
netjes bij liggen, blijft zeker één van mijn 
stokpaardjes.

Inclusief propere energie?
Jazeker, en daar zijn we al geruime tijd 
volop mee bezig. De eerste biogasinstal-
latie op ons grondgebied is al in werking 
en voorziet nu al in energie voor 7.000 
gezinnen. Om maar duidelijk te maken dat 
wij kiezen voor echte duurzame groene 
energie onder de vorm van biomassa 
of biogas. Dit houdt in dat wij niet kie-
zen voor het plaatsen van windmolens in 
ieders achtertuin, die het landschap en de 
waarde van onze eigendom voor eeuwig 
hypothekeert. 

Na al die energie snakt een mens na-
tuurlijk al eens naar ontspanning…
Uiteraard! (lacht) En maar goed ook. Zes 
jaar geleden kon ik al met trots zeggen dat 
Aalter op dat vlak een brede waaier aan 
mogelijkheden bood. En dat doet het nog 
steeds: fiets- en wandelpaden, cafeetjes en 
restaurants, klassieke concerten in het kas-
teel van Poeke, theater en comedy in het 
gemeentelijk auditorium… Mogelijkheden 
te over, net als voor de sportieveling,  die 
een waar paradijs aan sportmogelijkheden 
ter zijner of haar beschikking heeft. Cul-
tuur, natuur, sport en horeca bij de vleet 
dus, waarmee we stilaan Aalter op de 
toeristische kaart hebben geplaatst als 
toegangspoort naar steden als Brugge en 
Gent, en streken als de Kust, het Meetjes-
land of de Leiestreek. Aalter is de voorbije 
zes jaar bekend geworden als plaats waar 
het aangenaam vertoeven is, zowel voor 
zijn inwoners als voor de zakenreiziger als 
voor de vrijetijdstoerist. Wandelaars en 
fietsers ontdekken meer en meer onze 
troeven. Wie onder ons heeft nog nie-
mand ontmoet die in het weekend speciaal 
naar Aalter afzakt om een hapje te eten of 
een terrasje te doen?

Het werk is dus af in Aalter?
Helemaal niet. Men kan altijd de perfectie 
nastreven maar die bereiken is wel een heel 
ander verhaal. Trouwens, aan sommige 
maatschappelijke fenomenen kan je als 
gemeente, en dus als gemeentebestuur, 
niet ontkomen. De economische crisis 
heeft iedereen getroffen, ook de Aalterse 
bedrijven, landbouwers en middenstand. 
Maar samen met hen werken we elke 
dag opnieuw aan oplossingen, oplossingen 
waardoor we er allen nog sterker uitkomen. 
Samen voor één doel: vooruitgaan en er 
voor zorgen dat onze mooie gemeente 
blijft groeien en bloeit als nooit tevoren.
Ik heb als burgemeester, samen met waar-
nemend burgemeester Patrick Hoste, 
alle schepenen, gemeenteraadsleden en 
OCMW-raadsleden, oprecht mijn best 
gedaan opdat elke Aalternaar in de bes-
te omstandigheden in Aalter kan wonen, 
werken, winkelen, ontspannen, kortom 
leven. Als de mensen dit ook vinden, dan 
ben ik bereid, en dit van harte, om nog 
eens zes jaar mijn uiterste best te doen.

Bedankt voor dit interview en veel 
succes op 14 oktober.

Om vele redenen willen jonge mensen en gezinnen met kinderen in Aalter wonen

Wie vergelijkt zal persoonlijk kunnen vaststellen dat het nergens zo netjes is als in Aalter

Aalter is de voorbije jaren geprezen om het ondernemersvriendelijke fiscaal beleid

Aalter is een echte thuis voor senioren

“ 
”

Ik voel me hier echt thuis, 
ik voel me gewoon heel 

goed in Aalter.

2



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

Aalter
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1 DE CREM Pieter

2 BERGEZ Martine

3 HOSTE Patrick

4 QUINTYN Birger

5 DE MEYER Luc

6 DE NEVE Bieke

7 VAN CAENEGEM Bart

8 DEVLIEGERE Steven

9 DE BAETS Magda

10 EGGERICK Eveline

11 VERWILST Patrick

12 DE NEVE Lesley

13 VERLEYEN Philippe

14 VERMEERSCH Sofie 

15 BAETÉ Hilde

16 MEEUWS Joke

17 DE GUSSEM Maarten

18 WULLEMAN Marieke

19 MAES Dirk 

20 VERMEULEN Veroniek

21 MARTENS Christine

22 SUCAET-DENOLF Veerle 

23 DE RUYCK Miguel

24 BOONE Magda 

25 DE SMUL Dirk 
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1
Pieter DE CREM

Leeftijd: 50 jaar
Gehuwd met Caroline en vader van Constantijn, 
Alicia en Victoria
Adres: Bosvijverdreef, Aalter
Beroep: Burgemeester – Minister van Defensie 
– Voorzitter Gemeenteraad

De voorbije zes jaar heeft Pieter De Crem als 
titelvoerend burgemeester alles in het werk 
gesteld om Aalter verder te doen groeien en 
laten bloeien. 

Als Minister van Defensie verdedigt Pieter De 
Crem nog steeds elke dag de belangen van Aalter. 
Want een gemeente stopt natuurlijk niet aan de 
eigen grenzen. De belangen dienen ook te wor-
den behartigd op hogere politieke niveaus. Ook 
daar kan Aalter steeds op hem rekenen. 

Door deze intensieve combinatie van minister 
en titelvoerend burgemeester, brengt hij als ont-
spanning graag zo veel als mogelijk tijd door met 
zijn gezin. 

In elk geval is er over hem één zaak te zeggen: hij 
werkt dag en nacht voor Aalter, dus ook voor U.

2
Martine BERGEZ

Leeftijd: 54 jaar
Gehuwd met Geert en moeder van Carl, Tom en 
Ellen
Adres: Rostynedreef, Aalter
Beroep: Advocaat 
Schepen van Cultuur en Toerisme, Bibliotheek, 
Buitenschoolse kinderopvang, Onderwijs, Econo-
mische toets  – Lid Politieraad –   Voorzitter Kale-
Leie Archeologische Dienst – Lid  van de Raad  
Bestuur Comeet en Toerisme Meetjesland.
Hobby’s: Het Aalterse verenigingsleven (voorzit-
ter van Markant Aalter en actief in de werkgroep 
‘Aalter op de loper’), actief sporten (van tennis tot 
jogging) , het bijwonen van een concert en indien 
er nog tijd rest een voorliefde voor lectuur  en 
literatuur.

Als ervaren politica - eerste en sterke vrouw 
op de lijst -  wil huidig schepen Martine 
Bergez   verder werk maken van cultuur in 
Aalter, toerisme, middenstand en lokale econo-
mie, onderwijs en kinderopvang. En dit vanuit 
haar ervaring uit het beroepsleven: gedreven, op 
basis van dossierkennis en met klare taal. 
Aalter is voor Martine een aantrekkelijke en 
groeiende gemeente waar wonen en werken, 
diensten en handel, sport en cultuur en ont-
spanning optimaal met elkaar verweven zijn. 

