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VERTROUWEN!
De gemeenteraadsverkiezingen zijn dé 
zesjaarlijkse afspraak met de bevolking. 
Het is deels een terugblik op de vorige 
verkiezingen en ook een oordeel over 
het beleid en de mensen die met uw stem 
verantwoordelijkheid hebben genomen. 
En dan natuurlijk het antwoord op de 
vraag: aan wie schenken we opnieuw ons 
vertrouwen om te besturen?
Het moet nog een keer gezegd worden: 
in 2006 zat de oppositie totaal ongeloof-
waardig op één lijst met één drijfveer: 
De Crem moet weg! Maar de kiezer vond 
echter dat dit boeltje helemaal niet te 
vertrouwen was. Het vervolg van het ver-
haal is door u allen gekend: OPEN ging - 
nog voor de eerste gemeenteraadszitting 
- toe, viel compleet uiteen en slaagde er 
niet in ook maar één keer een alternatief 
aan te reiken voor het gevoerde beleid. 
Verder dan hier en daar een opmerking 
over een put, een paal, een plas zijn ze 
niet geraakt.
Nu gooit Groep de handdoek in de ring 
(omdat er zogezegd geen gemeente-
raadscommissies zijn), komt Groen weer 
apart op (en wordt er over de kriskras 
inplanting van windmolens in Aalter zedig 
gezwegen) en ziet de VLD als meest 
ongeloofwaardige partner binnen OPEN 
(groen en blauw samen) het nu echt niet 
meer zitten om volwaardig de strijd aan 
te gaan.
En helaas: het is nog altijd en opnieuw een 
campagne tegen De Crem.
De inwoners van onze gemeente weten 
natuurlijk wel beter. In deze Aalter Gazet 
kan u lezen hoe neutrale bronnen het 
gemeentelijk beleid als uitstekend beoor-
delen, hoe voor ieder van u de toekomst 
dagdagelijks wordt voorbereid en kan u 
zien – waar u ook in Aalter woont – dat 
we er met zijn allen nog beter voor staan 
dan zes jaar geleden.
Wij vroegen u vertrouwen en we kre-
gen het. We kwamen alle voorwaarden 
van ons contract na en rekenen opnieuw 
op uw steun. Wie anders zou uw mooie 
gemeente Aalter met eenzelfde kracht en 
inzet kunnen besturen?

Het project ‘Aalter Proper’ werd jaren gele-
den door het CD&V-bestuur in het leven 
geroepen, louter en alleen met de opdracht 
onze gemeente netjes te houden. Want hoe 
kan een gemeente zijn burgers aanzetten 
om geen afval op de openbare weg ach-
ter te laten, als de gemeente zelf niet het 
goede voorbeeld geeft? Aalter Proper geeft 
dit goede voorbeeld, en dit tot tevreden-
heid van velen. Er wordt dan ook op geen 
inspanning gekeken voor het onderhoud 
van het openbare domein in de ruimste 
betekenis. Elke dag gaat een team van 8 
leden onder leiding van een coördinator 
op stap om onze straten, pleinen, parkings 
en glascontainers proper te houden. En dit 
alles op een uiterst planmatige en efficiënte 
manier, met het beste materiaal gaande van 
maaibalken tot straatveegmachines. Onge-
twijfeld zal dit ook de bevolking aanzetten 
om hier aan mee te helpen: samen zorgen 
we voor een proper Aalter!
Maar daar stopt de visie van CD&V en 
N-VA op een proper Aalter natuurlijk niet. 
Ook wie zijn private woning of tuin onder-
houdt, krijgt alle steun van de gemeente. 
Naast de gegarandeerde wekelijkse huis-
aan-huis-ophaling van restafval en de twee-
wekelijkse ophaling van papier en blik, is en 
blijft hét stokpaardje van CD&V / N-VA 
Aalter het gratis gebruik van het container-
park én groencomposteringspark voor alle 
inwoners. Ondanks het hoge kostenplaatje 
voor afvalverwerking de voorbije zes jaar is 
uw bestuur hier opnieuw in geslaagd. En als 
het van CD&V en N-VA afhangt zal u ook 
in de toekomst gratis met uw afval in beide 
parken terecht kunnen! Hiermee zijn en blij-
ven we uniek in de streek.
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Elke dag gaat een team van 8 leden op stap met het beste materiaal, gaande van maaibalken tot straatveegmachines.

