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Niemand kan er naast kijken, iedereen voelt 
zich letterlijk en figuurlijk THUIS in Aalter.

In de eerste plaats zij die er sinds genera-
ties wonen en die de grote vooruitgang 
mee hebben mogelijk gemaakt. Maar er zijn 
ook vele mensen die er komen wonen zijn 
omwille van de ligging, omdat ze er werk 
hebben gevonden of gewoon omdat ze 
hoorden dat het er goed leven is.
En laat ons eerlijk zijn: we leven samen toch 
zó goed in onze mooie gemeente.

Wij, van onze kant, hebben altijd grote 
inspanningen gedaan om het recht op wonen 
– of het nu als huurder of als eigenaar is – 
vanuit het beleid aan iedereen te garanderen.

Het is bijna niet te geloven maar in de 
periode januari 2007 tot 15 september 
van dit jaar werden niet minder dan 2.625 
bouwvergunningen afgeleverd.

Ons beleid is op dit vlak altijd een twee-
sporenbeleid geweest (het is trouwens de 
enig mogelijke optie):
Iemand die niet (of nog niet) in de moge-
lijkheid is om op eigen kracht op de 
huizenmarkt te komen wordt via een 
doorgedreven politiek van sociale woning-
bouw het recht op wonen gegarandeerd. 
Aalter is ook hier een echte voortrekker 
in onze regio. We hebben nu reeds – 8 jaar 
vroeger dan voorzien in 2020 – de doelstelling 
van de Vlaamse Overheid bereikt! In totaal 
kwamen er 80 sociale woningen bij en zijn 
er nog eens minimum 100 gepland.

Maar vele mensen – niet in het minst jonge 
gezinnen – willen ook de stap wagen om een 
eigen woning te bouwen of te verwerven. 
Zij vinden in ons hun betrouwbare partner.

Wij kiezen resoluut voor het aansnijden 
van nieuwe bouwgronden, in het bijzonder 
deze in woonuitbreidingsgebied. Om 
de heel eenvoudige reden dat het oude 
economische principe van het groter 
aanbod de prijs zal doen dalen. En aldus 
garanderen wij iedereen het recht op 
eigen bouwgrond met een eigen woning én 
dit aan betaalbare prijzen. Dit is een echt 
actief en duurzaam woonbeleid!
Anderen bijvoorbeeld willen dit écht niet 
en spuiten maar wat mist. Ze brengen een 
totaal onsamenhangend verhaal en ze deden 
de voorbije 6 jaar geen enkel concreet 
voorstel.

Huis en thuis, is voor ons meer dan een 
streven naar, het is onze manier om de toe-
komst van de gemeente voor te bereiden. 
Wij willen het voor iedereen in Aalter 
mogelijk maken die comfortabele en 
gezellige woonst te verwerven die de 
levenskwaliteit optimaal maakt.
Een intense samenwerking met de Gentse 
bouwmaatschappij Volkshaard heeft er 
ondertussen voor gezorgd dat – na Aalter 
en Aalter-Brug – de nieuwe projecten in 
Sint-Maria-Aalter, Bellem, Lotenhulle en 
Poeke bijna afgewerkt zijn of binnenkort in 
de steigers staan.

Zeg nu zelf, beter en groener kunnen we 
nergens wonen!

EEN GEVOEL
VAN

(T)HUIS!
Wij willen hiertoe inzetten op het stimu-
leren van inbreidingsprojecten, een gecon-
troleerde maar faciliterende verkavelings-
politiek en fiscale aanmoediging voor o.a. 
renovatie. Een tweede belangrijke pijler is 
het voeren van een actief lokaal woon-
beleid, waarbij gewaakt dient te worden 
over de woonkwaliteit. Wij willen hiertoe 
blijven inzetten op aantrekkelijke dorps-
kernen en het opfrissen en verfraaien van 
wijken en straten.
CD&V en N-VA willen wonen in de 
gemeente aangenaam maken door een vei-
lige én comfortabele leefomgeving te creë-
ren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin 
blijft het project ‘Aalter Proper’, op de voet 
gevolgd door het gratis houden van het con-
tainerpark en het groencomposteringspark. 