Zij wil hiertoe bijdragen door het blijvend 
ondersteunen van het verenigingsleven, de ver-
dere uitbouw van een kernversterkend lokaal 
beleid met een optimale dienstverlening, het 
voeren van een mens- én ondernemingsvrien-
delijk beleid in Aalter met gelijke kansen voor 
iedereen of kortom zorgen voor een gemeen-
te waar het veilig is om te wonen, aangenaam 
om te werken, te sporten en te participeren in 
het sociaal-cultureel netwerk. 

Martine Bergez liet zich als schepen de voor-
bije zes jaar gelden en haar parcours mag ge-
zien worden.

3
Patrick HOSTE

Leeftijd: 55 jaar
Gehuwd met Katrien en vader van Bert en Dries
Adres: Schoonberg, Aalter
Beroep: Landbouwer – Ingenieur
Burgemeester Waarnemend, ook bevoegd voor 
Communicatie en coördinatie, Ruimtelijke orga-
nisatie en Leefomgeving, Risicobeheer, Personeel 
en Gecoro – Voorzitter Politieraad
Hobby’s: Restauratie van oldtimer tractoren

Achttien jaar geleden stapte huidig waarnemend 
burgemeester Patrick Hoste voor het eerst in de 
gemeentepolitiek omdat hij dit de meest aangewe-
zen weg vond om de stem van het landelijke leven 
te laten horen. Als ingenieur koos Patrick er destijds 
bewust voor om een landbouwbedrijf te leiden, 
waardoor hij als schepen van Land- en tuinbouw, 
Ruimtelijke ordening, Openbare werken, Milieu en 
Waterwerken, niet alleen beschikt over de kennis 
maar ook over de ervaring op het terrein.

Van zijn taak als schepen kweet hij zich opmerke-
lijk goed, van die van waarnemend burgemees-
ter mogelijk nog beter. Samen met titelvoerend 
burgemeester Pieter De Crem en de volledige 
CD&V ploeg van schepenen, gemeente- en 
OCMW-raadsleden, was Aalter met hem in goe-
de handen, kon onze gemeente blijven bloeien en 
zorgde hij er mee voor dat het gevoerde beleid 
ook dé sleutel vormt voor de toekomst van Aal-
ter: Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, dorpskern-
vernieuwingen, projecten als Warande en Woes-
tijne of grote verkeersprojecten… Patrick leidde 
ze als stuwende kracht en op een menselijke en 
interactieve manier allemaal in goede banen.

Op zijn eigen bescheiden maar vastberaden wijze 
maakt hij zich sterk dat ook de kiezers dit weten 
te appreciëren: “We hebben in Aalter bewezen 
dat we op een creatieve manier de noden van 
de verschillende bevolkingsgroepen kunnen laten 
samengaan. Zo is iedereen er ondertussen van 
overtuigd dat de landbouw een belangrijke bij-
drage levert tot het groene en natuurlijke uitzicht 
van onze gemeente. Het behoud van die land-
bouwgrond speelt dus niet enkel in de kaart van 
de landbouwers, die overigens in Aalter hebben 
aangetoond hoe milieubewust ze werken, maar 
van de hele dorpsgemeenschap. Ik ben bereid om 
met hart en ziel voor Aalter te blijven werken.”

4
Birger QUINTYN 

Leeftijd: 33 jaar
Gehuwd met Muriel, aanstaande vader
Adres: Egypteveldstraat, Sint-Maria-Aalter
Beroep: Leraar wiskunde-natuurkunde op het 
Emmaüsinstituut
Schepen van Jeugdvoorzieningen, Middelenbeheer, 
Jongerentoets 
Hobby’s: Mijn dagelijkse bezigheden zijn sowieso 
al bijna hobby’s voor mij.  Daarnaast horen een 
gezellig avondje uit met de vrienden, een hapje en 
een drankje ook tot mijn favoriete tijdverdrijven.  
Occasioneel een plaatje draaien kan nog eens 
gebeuren.

Zes jaar geleden werd Birger met zijn 27 jaar de 
jongste schepen ooit in Aalter.   

Hij heeft geholpen om vele projecten op te 
bouwen en uit te voeren en was daarbij telkens 
zoveel mogelijk bereikbaar.   

Zijn hart klopt voor Aalter en iedereen kon op 
hem rekenen, hij trachtte steeds oplossingen te 

zoeken met het oog op zoveel mogelijk mensen 
en ideeën.  

Dit parcours wil hij ook de volgende zes jaar 
voor en samen met u afleggen. Birger Quintyn: 
“Vorige campagne stelde ik dat ik Aalter niet meer 
of minder dan “de max!” vond, en daar neem 
ik nog steeds geen woord van terug. Elke dag 
opnieuw ben ik blij dat ik in deze fijne gemeente 
woon en dat ik daar ook iets voor kan en mag 
betekenen. We zijn voor de Aalternaren tot het 
maximum gegaan, zoals beloofd, en dat wil ik met 
veel enthousiasme nog eens zes jaar doen. Samen 
met u, als we daarvoor op 14 oktober de kans 
krijgen, wil ik samen met mijn collega’s er blijven 
voor zorgen dat onze gemeente goed bestuurd 
wordt en dat dit zo blijft. Zo kunnen we de talrijke 
mogelijkheden en sterktes van Aalter verder blij-
ven ontwikkelen.”

Als jonge kandidaat vanuit Sint-Maria-Aalter, voor 
en tussen de jonge mensen en gezinnen, staat 
Birger pal achter waarden als respect, creativiteit, 
optimisme en het verenigen van mensen op elk 
gebied, voor samenwerking en voor inzet binnen 
onze maatschappij.

5
Luc DE MEYER

Leeftijd: 61 jaar
Gehuwd met Ria en vader van Robbie en Brecht
Adres: Knokstraat, Poeke
Beroep: Ambtenaar op rust
OCMW-Raadslid
Hobby’s: Fietsen, basketbal (bestuurslid, gewe-
zen voorzitter Sgolba) en fotografie

De voorbije zes jaar maakte Luc De Meyer naam 
als verdienstelijk OCMW-raadslid voor N-VA. 
Ter tevredenheid van iedereen en natuurlijk ook 
zichzelf: “Zes jaar geleden was ik als N-VA’er op 
de kartellijst er rotsvast van overtuigd dat we sa-
men met CD&V het verschil konden maken. Mijn 
ervaring als gewezen mandataris in de gemeente-
raad heeft me geholpen ook als OCMW-raadslid 
te kunnen wegen en er mee voor te zorgen dat 
de hulpbehoevenden in onze gemeente een toe-
komst wordt aangereikt zodat ze door onze hulp 
terug in de maatschappij kunnen worden opgeno-
men en daar ook terug in kunnen functioneren. 
Op dat vlak deden we met de volledige ploeg 
echt wel goed werk”, aldus Luc. 