Aalter Proper ruimt zwerfvuil op, maakt de vuilbakken leeg, vervangt kapotte verkeersbor-
den of aangereden paaltjes, maakt verhardingen onkruidvrij, ruimt bladeren en aarde op…

Er wordt op geen inspanning gekeken voor het onderhoud van het openbare domein.

PROPER AALTER DOOR AALTER PROPER
Het is al vele jaren een drijfveer van het gemeentebestuur: een propere omgeving is een aangename omgeving om te 
wonen, werken en leven. Voor velen onder ons is dit ook terecht een gevoelig punt. CD&V en N-VA zullen dit blijven 
respecteren en via het succesvolle project ‘Aalter Proper’ streven naar (nog) minder afval en zwerfvuil.
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Sint-Maria-Aalter:
met de blik op de toekomst! 
De voorbije zes jaar is Sint-Maria-Aalter uitgegroeid tot een ware groeipool, waar 
vooral jonge gezinnen zich graag komen vestigen. Dit is enkel door ons beleid. Het 
lijdt geen twijfel dat door de prachtig vernieuwde dorpskern en de onuitputtelijke 
bron aan origineel natuurgroen de aantrekkingskracht van ” ’t Hoekske” zal blijven 
groeien.  

De dorpskernvernieuwing en de bijhorende rioleringswerken zijn geen eindpunt, eens te 
meer zijn ze een belangrijke stap naar een gezellige en aangename dorpskern met veel 
aantrekkelijke wijken en straten waar iedereen het goed heeft om te wonen en te leven. 

We leggen dan ook heel wat voorstellen op tafel, waarover u meer leest in de volgende 
edities van Aalter Gazet. We sommen er alvast graag enkele voor u op:
•	eindelijk	en	door	het	aandringen	van	het	gemeentebestuur	zal	de	aanleg	van	het	3de en 

4de spoor op het traject Brussel-Oostende gerealiseerd worden en gepaard gaan met 
een volledig nieuwe en aantrekkelijke stationsomgeving. Dit houdt ondermeer in dat 
het bestaande station te Sint-Maria-Aalter volledig zal worden vernieuwd. Optimale 
toegankelijkheid voor minder mobiele personen, nieuwe perrons en een uitbreiding van 
het aantal parkingplaatsen voor auto’s en fietsen zijn gegarandeerd. De ruime stations-
omgeving is deel van het geheel. Wat een realisatie!

•	de	 sport-	 en	 voetbalinfrastructuur	 worden	 verder	 uitgebouwd	 op	 basis	 van	 onze	
behoeften

•	blijvend	engagement,	ruimte	en	infrastructuur	voor	de	verenigingen	en	jeugdbewegingen	
•	de	aanpak	in	de	Blekkervijverstraat	en	de	Wingenestraat	garandeert	gericht	verkeers-

toezicht. Maar we rekenen in de eerste plaats op onze inwoners. Het beste is: langzaam 
en vriendelijk! 

Onze conclusie: Sint-Maria-Aalter mooi en dynamisch. Daar zijn wij allemaal bij betrokken!

Sint-Maria-Aalter kreeg waar het recht op had: vernieuwde weginfrastructuur met veilige fietspaden, brede voetpaden en zoveel mogelijk natuurgroen.

Door de prachtig vernieuwde dorpskern zal de aantrekkelijkheid voor jonge gezinnen  
alleen nog maar verhogen.

Op de CD&V/N-VA lijst staan 3 kandidaten uit Sint-Maria-Aalter: schepen Birger Quintyn 
(CD&V, links op de foto) en gemeenteraadslid Patrick Verwilst (CD&V, rechts op de foto) vindt u 
terug op plaatsen 4 en 11. Joke Meeuws (N-VA, midden op de foto) vindt u terug op plaats 16. 