En het proper houden van de gemeente zet 
de inwoners zelf ook aan om te zorgen voor 
een propere straat en tuin. Aalter is wel-
licht de nationale kampioen wat betreft de 
mooiste en de best onderhouden tuinen!
Ook zullen wij blijven toezien op de veilig-
heid in uw wijk en straat door het inzetten 
van voldoende, goed opgeleide en gemoti-
veerde politiemensen. De rol van de wijk-
agenten speelt hierbij een cruciale rol.
Verder willen wij ontmoetingsplaatsen creëren 
door een ruimtelijke ordening met groenvoor-
zieningen, speelpleintjes, speelstraten,… De 
bescherming van waardevol patrimonium 
blijft eveneens een belangrijk aandachtspunt. 
Ook ten aanzien van leegstand en verkrot-
ting zullen de nodige initiatieven worden 
genomen.
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Aalter heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge gezinnen.

Comfortabel én betaalbaar wonen
Onze doelstelling luidt onomwonden: iedereen moet de kans krijgen op een 
betaalbare en kwaliteitsvolle woning, hetzij door aankoop, hetzij op de huurmarkt. 
Betaalbaar wonen blijft voor ons dan ook dé topprioriteit. Een voldoende aanbod 
aan betaalbare woningen en bouwgrond is daartoe van groot belang. De spanning 
tussen vraag en aanbod van woningen blijft immers een permanente uitdaging, 
waarbij zich een evolutie aftekent naar dichtere eenheden die gekoppeld dienen te 
worden aan voldoende leef- en levenskwaliteit. 

Bij nieuwe woonprojecten wordt gezorgd voor veel sociale controle en maximaal natuurgroen, zoals in de Warande.
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Iedereen houdt van 
Lotenhulle en Poeke
Na de dorpskernvernieuwingen van Lotenhulle én Poeke van de voorbije jaren 
werd het in beide dorpskernen nog gezelliger vertoeven dan voorheen. Door het 
gebruik van de juiste materialen, door de vele bankjes, door het respect voor 
natuurgroen, door de fontein in Poeke, door de terrasjes en petanquebanen,… 
werden zowel Lotenhulle als Poeke aangepast aan de noden van onze tijd om te 
werken, wonen en ontspannen in de beste omstandigheden. 

Ook beloftes werden nagekomen. Met het in groen badende en van de weg afgescheiden 
fietspad langsheen de Steenweg op Deinze werd een veilige fietsverbinding naar Aalter 
gecreëerd. In combinatie met de recente afwerking van de doortocht door Lotenhulle 
maakt dit dat de verkeersveiligheid zowel voor fietsers, voetgangers als het autoverkeer 
er heel sterk is op vooruit gegaan. 

Lotenhulle en Poeke blijven tot de verbeelding spreken van veel jonge gezinnen om er 
een droomhuis te kopen of huren. Er werd dan ook extra woongelegenheid geschapen, 
ondermeer de verkaveling in de Melkerijstraat. En we mogen ook de geslaagde reconver-
sie van het Hospice te Poeke niet vergeten!