Hoewel je Luc De Meyer dagelijks kan terugvin-
den in Poeke, is hij oorspronkelijk afkomstig van 
Lotenhulle. Daar zette hij zich in binnen tal van 
verenigingen zoals de fanfare, de jeugdclub en de 
plaatselijke voetbalvereniging. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat Luc in zijn politieke motiva-
tie resoluut blijft mikken op de aandacht voor de 
verschillende dorpskernen en in het bijzonder 
Poeke en Lotenhulle. Belangrijkste aandachts-
punten daarbij vormen het stimuleren van het 
lokale verenigingsleven, het behouden en uitbou-
wen van de sportinfrastructuur en de aanwezige 
sportclubs en de veiligheid van de zwakke weg-
gebruiker met een optimale verbinding tussen de 
deelgemeenten en het centrum als einddoel. 
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Bieke DE NEVE

Leeftijd: 38 jaar
Gehuwd met Steven Beirnaert en moeder van 
Lune en Tibo
Adres: Kattebulkdreef, Aalter
Beroep: Directeur woon- en zorgcentrum
Schepen en OCMW-voorzitter bevoegd voor 
Welzijnszaken, Sociale toets, Senioren, Sociale 
Raad en Seniorenadviesraad
Hobby’s: Koken, tuinieren, lezen en cultuur

Zes jaar lang werd Bieke De Neve geprezen 
voor haar inspanningen als OCMW-voorzitter 
en voor haar inzet voor zowel de actieve als 
de zorgbehoevende senioren. Soms moeilijke 
thema’s die Bieke op een enthousiaste, open 
en gedreven manier wist aan te pakken en er 
haar stempel op te drukken.

In één zin kan je Bieke omschrijven als een so-
ciaal voelende vrouw die sterk geïnteresseerd 
is in alles wat met zorg en het versterken van 
de samenleving, in al zijn vormen, te maken 
heeft. Niet in het minst vanuit haar huidige 
functie en haar opleiding als verpleegkundige 
hecht ze groot belang aan de zorg voor de 
zwakkere medemens in onze samenleving. Ze 
wil zich blijven engageren, zowel voor jong als 
voor oud. 

Aalter is voor Bieke dan ook veel meer dan een 
gemeente, het is een thuis waar ze zich ook 
sociaal en cultureel volledig kan in terugvinden. 
Aalter moet dan ook een veilige thuis zijn voor 
de jonge gezinnen met een goede kinderop-
vang, veilige fietspaden en ontspanningsmoge-
lijkheden voor het hele gezin.

Bieke De Neve is jong, gedreven en ondertus-
sen een vat vol ervaring. En vanuit dit enthou-
siasme wil ze zich ook de volgende zes jaar 
inzetten om Aalter verder op de kaart te zet-
ten opdat we onze gemeente in de toekomst 
voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

7
Bart VAN CAENEGEM

Leeftijd: 38 jaar
Gehuwd met Vicky Bonte en papa van Cédric 
en Matthis
Adres: Beukenpark, Aalter
Beroep: Adviseur kabinet Minister van Defen-
sie Pieter De Crem
Voorzitter CD&V Aalter
Hobby’s: supporteren vóór de zoontjes in 
WSL Lotenhulle, supporteren mét de zoontjes 
in Club Brugge, culinair genieten in de vele uit-
muntende restaurants in Aalter en omstreken

Hoewel Bart een nieuwe naam is op de CD&V 
lijst is hij politiek zeker geen nieuwkomer. Reeds 
8 jaar zet hij zich met veel gedrevenheid en 
met veel succes in als voorzitter van de lokale 
CD&V-afdeling Aalter. 

Maar bovenal is hij een echte familieman die zijn 
gezin steeds op de eerste plaats zet. Het hoeft 
dan ook niet te verbazen dat hij zich, met uw 
steun, precies daar ten volle wil voor inzetten. 
“Alle steun voor gezinnen met kinderen wordt 
mijn speerpunt in deze campagne”, verduidelijkt 
Bart. “Dit houdt onder andere een uitgebreid 
aanbod aan sport en cultuur in, comfortabele 
én veilige fiets- en voetpaden, aangepaste 
schoolomgevingen maar ook nabijheid van kin-
deropvang is een hele uitdaging”. 

Verder focust hij op het principe van ‘werken en 
ondernemen’ met een voldoende aanbod aan 
jobs in eigen gemeente, alle kansen voor mid-
denstand en ondernemers, een vlotte mobiliteit 
en openbaar vervoer,… 

Maar dit alles kan niet zonder dat we echt sa-
men leven. En dit kan op vele manieren: respect 
voor ouderen, begrip voor spelende kinderen, 
zorg voor natuurgroen, nadruk op propere 
straten en het ondersteunen van onze diverse 
verenigingen. 

Samen met u wil Bart er voor zorgen dat onze 
gemeente bloeit als nooit tevoren!

Meer info over Bart kan u vinden op
www.bartvancaenegem.cdenv.be
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8
Steven DEVLIEGERE 

Leeftijd: 34 jaar
Ongehuwd
Adres: Brouwerijstraat, Aalter
Beroep: Ambtenaar gemeente Aalter, Cel Mid-
delenbeheer
Hobby’s: DJ op Topradio Aalter, events organise-
ren, toneel, acteren

“Aalter is voor mij thuiskomen terwijl je nooit 
bent weggeweest”. Deze zin typeert Steven ten 
volle. Want hoewel nieuw op de lijst is Steven al 
jaren een graag geziene man, met een hart voor 
Aalter, zijn horecaleven en zijn cultuur. Aalter is 
voor hem een bloeiende gemeente waar van al-
les leeft en beweegt, zowel op sociaal, cultureel 
en sportief vlak. Door zich kandidaat te stellen bij 
deze verkiezingen wil hij de unieke sfeer van onze 
gemeente blijven ondersteunen en waar mogelijk 
nog verder ontwikkelen. 
Op zijn engagement valt alvast niks af te dingen. 
Zo draait Steven elke woensdagavond plaatjes in 
zijn eigen programma op Topradio Aalter, is hij 
event organisator voor diverse verenigingen in 
Aalter, is hij secretaris van de Toneelkring Teste-
doene in Bellem waar hij ook zelf op het toneel 
kruipt én is hij lid van de Aalterse cultuurraad. En 
dit alles naast zijn werk in de cel Middelenbeheer 
van de gemeente Aalter, waar zijn achtergrond als 
bouwkundig tekenaar zeker van pas komt. Steven 
staat politiek voor:
•	 Algemene	netheid	 in	Aalter	 (Aalter	Proper	–	

afvalparken)
•	 Het	 verder	 uitbouwen	 en	 ondersteunen	 van	

de lokale economie en vooral horeca
•	 Er	voor	zorgen	dat	(jonge)	ondernemers	zich	

blijven vestigen in Aalter
•	 Een	vlot	lopende	jeugdwerking,	met	steun	voor	

lokale initiatieven en de mogelijkheid creëren 
om de jeugd te laten uitgaan in eigen gemeente

•	 Het	verenigingsleven	blijvend	ondersteunen

9
Magda DE BAETS

Leeftijd: 62 jaar
Gehuwd met Etienne en moeder van Kristof
Adres: Ter Venne, Aalter
Beroep: Huisvrouw
Gemeenteraadslid, Lid Politieraad
Hobby’s: CD&V Senioren Aalter, vrijwilligster 
dementie-afdeling ‘Veilige Have’, kernlid “Alzhei-
merliga”

Magda De Baets kwam zes jaar geleden op als 
één van de nieuwe kandidaten op de CD&V-lijst, 
maar bewees zich al vlug als hardwerkend ge-
meenteraadslid. Als bezige bij was ze natuurlijk 
niet helemaal nieuw bij CD&V en bij de verschil-
lende verenigingen waar ze zich met hart en ziel 
inzet voor haar medemens. Ook haar echtgenoot 
Etienne De Muynck is als gepensioneerd spoor-
wegbediende en gepensioneerd adjudant-pele-
tonoverste van de vrijwillige brandweer Aalter 
een geliefde persoon in Aalter.