Uw kandidaten voor Sint-Maria-Aalter

In het verleden werd al een verkeersveilige en comfortabele fietsverbinding naar 
Sint-Maria-Aalter aangelegd.
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Iedereen kan dit zien als hij of zij door de 
dorpskern van Bellem, Lotenhulle, Poeke, 
Aalter-Brug of Sint-Maria-Aalter rijdt: de 
dorpen groeien, bloeien en liggen er stra-
lend bij. CD&V stelt zich nu garant om er 
ook voor te zorgen dat dit zo blijft, samen 
met de tomeloze inspanningen van onze 
gemeentelijke diensten en niet in het minst 

van het team van Aalter Proper.
Samen met deze dorpskernvernieuwingen 
werden ook wegen, fiets- en voetpaden 
aangepakt en gemoderniseerd en werden 
belangrijke infrastructuurwerken gereali-
seerd of opgestart. Denken we maar aan de 
heraanleg van de Steenweg op Deinze met 
een van de weg afgescheiden fietspad en de 

tunnel onder de Brouwerijstraat. 
Inmiddels zijn ook de plannen klaar voor 
de heraanleg van het Rond Punt. Deze 
werken zullen volgend jaar starten en zeer 
ingrijpend zijn:  het lokaal verkeer zal zoveel 
als mogelijk worden afgescheiden van het 
doorgaand verkeer, fietspaden zullen het 
autoverkeer niet meer kruisen door middel 

van ondertunneling, een carpoolparking zal 
worden aangelegd,… Samen met de wer-
ken zullen maar liefst 8 kilometer geluids-
werende schermen worden geplaatst 
langsheen de E40 en de Knokkeweg. Ook 
de verouderde straten en wijken, landelijke 
wegen en buurtwegen, fiets -en voetpaden 
zullen worden opgeknapt.

Alle dorpskernen grondig vernieuwd!
Met de realisatie van de dorpskernvernieuwing van Sint-Maria-Aalter heeft CD&V de voorbije twee legislaturen woord gehouden en een leeuwenwerk tot een goed 
einde gebracht: alle dorpskernen werden vernieuwd, verfraaid en gemoderniseerd.

De autovrije Markt lokt veel toeristen en bezoekers, maar is tevens de gezellige  
ontmoetingsplaats bij uitstek voor de inwoners van Aalter zelf.

Langsheen de E40 en een groot deel van de Knokkeweg zullen geluidswerende schermen 
worden aangebracht.

Nieuwe woonprojecten met veel natuurgroen en sociale controle worden ingeplant in het 
centrum van Aalter, zoals het project Warande.

De ondertunneling van de Brouwerijstraat heeft de verkeersveiligheid fel verhoogd.

Samen met de dorpskernvernieuwingen werden ook wegen, fiets- en voetpaden aangepakt. 
Zoals het dubbelzijdig van de weg afgescheiden fietspad naar Lotenhulle.

Poeke zag er altijd al schilderachtig en pittoresk uit, maar sinds de dorpskern werd 
vernieuwd is het al helemaal een sprookjesdorp.
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7
Bart VAN CAENEGEM

•	50	jaar
•	Gehuwd	met	Marianne	Van	Hulle	en	vader	van	

Francis en Anton
•	Polenstraat,	Aalter-Brug
•	Schepen	 van	 Overheidsopdrachten,	 Gebou-
wen,	 Beroepsactieve	 bevolking	 en	 Autonoom 
Gemeentebedrijf

•	38	jaar
•	Gehuwd	met	Vicky	Bonte	en	vader	van	Cédric	

en Matthis
•	Beukenpark,	Aalter
•	Voorzitter	CD&V	Aalter

13
Philippe VERLEYEN

1
Pieter DE CREM

•	50	jaar
•	Gehuwd	 met	 Caroline	 Bergez	 en	 vader	 van	

Constantijn, Alicia en Victoria
•	Bosvijverdreef,	Aalter
•	Burgemeester,	 Voorzitter	 van	 de	 Gemeente-

raad en Minister van Defensie

CD&V

2
Martine BERGEZ

•	54	jaar
•	Gehuwd	 met	 Geert	 Cochez	 en	 moeder	 van	

Carl, Tom en Ellen
•	Rostynedreef,	Aalter
•	Schepen	van	Cultuur	en	Toerisme,	Bibliotheek,	
Buitenschoolse	 kinderopvang,	 Onderwijs	 en	
Economische toets

CD&V

3
Patrick HOSTE

•	55	jaar
•	Gehuwd	met	Katrien	Heynssens	en	vader	van	
Bert	en	Dries

•	Schoonberg,	Aalter
•	Burgemeester	 waarnemend,	 tevens	 bevoegd	
voor	 Communicatie	 en	 coördinatie,	 Ruim-
telijke	 organisatie	 en	 Leefomgeving,	 Risico- 
beheer, Personeel en Gecoro & Voorzitter 
van de Politieraad

CD&V

6
Bieke DE NEVE

•	38	jaar
•	Gehuwd	met	Steven	Beirnaert	en	moeder	van	

Lune en Tibo
•	Kattebulkdreef,	Aalter
•	Schepen	en	OCMW-voorzitter	bevoegd	 voor	

Welzijnszaken, Sociale toets en Senioren

CD&V

CD&V

5
Luc DE MEYER

•	61	jaar
•	Gehuwd	met	Ria	Maes	en	vader	van	Robbie	en	
Brecht

•	Knokstraat,	Poeke
•	OCMW-Raadslid

N-VA

4
Birger QUINTYN 

•	33	jaar
•	Gehuwd	met	Muriel	Goetmaker
•	Egypteveldstraat,	Sint-Maria-Aalter
•	Schepen	 van	 Jeugdvoorzieningen,	Middelen-
beheer	en	Jongerentoets

CD&V

•	34	jaar
•	Ongehuwd
•	Brouwerijstraat,	Aalter8

Steven DEVLIEGERE 

CD&V

•	62	jaar
•	Gehuwd	met	 Etienne	De	Muynck	 en	moeder	
van	Kristof

•	Ter	Venne,	Aalter
•	Gemeenteraadslid9

Magda DE BAETS

CD&V

•	45	jaar
•	Gehuwd	met	Nathalie	Provoost
•	Sparhoekdreef,	Sint-Maria-Aalter
•	Gemeenteraadslid11

Patrick VERWILST

CD&V

•	39	jaar
•	Gehuwd	met	Nico	Van	Hulle	 en	moeder	 van	

Ilona en Lennert
•	Buntelare,	Aalter-Brug12

Lesley DE NEVE

CD&V

•	32	jaar
•	Gehuwd	met	Matthias	Christiaens,	moeder	van	

Lucas, Mona en Inès
•	Oostmolenstraat,	Aalter
•	Gemeenteraadslid10

Eveline EGGERICK

CD&V

CD&V
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•	34	jaar
•	Gehuwd	 met	 Karel	 Bouvry	 en	 moeder	 van	

Ferre
•	Brugstraat,	Aalter

•	59	jaar
•	Gehuwd	met	 Marnix	 Van	 Laecke	 en	 moeder	

van Nathalie, Ellen, Annelies en Wouter
•	Oud	Leykenstraat,	Aalter
•	Gemeenteraadslid

•	49	jaar
•	Alleenstaande	moeder	van	Dimitri	en	Kevin
•	Urselweg,	Aalter-Brug

•	42	jaar
•	Gehuwd	 met	 Filip	 Sucaet	 en	 moeder	 van 
Melissa,	Simon,	Pauline,	Georges,	Remi	en	Rene