Vanuit haar ervaring als gemeenteraadslid en als 
vrijwilligster wil zij zich dan ook graag ten dienste 
blijven stellen van de Aalterse senioren en vooral 
dan de zorgbehoevenden. Magda werkt al jaren 
met veel passie als vrijwilliger in het woon- en 
zorgcentrum “Veilige Have”, voornamelijk op de 
afdeling voor dementerende bewoners.

Daarnaast wil Magda zich ook verder inzetten 
voor de verdere uitbouw van het dienstencen-
trum, voor de opvang in rusthuizen en bejaarden-
woningen, voor ’permanente ondersteuning’-pro-
jecten die de eenzaamheid van senioren kunnen 
beperken en voor het versterken van de veiligheid 
binnen onze gemeente. Want Aalter is voor haar 
al jaren een gemeente waar het aangenaam is om 

wonen, waar het beleid steeds verder werkt om 
onze gemeente te laten groeien en bloeien én het 
is een gemeente met een groene long. Een ge-
meente waar het simpelweg goed is om te leven!

10
Eveline EGGERICK

Leeftijd: 32 jaar
Gehuwd met Mathias Christiaens, moeder van 
Lucas, Mona en Inès
Adres: Oostmolenstraat, Aalter
Beroep: Coördinator commerciële binnendienst 
Nuscience
Gemeenteraadslid
Hobby’s: Verenigingsleven, knutselen met de kin-
deren, joggen op zondagmorgen

Eveline Eggerick was 26 lentes jong toen ze in 
2006 verkozen werd in de Gemeenteraad. Zes 
jaar en evenveel ervaring later heeft zij zich opge-
worpen als gewaardeerd Raadslid. Niet evident 
als jonge werkende moeder, maar dankzij de 
nodige planning en organisatie weet Eveline haar 
ambities perfect te combineren met het moeder-
schap. Meer nog, want als lid van de Raad van Be-
stuur van jeugdcentrum Kadans, lid van de Raad 
van Bestuur Kale-Leie Archeologische Dienst, lid 
van de Commissie Bibliotheek en actief lid van 
kvlv Aalter en de Ouderraad van de Taborschool 
in Bellem staat ze met beide voeten middenin het 
Aalters verenigingsleven. Op basis van eerlijkheid 
en respect wenst zij mee te bouwen aan een be-
leid dat voor elke Aalternaar een aangename leef-
omgeving en een toekomst biedt. Als jonge mama 
van drie kent ze immers de noden en wensen van 
jonge gezinnen als geen ander. Vanuit deze filo-
sofie wil Eveline meedenken en meewerken aan 
een goed Aalters bestuur.

Enkele specifieke aandachtspunten van Eveline 
zijn: 
•	 Wonen:	 het	 garanderen	 van	 een	 goede	woon-

kwaliteit rond de drie Aalterse bedrijventerreinen
•	 Combinatie	 arbeid/gezin:	 voldoende	 opvang-

mogelijkheden voor kinderen garanderen
•	 Jeugd:	 voldoende	 uitgaansmogelijkheden	 om	

de Aalterse jeugd in Aalter te houden
•	 Mobiliteit: veilige wegeninfrastructuur voor 

alle weggebruikers, maar voor kinderen in het 
bijzonder

•	 Economie:	 Bedrijven	 in	Aalter	 stimuleren	om	
te blijven investeren en nieuwe bedrijven aan-
moedigen zich op één van de verzorgde be-
drijventerreinen in onze gemeente te komen 
vestigen.

11
Patrick VERWILST

Leeftijd: 45 jaar
Gehuwd met Nathalie
Adres: Sparhoekdreef, Sint-Maria-Aalter
Beroep: Zelfstandig ondernemer 
Gemeenteraadslid – Lid Politieraad
Hobby’s: Voorzitter voetbalclub Daring Maria-
Aalter, kaarten, motorrijden

Patrick Verwilst volgde de voorbije zes jaar van-
uit zijn werkervaring als zelfstandig ondernemer 
nauwlettend dossiers op van openbare werken 
en nam het steeds op voor de mensen van Sint-
Maria-Aalter. Daar is hij immers betrokken bij 
het kloppend hart van het dorp vanuit de talrijke 
verenigingen waar hij lid is. 

Voor Patrick is Aalter een gemeente waarin hij 
zich echt goed en thuis voelt. Vandaar dat hij zich 
ook het best voelt tussen de mensen en zich hun 
welzijn ter harte neemt. 

Zijn belangrijkste aandachtspunten zijn: Sint- 
Maria-Aalter in al zijn facetten, het ondernemend 
Aalter verder stimuleren, de inspraak van en de 

informatie naar de bewoners nog verhogen en 
verder werken aan de verkeersveiligheid met 
vooral veilige fietspaden.

12
Lesley DE NEVE

Leeftijd: 39 jaar
Gehuwd met Nico Van Hulle en moeder van Ilona 
en Lennert
Adres: Buntelare, Aalter-Brug
Beroep: Verpleegkundige
Hobby’s: Verenigingsleven (kvlv Agra), pc-cursus-
sen, bloemschikken

Lesley liep destijds school in Aalter-Brug en 
volgde 18 jaar geleden de liefde waardoor ze van 
Ursel naar Aalter-Bug verhuisde. Ze integreerde 
zich vrij vlug in het lokale verenigingsleven. Wat 
begon met een lidkaart van kvlv Aalter-Brug, re-
sulteerde door haar gedrevenheid en sociaal en-
gagement al vlug in een bestuursfunctie, waarna 
ze ook een tijdje het voorzitterschap op zich nam 
en sinds het voorjaar secretaresse werd van het 
regionaal bestuur van Kvlv agra.  

Na wat tijd vrijaf te hebben genomen om de 
zorg voor haar opgroeiende kinderen op zich te 
nemen, besloot Lesley naast haar werk op hun 
landbouwbedrijf terug aan de slag te gaan in de 
sociale sector, waar ze terug werd gewezen op 
het feit hoe belangrijk zorg voor de mensen wel 
is, in het bijzonder voor kinderen en bejaarden. 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Lesley 
de zorg en opvang van kinderen en bejaarden als 
speerpunt in haar campagne wil gebruiken, samen 
met het belang van de familiale landbouw en en 
de ondersteuning van de Aalterse verenigingen. 

Lesley koppelt dan ook een warm hart aan een 
groot gevoel van rechtvaardigheid. Waarden 
waar ze ook in de samenleving wil blijven over 
waken.