•	Lokouter,	Lotenhulle
•	Gemeenteraadslid

•	42	jaar
•	Gehuwd	met	Koen	De	Gussem	en	moeder	van	

Simon, Warre, Marthe en Nore
•	Wingenestraat,	Sint-Maria-Aalter

•	38	jaar
•	Gehuwd	 met	 Nathalie	 Van	 Kerrebrouck	 en 

vader van Amélie en Thibault
•	Congostraat,	Lotenhulle

•	37	jaar
•	Gehuwd	met	Goedele	Depickere	en	vader	van	
Berten,	Machteld,	Zeger	en	Saerkin

•	Knokstraat,	Poeke

•	54	jaar
•	Gehuwd	 met	 Paul	 Colson	 en	 moeder	 van 
Annelien,	Michaël	en	Kristof

•	Steenweg	op	Deinze,	Lotenhulle
•	Gemeenteraadslid	–	Fractievoorzitter	CD&V

•	46	jaar
•	Gehuwd	met	 Nico	 Donckels	 en	 moeder	 van	

Fien, Hanne en Ella
•	Stuivenberg,	Bellem

•	47	jaar
•	Heirstraat,	Lotenhulle
•	Schepen	 van	 Burgerzaken,	 Sport,	 Wegen	 en	

Domeinen, Evenementen en Verenigingentoets

•	54	jaar
•	Gehuwd	met	Marinka	Casteleyn	en	vader	van	
Bram,	Dries,	Frauke,	Jannes	en	Lore

•	Orgelveld,	Bellem
•	Gemeenteraadslid

•	35	jaar
•	Gehuwd	met	Benny	De	Vreese	en	moeder	van	

Lies en Marieke
•	Ter	Goedingen,	Bellem

14
Sofie VERMEERSCH

15
Hilde BAETÉ

16
Joke MEEUWS

17
Maarten DE GUSSEM

18
Marieke WULLEMAN

19
Dirk MAES

20
Veroniek VERMEULEN

21
Christine MARTENS

22
Veerle SUCAET-DENOLF

23
Miguel DE RUYCK

24
Magda BOONE

25
Lijstduwer: Dirk DE SMUL 

N-VA

N-VA

N-VA

CD&V

CD&V

CD&V

CD&V

CD&V

CD&V

CD&V

N-VA

CD&V
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Hieronder alvast een greep uit de belang-
rijkste vaststellingen:

“De financiën van Aalter waren er in 2000 niet 
al te goed aan toe met een schuld die het dub-
bele van de jaarinkomsten bedroeg. Maar met 
een zuinig beleid slaagden Crembo en co er in 
de schuld bijna te halveren. Na een eerdere 
verhoging, kon er zelfs een mooie lastenverla-
ging vanaf.”

“De grondlasten werden in de vorige legislatuur 
opgetrokken … waarmee de gemeente Aalter 
nog dicht bij het Vlaamse gemiddelde zit. De 
vrij hoge aanvullende personenbelasting van 
8 % werd dan weer afgebouwd naar een 
mooie 6,5 %”. 

“Pieter De Crem voert duidelijk een vrij rigide 
personeelsbeleid. Terwijl het ambtenarenbe-
stand in de meeste gemeenten in stijgende 

lijn gaat, telt zowel het stadsbestuur als het 
OCMW vandaag iets minder medewerkers 
dan in 2006 … Aalter heeft verhoudingsgewijs 
het slankste personeelsbestand van de regio.”
“In 2000 torste de Aalternaar nog dubbel 
zoveel schulden als de gemiddelde Vlaming, 
namelijk 2.228,84 euro per inwoner. Er kwam 
echter een forse afbouw … en in 2010 dook 
de gemeente Aalter zelfs onder het Vlaamse 
gemiddelde.”

“Conclusie: Aalter heeft de financiën 
goed op orde en heeft opnieuw adem-
ruimte om te investeren. Voor zo’n 
financieel beleid heeft begrotings-
specialist professor Herman Matthijs 
… een score van 8,5/10 veil.”

Hiermee bewijst CD&V in Aalter wat het 
altijd heeft beweerd: de kas klopt.
Met een personenbelasting van amper 

Financieel rapport van de gemeente Aalter: de kas klopt!
Begin	dit	jaar	werden	door	de	krant	Het	Laatste	Nieuws	alle	308	Vlaamse	gemeenten	doorgelicht.	Deze	cijfers	werden	vervolgens	door	professor	Herman	Matthijs,	
docent	Publieke	Financiën	aan	de	VUB	en	UGent,	tegen	het	licht	gehouden.	Aalter	scoorde	hierop	een	8,5/10	en	slaagt	met	grote	onderscheiding.	Hiermee	eindigt	
Aalter op kop van onze regio en in de top tien van Vlaamse gemeenten die hun financiën goed op orde hebben en houden!

Met een score van 8,5/10 in de 
universiteitsstudie eindigt Aalter op kop 

van onze regio en in de top tien van 
Vlaamse gemeenten die hun financiën 

goed op orde hebben en houden!

6,5 procent en als één van de weinige 
gemeenten met een gratis containerpark, 
is het goedkoop leven in Aalter. Ook onder-
nemen loont er, want de bedrijfsbelas-
ting werd enkele jaren geleden afgeschaft. 
Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem: 
“Aalter verdient ook dit goede rapport. We 

hebben er met de CD&V-meerderheid alles 
aan gedaan om het goed om leven, werken en 
wonen in Aalter te maken. Onze belastingen 
zijn historisch laag. Aan onze schuldenlast is de 
voorbije jaren hard gewerkt. Vergeet niet dat 
dertig jaar geleden zes dorpen werden overge-
nomen in de fusie en dat dit geld heeft gekost. 
Welnu, elk van die dorpen is ondertussen hele-
maal vernieuwd. De komende jaren willen we 
nog meer inzetten op verkeersveiligheid en 
van onze gemeente nog meer een tewerkstel-
lingspool maken. We blijven investeren in onze 
inwoners en onze bedrijven en willen zo hun 
vertrouwen in ons verdienen, elke dag opnieuw. 
Wij beloven alvast oordeelkundig en als een 
goede huisvader om te springen met het belas-
tinggeld van onze inwoners. Aalter kent een 
perfect evenwicht tussen gezonde financiën en 
doordachte investeringen. En daarvan geniet 
elke Aalternaar mee!”.

De grondlasten in Aalter zitten dicht bij het Vlaamse gemiddelde. De aanvullende 
personenbelasting van 8 % werd dan weer afgebouwd naar een mooie 6,5 %

Met de resultaten van de studie bewijst CD&V in Aalter wat het altijd heeft beweerd: 
de kas klopt. Met een personenbelasting van amper 6,5 procent en als één van de 
weinige gemeenten met een gratis containerpark, is het goedkoop leven in Aalter.

Pieter De Crem en Patrick Hoste slaagden er in om ondanks grote investeringen en dorpskernvernieuwingen de schuldenlast te halveren en de belastingen op een historisch laag peil te brengen.



Zoals u merkt wordt het wonen, werken en leven in Aalter-Brug stap voor stap toe-
komstgericht aangepakt en verbeterd, zodat ook deze deelkern verder kan blijven 
groeien en bloeien. Voor u en samen met u!

CD&V en N-VA leggen heel wat voorstellen op tafel opdat Aalter-Brug ook in de toe-
komst zou kunnen blijven bloeien. We sommen er alvast graag enkele voor u op:
•	vervolledigen	van	de	dorpskernvernieuwing	door	nieuwe	woonprojecten	op	de	site	

van de ‘Oude Weverij’
•	ontsluiting	bedrijventerrein	Woestijne	via	een	nieuwe	brug	over	het	kanaal	zal	even-

eens de verkeersdrukte vanuit Ursel wegnemen in de dorpskern en de verkeersveilig-
heid en het wooncomfort gevoelig verhogen