13
Philippe VERLEYEN

Leeftijd: 50 jaar
Gehuwd met Marianne Van Hulle en vader van 
Francis en Anton
Adres: Weststraat, Aalter-Brug
Beroep: Verzekeringsmakelaar / Kantoorhouder 
AXA-bank
Schepen van Overheidsopdrachten, Gebouwen, 
Beroepsactieve bevolking en Autonoom Ge-
meentebedrijf
Hobby’s: Paarden, fietsen en tafeltennis

De allereerste motivatie van huidig schepen 
Philippe Verleyen om zich politiek te engageren 
ging uit van de sterkte van het spreekwoord “de 
beste stuurlui staan aan wal”. Er wordt nu een-
maal flink wat kritiek gegeven op een beleid maar 
hij wou niet aan de zijlijn blijven staan maar zich in 
tegendeel ten volle inzetten voor zijn gemeente. 
Geen woorden maar daden dus, en dat geldt van-
daag nog steeds.

Philippe, die een natuurlijk vertrouwen uitstraalt 
en aan iedereen een luisterend oor aanbiedt, wil 
zich blijven inzetten voor een leefbare gemeente 
waar het aangenaam is om te wonen en te verblij-
ven. Hierbij gaat zijn bezorgdheid vooral uit naar 
de blijvende leefbaarheid van de verschillende 
woonkernen, met een bijzonder oog op de voor-
ziening in de basisbehoeften van een leefkern en 
het belang van het ‘zelfstandige’ gegeven hierin. 

Aalter heeft voor Philippe alles te bieden, gaande 
van natuur over cultuur-historische pareltjes en 
recreatie tot sportfaciliteiten, fiets- en wandel-
routes… Kortweg een prachtige gemeente, al-
leen moeten we daar met zijn allen nog meer 
zelf van overtuigd raken. Ook daartoe wil hij zijn 
steentje met alle plezier bijdragen.

14
Sofie VERMEERSCH

Gehuwd met Karel Bouvry en mama van Ferre
Adres: Brugstraat, Aalter
Beroep: diensthoofd arbeidszorg in een organi-
satie voor mensen met een mentale beperking 
en psychiatrische problemen én zelfstandige in 
bijberoep in een psychologenpraktijk (autisme).
Hobby’s: lezen en culinair genieten

Als werkende moeder met een gezin, zoontje van 
7, wil ik mij inzetten voor een actief én attractief 
Aalter. Beroepshalve en menselijk draag ik welzijn 
een warm hart toe. Daarnaast moet onze gemeen-
te levendig zijn! Zeker op vlak van jeugd, sport en 
vrije tijd. Alle faciliteiten en omgeving moeten 
daarbij in prima staat zijn en voldoende veilig. Op 
die manier kunnen we de krachten bundelen om 
Aalter levendig, veilig en gezond te houden.

15
Hilde BAETÉ

Leeftijd: 49 jaar
Alleenstaande moeder van Dimitri en Kevin
Adres: Urselweg, Aalter-Brug
Beroep: notarieel medewerkster
Hobby’s: kunstschilderen, lezen, binnenhuisde-
coratie, door middel van rommelmarkten dingen 
een nieuw leven geven.

Hilde omschrijft zichzelf als openhartig, oprecht, 
eerlijk en empatisch en die waarden wil ze ook 
naar de gemeentelijke politiek vertalen. Het is im-
mers belangrijk steun te bieden aan alle mensen 
in nood, hen een luisterend oor aan te bieden. 

Ze wil dan ook samen met u mee helpen werken 
aan een warme gemeente. 
Door onder andere senioren te betrekken in het 
beleid. Door aandacht te hebben voor werkende 
ouders en oog voor een flexibele kinderopvang. 
Of door het culturele aanbod in Aalter verder uit 
te bouwen en steun te bieden aan de lokale mid-
denstand. Kortom, Hilde wil de sociale eenheid 
van vroeger herstellen, het gevoel van zekerheid 
en verbondenheid. Daarvoor zet ze zich in en 
vraagt ze om uw stem.

16
Joke MEEUWS

Leeftijd: 41 jaar
Gehuwd met Koen De Gussem en mama van 
Simon, Warre, Marthe en Nore
Adres: Wingenestraat, Sint-Maria-Aalter
Beroep: leerkracht
Hobby’s: Joggen en lezen

Afkomstig uit Roeselare, woonde Joke na haar 
studies in Gent eerst enkele jaren in Lotenhulle, 
maar nu al 11 jaar in Sint-Maria-Aalter. Joke is 42 
jaar, gehuwd en mama van 4 kinderen, geeft Rus-
sische taalles aan volwassenen en Nederlands aan 
anderstaligen. 

Als neofiet in de actieve politiek wil ze zich 
inzetten voor een warme en zorgzame gemeente. 
Luisteren, noden detecteren, oplossingen zoeken 
op maat van elkeen is haar streefdoel. Als Vlaam-
se partij wil N-VA constructief samenwerken, 
luisteren naar de mensen die ons een mandaat 
geven en zo van Aalter een nog betere “samen-
leving” maken! 
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Maarten DE GUSSEM

Leeftijd: 37 jaar
Gehuwd met Goedele en vader van Berten, 
Machteld, Zeger en Saerkin
Adres: Knokstraat, Poeke
Beroep: veearts

“Wonen in Aalter is meer dan goed, het is een 
voorrecht. Onze drie oudste kinderen Berten, 
Machteld en Zeger gaan dolgraag naar de school 
in Lotenhulle, en onze jongste dochter Saerkin 
kan vlakbij ons thuis in het warme Poeke te-
recht… Wat moet een mens nog meer hebben 
zou je dan denken?” stelt Maarten. 

Maarten wil de komende jaren inzetten voor een 
nog beter Aalter. Waar het binnen 6 jaar nog beter 
en veiliger is om te wonen, leven, ontspannen en 
werken. Daarvoor heeft hij Uw stem nodig.

18
Marieke WULLEMAN

Leeftijd: 46 jaar
Gehuwd met Nico Donckels en mama van 3 
dochters, Fien, Hanne en Ella
Adres: Stuivenberg, Bellem
Beroep: HR Manager Igepa Belux NV
Hobby’s: Lopen, lezen en het maken van juwelen

Marieke Wulleman is een nieuwe naam op de lijst, 
maar is in Aalter en zeker in Bellem geen onbe-
kende. Als HR Manager, bestuurslid in het volwas-
senenonderwijs cvo KISP en via haar vrijwilligers-
werk binnen de vormselcatechese staat Marieke 
graag midden en tussen de mensen. Ze vindt het 
belangrijk dat mensen zich durven engageren om 
op die manier iets te betekenen voor de samenle-
ving of samen te gaan voor een project. Of je dit 
nu doet vanuit je werkomgeving, het gemeente-
beleid of vrijwilligerswerk, engagement opnemen 
geeft je telkens weer een “drive”. Samenwerken 
betekent voor Marieke openheid, een duidelijke 
communicatie, consequent zijn en blijven, verant-
woordelijkheidszin tonen en dit telkens in onder-
ling en wederzijds vertrouwen. Marieke wil zich 
vastbijten in thema’s als ondernemen in Aalter, 
arbeidsmarktbeleid en onderwijs, de combinatie 
werk en gezin en verkeersveiligheid. Voor Aalter, 
gezien dit voor haar dé gemeente is waar werken, 
wonen en ontspanning perfect combineerbaar 
is en bovendien een ideale uitvalsbasis betekent 
door een goed bereikbaar wegennet. Maar voor-
al voor Bellem, haar geliefkoosde groene dorp 
waar het voor kinderen fijn is om op te groeien 
en verder te bloeien. Net als onze gemeente.