•	het	fietspad	langsheen	de	N44	zal	worden	ontdubbeld	en	verbreed	in	het	najaar	zodat	
de fietsverbinding naar Aalter op korte termijn veiliger en makkelijker zal zijn. Op lange 
termijn zullen grote infrastructuurwerken naar analogie met de Brouwerijstraat zorgen 
voor een duurzame en veilige aansluiting van de Brugstaat en De Groendreef op de 
N44 door scheiding van het lokale en doorgaand verkeer

•	nieuwe	aparte	fietsersbrug	over	het	Kanaal	(apart	van	de	eveneens	aan	te	leggen	nieuwe	
brug voor auto- en vrachtwagenverkeer ter ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne)

•	nog	meer	ontraden	van	het	doorgaand	(zwaar)	verkeer	uit	de	dorpskern	door	wegin-
richting en betere geleiding van de verkeersstromen

•	aangepaste	snelheid	afdwingen	in	dorpskern,	woonwijken	en	schoolomgeving	door	een	
totaalaanpak met onder meer infrastructurele maatregelen, geleiding van verkeersstro-
men, snelheidszones,…

•	extra	stimuli	in	de	ontwikkelingskansen	voor	de	horeca	en	de	lokale	handelszaken

7

De toekomst ligt in Aalter-Brug
Na de vernieuwing van de dorpskern en het ontwikkelen van moderne kavels, 
werd	 ook	 Aalter-Brug	 de	 groeipool	 die	 het	 al	 lang	 verdiende	 te	 zijn.	 Meer	
nog, met de verdere ontwikkeling van de woon- en leefkern en het belangrijke 
Woestijne-project voor het bedrijfsleven behoort de toekomst ongetwijfeld 
toe	aan	Aalter-Brug.		

Aalter-Brug kent een propere en aangename dorpskern met veilige fietspaden, brede 
voetpaden en zoveel mogelijk natuurgroen.

Op de CD&V/N-VA lijst staan 3 kandidaten uit Aalter-Brug: schepen Philippe Verleyen (CD&V, 
midden op de foto)  en Lesley De Neve (CD&V, links op de foto) vindt u terug op plaatsen 12 
en 13. Hilde Baeté, (N-VA, rechts op de foto) vindt u terug op plaats 15. 

Uw kandidaten voor Aalter-Brug

Over het kanaal zal een aparte en veilige fietsersbrug worden aangelegd.

De mooie dorpskern van Aalter-Brug zal nog aantrekkelijke worden door nieuwe 
woonprojecten op de site van de ‘Oude Weverij’.
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De CD&V / N-VA lijst voor 14 oktober

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 

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

CD&V en N-VA zetten in op 
groene energie!
U	kon	het	reeds	lezen	in	het	interview	met	lijsttrekker	Pieter	De	Crem	in	de	eerste	
editie van Aalter Gazet: CD&V en N-VA Aalter zetten in op groene, propere energie. 
Meer nog, daar zijn we reeds volop mee bezig. In Aalter kiezen CD&V en N-VA reso-
luut voor biogas en biomassa. 

De eerste biogasinstallatie is nu al in werking en voorziet ondertussen al in energie voor 
ongeveer 7.000 gezinnen. De plannen voor een biomassacentrale liggen klaar en dit zal 
voorzien in energie voor nog het dubbele van de huidige energiebevoorrading. 
Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem en Waarnemende burgemeester Patrick 
Hoste zijn hierin unaniem: “Met deze keuze kiezen wij voor echte duurzame groene 
energie. Dit houdt meteen ook in dat CD&V en N-VA niet kiezen voor het plaatsen 
van windmolens in ieders achtertuin, waardoor het landschap en de waarde van onze 
eigendom voor eeuwig wordt gehypothekeerd. Wij willen de open ruimte niet laten 
verknoeien door windmolens waar de lasten voor iedereen zijn, doch de lusten slechts 
voor sommigen.”

CD&V en N-VA kiezen niet voor het plaatsen van windmolens in ieders achtertuin, 
waardoor het landschap en de waarde van onze eigendom voor eeuwig wordt belast.

CD&V en N-VA zetten in op groene, propere energie en kiezen resoluut voor biogas en biomassa.