19
Dirk MAES

Leeftijd: 54 jaar
Gehuwd met Marinka en vader van Bram (& Brenda), 
Dries (& Winnie), Frauke, Jannes en Lore en groot-
vader van Nolan en Amber
Adres: Orgelveld, Bellem
Beroep: Landbouwer / kabinetsmedewerker van 
Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cul-
tuur J. Schauvliege
Gemeenteraadslid, bestuurder van de interge-
meentelijke verenigingen voor financiën en ener-
gievoorziening.

Ploegspel en verantwoordelijkheid opnemen zijn 
altijd de twee drijfveren geweest voor gemeen-
teraadslid Dirk Maes. En dit zowel in zijn huidige 

functie als in die van voormalig voorzitter van 
Boerenbond Oost-Vlaanderen en bestuurder van 
verschillende provinciale en nationale structuren. 

Als kind uit een groot gezin, vader van 5 kinderen 
en het jarenlang actief zijn binnen verenigingen 
wordt Dirk dagelijks uitgenodigd om zich te en-
gageren, keuzes te maken en mensen te motive-
ren tot betrokkenheid. Een mandaat opnemen in 
de gemeente was voor hem dan ook een logisch 
doortrekken van deze inzet: een spreekbuis vor-
men voor zijn collega-inwoners van Aalter en zo 
zorg te dragen voor het goed samenleven binnen 
onze gemeente. Dirk beschouwt Aalter (als inge-
weken West-Vlaming) als een gemeente om fier 
op te zijn.

Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar een 
goede ruimtelijke ordening waar zowel betaal-
baar wonen, recreatie, tewerkstellingszones als 
de open ruimte met bijzondere aandacht voor de 
landbouw hun plaats krijgen. 

Andere aandachtspunten zijn om te beginnen een 
eenvoudige en gelijke dienstverlening (b.v. open-
bare nutsvoorzieningen voor iedereen beschik-
baar), aandacht voor het milieu (afvalverwerking 
en waterbeleid), de uitbouw van een sociaal huis 
met een aanbod voor alle inwoners (en in het bij-
zonder de meer hulpbehoevenden) en tenslotte 
een gezond financieel beleid.

Na jarenlang politiek en syndicaal engagement op 
te nemen op lokaal en nationaal vlak is Dirk terug 
klaar om zijn schouders te zetten onder het pro-
ject Aalter 2012-2018.

20
Veroniek VERMEULEN

Leeftijd: 35 jaar
Gehuwd met Benny de Vreese en moeder van Lies 
en Marieke 
Adres: Ter Goedingen, Bellem
Beroep: Leerkracht Boekhouden en Informatica 
in het Technisch- en Beroepssecundair in College 
Onze-Lieve-Vrouw-Ten Doorn Eeklo
Hobby’s: Verenigingsleven, dansen, zingen, orga-
niseren evenementen, web- foto- en videobewer-
king en taxiën van de kinderen

Leerkracht, moeder, echtgenote, lid van het da-
gelijks bestuur van de Milieuraad, bestuurslid en 
webmaster van de Landelijke Gilde Bellem, lid van 
de dansclub Time2dance, lid van het schoolkoor 
Ten Doorn Eeklo, lid van de Antieke Tractoren 
Vereniging, voorzitster van de Verlichte Boerde-
rijtocht 2011 én nieuwkomer op onze lijst… Eén 
ding staat als een paal boven water, Veroniek Ver-
meulen uit Bellem is een heel bezige bij. 

Veroniek wil op haar gedreven manier ervoor 
zorgen dat Aalter een gemeente is en blijft waarin 
elke inwoner zich thuis kan voelen. Als moeder 
van twee jonge kinderen en als echte “boeren-
dochter” pleit zij enerzijds voor het behoud van 
de open ruimte waarin kinderen veilig en onbe-
zorgd kunnen opgroeien, en anderzijds voor het 
behoud van een (be)leefbaar platteland. Ook vrij-
willigers kunnen op haar steun rekenen, in welke 
sector zij zich ook inzetten.

21
Christine MARTENS

Leeftijd: 59 jaar
Gehuwd met Marnix en moeder van Nathalie, 
Ellen, Annelies en Wouter en oma van twee klein-
kinderen en een derde voor half september
Adres: Oud Lykenstraat, Aalter
Beroep: Verpleegkundige / Gemeenteraadslid
Hobby’s: Fietsen, yoga, reizen, genieten van fijne 
gastronomie

Christine Martens was zes jaar geleden al geen 
onopgemerkte nieuwkomer op de lijst. Maar 
naast haar politieke talent kon al helemaal niet 
gekeken worden toen ze in 2008 haar opwach-
ting maakte in de Gemeenteraad. Daar groeide 
ze uit tot een gewaardeerde collega binnen de 
CD&V-gemeenteraadsfractie. En dat hoeft niet te 
verbazen. Christine is immers niet enkel bestuurs-
lid bij de vrouwenvereniging Markant Lotenhulle-
Poeke, maar is ook lid van de KVLV Poeke en zet 
zich als bestuurslid ook actief in bij de bloedge-
versvereniging van het Rode Kruis. Voor Christine 
is Aalter een plaats waar het goed is om te wonen 
en te leven, vooral door de vele mogelijkheden 
om te ondernemen en te ontspannen. Dat zij zich 
voor de volle 100% wenst in te zetten voor het 
verenigingsleven in Aalter hoeft niet te verbazen. 
Samen met u wil ze zorgen voor een warme 
samenleving waar ieder voor zich durft op te 
komen en zich veilig weet.

22
Veerle SUCAET-DENOLF

Leeftijd: 42 jaar
Gehuwd met Filip, moeder van Melissa, Simon, 
Pauline, Georges, Remi en Rene
Adres: Lokouter, Lotenhulle
Beroep: Landbouwster
Gemeenteraadslid
Hobby’s: Mijn kinderen, genieten van de natuur, 
fietsen en (trek-)paarden

Als jonge zelfstandige moeder van zes én land-
bouwster lukte het Veerle zonder veel moeite 
om de voorbije zes jaar haar sporen te verdienen 
als gemeenteraadslid. Het hoeft ook niet te ver-
bazen dat zij zich volledig heeft toegespitst op de 
veiligheid van onze kinderen en het behoud van 
het landbouwleven in Aalter. 

Veerle is een echte buitenmens die leeft voor 
haar beroep en dus verknocht is aan dieren en 
de natuur. Zij pleit dan ook voor het behoud van 
het agrarisch leven in Aalter in harmonie met de 
natuur. Het ene hoeft het ander helemaal niet uit 
te sluiten. 
Het is voor haar ook uitermate van belang dat 
kinderen op een veilige manier naar school kun-
nen door het uitbreiden van het systeem van de 
voet- en fietspool, aangepaste verkeersinfrastruc-
tuur en een goede opvang voor en na schooltijd. 
Aalter is voor Veerle een heel gezellige en voor-
uitstrevende gemeente waar zij alvast heel graag 
woont. Zij wil er dan ook alles aan helpen doen 
dat iedereen dit gevoel met haar mag delen.
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Miguel DE RUYCK

Leeftijd: 38 jaar
Gehuwd met Nathalie, vader van Amélie en Thibault
Adres: Congostraat, Lotenhulle
Beroep: zelfstandig ondernemer
Hobby’s: mobiele seingever / motard, voetbal en 
een lekker etentje

Miguel stelt zich kandidaat omdat hij actief wil 
meewerken aan het CD&V/N-VA project in 
Aalter. Als druk bezette, zeer fiere papa van een 
schitterend gezin, beseft hij als geen ander het 
belang van een goede kinderopvang en speelmo-
gelijkheden. 
Om de toekomst van onze kinderen te bescher-
men wil hij verder meehelpen aan het uitbouwen 
van verkeersveilige wegen en propere buurten. 
Dit in een aangename omgeving om in te leven, 
te werken, te sporten en te genieten. 

Miguel wil graag het aanspreekpunt én spreekbuis 
zijn voor al wie initiatief neemt: van ondernemer 
tot vrijwilliger, van oud(er) tot jong(ere). 

Daarom vraagt hij uw steun op 14 oktober.
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Magda BOONE

Leeftijd: 54 jaar
Gehuwd met Paul Colson en mama van 
Annelien, Michaël en Kristof
Adres: Steenweg op Deinze, Lotenhulle
Beroep: Huisvrouw
Gemeenteraadslid en Fractieleider 
Hobby’s: Het verenigingsleven: voorzitster 
markant Lotenhulle-Poeke en bestuurslid 
Vriendenkring Bloedgevers, toneel en concer-
ten, genieten van gezellig samenzijn.

Na twaalf jaar gemeenteraadslid, waarvan de 
laatste zes als fractieleidster, wil Magda Boone 
zich de komende zes jaar terug inzetten in het 
beleid voor een bloeiende gemeente Aalter.

Magda, van opleiding ingenieur chemie, vindt het 
gezin de bouwsteen van onze maatschappij en 
van daaruit wil ze in eerste instantie opkomen 
voor het verder ondersteunen van de bestaande 
sociale voorzieningen, zoals kinderopvang, jeugd-
werking en zorg voor senioren.

Samen met een sterk verenigingsleven brengt dit 
immers mensen bijeen zodat ze zich thuis kunnen 
voelen binnen de verschillende dorpskernen. Het 
is dan ook van belang dat deelkernen leefbaar, 
veilig en betaalbaar blijven.
Op die manier wil Magda steeds het positieve in 
de maatschappij belichten om zo de verzuring te-
gen te gaan. Door haar interesse in wat anderen 
doen en haar luisterbereidheid, probeert  ze met 
de nodige inzet en discretie iedereen te helpen.

Voor Magda is  Aalter, samen met  zijn verschil-
lende deelkernen, een aangename woonomge-
ving waar plaats is om te wonen, te ondernemen 
en werken, te ontspannen, op te voeden en te 
verzorgen. Een gemeente die staat voor vooruit-
gang, en die in de snel ontwikkelende maatschap-
pij steeds tracht op de eerste rij te staan.
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Lijstduwer: Dirk DE SMUL 

Leeftijd: 47 jaar
Adres: Heirstraat, Lotenhulle
Beroep: Schepen van de gemeente Aalter
Schepen van Burgerzaken, Sport, Wegen en 
Domeinen, Evenementen en Verenegingentoets - 
Lid Politieraad - Ambtenaar Burgerlijke Stand
Hobby’s: Fietsen, presenteren, animeren en ge-
nieten van het leven

Dirk De Smul is het langst zetelend gemeente-
raadslid van alle kandidaten van de CD&V-lijst. 
Hij werd in 1988 een eerste keer verkozen en 
werd in 1999 voor het eerst schepen. Sinds die 
periode is Dirk zeer nauw betrokken bij alles wat 
reilt en zeilt in Aalter. Bereikbaar en dichtbij, zijn 
voor hem dan ook geen woorden uit een slogan, 
maar het is zijn levensmotto.

Het is nu eenmaal niet eenvoudig om iemand 
in enkele lijnen te beschrijven maar huidig eer-
ste schepen Dirk De Smul beschouwt zichzelf in 
het kort als iemand die zich trouw en plichtsbe-
wust ter beschikking stelt, zowel voor zijn partij 
als voor de bevolking van onze gemeente. Een 
dienaar in hart en nieren met andere woorden, 
sociaal voelend, dicht bij en tussen de mensen. 

Natuurlijk draagt hij hierbij, als schepen van 
sport ook het lokaal sportgebeuren heel hoog 
in het vaandel. 

En dit alles om Aalter te behouden en uit te 
bouwen als de prachtgemeente die het al is. 
Iedere dag is een dag vol nieuwe uitdagingen. 
Uitdagingen die Dirk elke dag, samen met alle 
Aalternaren, opnieuw wenst aan te gaan.
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Bellem, een dorpskern in bloei
Dat Bellem de voorbije zes jaar de dorpskern was waar zich het meest jonge 
gezinnen kwamen vestigen hoeft geen verrassing te heten. Een rustgevende 
landelijke omgeving, een oase van groen en een gezellig, aantrekkelijk dorp zijn 
immers sterke troeven.  

Maar Bellem biedt meer, veel meer. De combinatie van onder andere groene woonwijken, 
de centrale ligging van scholen en de moderne (buitenschoolse) kinderopvang en bibliotheek, 
de regelmatige treinverbinding naar Gent en Brugge, het aanbod van horeca en andere voor-
zieningen op maat van het karaktervolle dorp maken Bellem nog steeds zo populair. Kortom, 
Bellem is een dorpskern in volle bloei.
Om er voor te zorgen dat Bellem ook de volgende jaren kan blijven bloeien, en om er een 
nog meer aantrekkelijke woon- en leefomgeving van te maken, leggen CD&V en N-VA heel 
wat voorstellen op tafel. U leest er in de volgende editie van Aalter Gazet alles over, maar we 
sommen er alvast graag enkele voor u op:
•	opfrissen	wijken	en	straten	(voetpaden,	fietspaden,	weginfrastructuur,		groenaanplanting,…)	

onder meer in de Museumstraat, Moerstraat, Lotenhullestraat, Mariahovelaan,…
•	aanleg	van	een	veilige	fietsverbinding	Aalter-	Bellem	via	Bellemdorpweg	en	herinrichting	van	

de Bellemstraat evenals via de Oostmolenstraat naar het station
•	blijvend	engagement	voor	kwaliteitsvolle	en	betaalbare	kinderopvang,	ruimte	en	infrastruc-

tuur voor verenigingen en jeugdbeweging 
•	nog	meer	ontraden	van	het	doorgaand	(zwaar)	verkeer	uit	de	dorpskern	door	weginrichting	

en betere geleiding van de verkeersstromen
•	aangepaste	snelheid	afdwingen	 in	dorpskern	en	woonwijken	door	een	 totaalaanpak	met	

onder meer infrastructurele maatregelen, geleiding van verkeersstromen, snelheidszones,…
•	aanleg	van	het	3de en 4de spoor op het traject Aalter-Gent gepaard met de vernieuwing van 

het station. Inclusief een betere toegankelijkheid voor minder mobiele personen en een 
uitbreiding van het aantal stelplaatsen voor fietsen en parking voor auto’s

•	extra kansen voor fiets-, wandel- en watertoerisme 
•	extra stimuli in de ontwikkelingskansen voor de lokale handelszaken      

Heel veel jonge gezinnen vinden een echte thuis in Bellem

Verkeersveiligheid is belangrijk in de groene lanen, zoals de Mariahovelaan

Extra kansen voor fiets-, wandel- en watertoerisme

Bellem heeft een karaktervolle dorpskern met veel groen

Vaert wel Aalterse politiek…
Met dit bericht wil ik de kiezers en de lokale politici bedanken die mij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hun steun en vertrou-
wen hebben gegeven waardoor ik in de huidige legislatuur het mandaat van OCMW raadslid heb kunnen opnemen. 

Kartelvorming was in 2006 een nieuwe uitdaging en risico, maar misschien ook wel net een nieuwe kans om ‘een steentje in de rivier 
te verleggen’. Het blijkt een juiste keuze te zijn geweest. De ervaring heeft me geleerd dat we met N-VA en CD&V ondanks de ver-
scheidenheid in Aalter meer hebben kunnen bereiken door ‘samen’ te werken dan door elkanders ‘opponent’ te zijn. Voor mezelf was 
het des te meer een gedurfde uitdaging omdat ik net voor die verkiezingen persoonlijk geconfronteerd werd met een kanker. Veelal 
is men geneigd zich dan terug te trekken. Desondanks doorgaan met nieuwe uitdagingen heeft me op de been gehouden en het was 
boeiend om door mijn mandaat mede vorm te kunnen geven aan initiatieven zowel in Aalter als in de omliggende regio. Een lokaal 
sociaal beleidsplan kan pas gaan leven door concrete acties en daarbij werden gezondheid en welzijn mijn stokpaardjes. Gelukkig vond 
ik daartoe de nodige ruimte en medewerking en zal mijn kritische aard zeker zijn sporen hebben nagelaten. 

Tegelijk werd ik binnen de OCMW raad meer dan eens geconfronteerd met wat zich in een mensengemeenschap voordoet aan onge-
lijkheid en uitsluiting maar evengoed aan misbruik en opportunisme. Graag was ik met dit politiek engagement doorgegaan maar door 
de terugkeer van de kanker lijkt het vanzelfsprekend me deze keer niet opnieuw kandidaat te stellen. De kartelvorming gaat wél door 
en daarbij durf ik opnieuw te hopen op een verder positieve samenwerking én ‘veranderingsbeweging’. 

Lily De Vlieger 
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De voorbije 18 jaar groeide Tony Andries als schepen uit tot een boegbeeld van 
CD&V in Bellem en Aalter. Omdat de combinatie met zijn huidige baan niet langer 
combineerbaar was met de actieve politiek, zet hij met pijn in het hart een stapje 
terug. 

“Maar dat hart blijft wel voor de volle 100% kloppen voor CD&V en natuurlijk ook voor 
Bellem”, verduidelijkt Tony Andries. “Ik kijk heel tevreden terug op mijn schepenman-
daat en niet op het minst op alle zaken die ik samen met mijn collega’s in het college, 
de fractie en het bestuur mocht en kon realiseren. 

Zo heb ik heel hard kunnen meewerken aan het Bellem zoals het er vandaag uitziet, 
aantrekkelijk, rustgevend en gezellig. Met zijn nieuw scholencomplex en aansluitende 
kinderopvang, bibliotheek, ontmoetingscentrum en de prachtig gerestaureerde kerk is 
Bellem perfect op maat voor jong en minder jong. Een bloeiend verenigingsleven is 
dan ook onontbeerlijk om de zaak compleet te maken. Ik heb altijd gestreefd naar 
een maximale ondersteuning van de vele mensen die zich dagdagelijks belangeloos 
inzetten. Naast een goede financiële en logistieke ondersteuning hebben we ook 
infrastructureel alles op alles gezet in Bellem. Zoals jeugdlokalen, ontmoetingscentra, 
voetbalterrein…

In de algemeen Aalterse politiek heb ik samen met de collega’s een krachtdadig, pro-
fessioneel beleid geambieerd met juiste prioriteiten en een visie op de toekomst. Maar 
een visie kan je maar realiseren als het financiële plaatje ook klopt. Zo hebben we de 
afgelopen 12 jaar voor meer dan 20 miljoen euro aan schulden uit het verleden kunnen 
aflossen en terzelfdertijd voor meer dan 40 miljoen euro geïnvesteerd zonder daarbij 
nieuwe leningen aan te gaan. Dit is het resultaat van een voortdurende opvolging van 
de gemeentelijke uitgaven in nauwe samenwerking met de administratie. Gelijklopend 
hebben we het belastingstelsel sterk vereenvoudigd en herschikt. Door de gestage 
groei en bloei van Aalter hebben we de belastingdruk op arbeid verlaagd van 8% naar 
6,5%. Zo behoort Aalter nu tot de kop van Vlaanderen.

Tevens heb ik intens mee de hand kunnen leggen aan het uitbouwen van een ge-
meentelijke organisatie die borg staat voor een klantgerichte dienstverlening, toon-
aangevend in Vlaanderen en voldoet aan de strengste kwaliteitsnorm (ISO 9001:2008 
norm). Met DigitAalter hebben we zonder twijfel een optie genomen op de toekomst 
en de kwaliteitsvolle, moderne werking van het Aalters gemeentelijk bedrijf veilig 
gesteld.
Maar ook al zal ik niet langer actief betrokken zijn in de gemeentelijke politiek, ik blijf 
CD&V steunen en mijn deur zal altijd open staan voor iedereen. En met onze sterke 
kandidaten in Bellem weet ik ook dat ons mooie dorp in goede handen zal zijn en zal 
blijven bloeien en groeien. Ik steun deze kandidaten dan ook door dik en dun!”.

Tony Andries:

“Hart blijft kloppen voor CD&V én voor Bellem”

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever: Bart Van Caenegem, Beukenpark 85, 9880 Aalter
Redactie: Bart Van Caenegem
Foto’s: eigen archief en Artifo
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Op de CD&V/N-VA lijst staan 3 kandidaten uit Bellem: gemeenteraadslid Dirk Maes 
(CD&V, midden op de foto), Marieke Wulleman (CD&V, rechts op de foto) en Veroniek 
Vermeulen (CD&V, links op de foto) vindt u samen terug op plaatsen 18, 19 en 20. 

Uw kandidaten voor Bellem

Tony Andries: “Bellem, zoals het er vandaag uitziet, aantrekkelijk, rustgevend en gezellig”

Tony Andries: “Met zijn nieuw scholencomplex en aansluitende kinderopvang, 
bibliotheek, ontmoetingscentrum en de prachtig gerestaureerde kerk is Bellem perfect”
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