Voor de toekomst liggen er ook een reeks aandachtspunten op tafel zodat iedereen ook 
morgen nog meer zal houden van Poeke en Lotenhulle:
•	De	verdere	ontwikkeling	en	afwerking	van	de	verkaveling	in	de	Congowijk	
•	Een	nieuwe	Buitenschoolse	KinderOpvang	(BKO)	 in	de	Hullaertstraat,	maar	ook	het	

ondersteunen van de privé-initiatieven voor kinderopvang
•	Maximale	bebouwing	langs	de	Lokouter	gepaard	met	aanpassingswerken	aan	de	riole-

ring en een nieuwe weguitrusting 
•	Het	opfrissen	van	het	bestaand	patrimonium:	Voetbalkantine	Lotenhulle,	Ontmoetings-

centrum Lotenhulle en de site rond de jeugdlokalen in Poeke. Ook het tennisterrein aan 
het Guldensporen plein vraagt een opfrisbeurt

•	Het	bloeiend	verenigingsleven	in	Lotenhulle	en	Poeke	verder	ondersteunen:	naast	de	
subsidies is er ook de professionele steun van de cel Evenementen

•	Leefbaar	Lotenhulle-Poeke	optimaliseren:	de	verkeersveiligheid	voor	de	zwakke	weg-
gebruiker blijft ons aandachtspunt

•	De	gepaste	snelheid	afdwingen	door	aanpassingen	van	de	weginfrastructuur	
•	Verdere	uitwerking	van	de	toeristische	troeven	van	onze	beide	dorpskernen
•	Blijvend	onderhoud	en	vernieuwen	van	de	landelijke	wegen
•	Voldoende	en	ruim	aanbod	en	ondersteuning	van	thuiszorg	en	bejaardenzorg
•	Restauratie	van	de	zijgevel	van	de	Sint-Lambertuskerk	te	Poeke	
•	Het	bestendigen	van	het	aanplantingsbeleid	in	onze	woonkernen

De reconversie van het Hospice te Poeke valt in de smaak.

Poeke is het toonbeeld van een gezellige dorpskern waar gezinnen met jonge kinderen 
graag vertoeven.

Er werd heel wat nieuwe woongelegenheid gecreëerd in Lotenhulle. Ondermeer in 
de Melkerijstraat.

Met de afwerking van de doortocht door Lotenhulle gaat de verkeersveiligheid er sterk 
op vooruit.

Op de CD&V / N-VA lijst staan vijf kandidaten uit Lotenhulle: Lijstduwer en eerste schepen Dirk 
De Smul (CD&V, rechts op de foto), CD&V-fractievoorzitter Magda Boone (CD&V, 2de van links 
op de foto), gemeenteraadsleden Christine Martens (CD&V, 2de van rechts op de foto) en Veerle 
Sucaet – Denolf (CD&V, 3de van links op de foto) en nieuw gezicht op de lijst Miguel De Ruyck 
(CD&V, midden op de foto).
Ook twee kandidaten uit Poeke versterken de lijst: OCMW-raadslid Luc De Meyer (N-VA, 1ste van 
links) en nieuwe kandidaat op de lijst Maarten De Gussem (N-VA, 3de van rechts op de foto). De 
vijf CD&V-kanidaten duwen de lijst, de N-VA kandidaten vindt u op de plaatsen 5 en 17.

Uw kandidaten voor Lotenhulle en Poeke 
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CD&V en N-VA streven naar een 
bruisend, gevarieerd en laagdrempelig 
cultuuraanbod dat voor iedereen toe-
gankelijk is. Het gevarieerd aanbod aan 
socio-culturele verenigingen en acti-
viteiten, waarbinnen vele vrijwilligers 
zich engageren, elkaar ontmoeten en 
versterken, zal dan ook blijvend wor-
den gestimuleerd, zowel in aanbod als 
in locatie.

Een gemeente die voldoende toeristisch 
attractief is, schept kansen voor zowel de 
gemeente, de lokale ondernemers als de 
bevolking.	 Bovendien	 versterkt	 het	 de	

gemeentelijke identiteit en de band met de 
inwoners. Daarom willen CD&V en N-VA 
verder bouwen aan de positieve uitstra-
ling van onze gemeente. Wij willen ook 
inzetten op “citymarketing”: voldoende 
en goede promotie van de lokale troeven, 
maar ook een totaalaanpak met betrekking 
tot het behoud van het aanwezig erfgoed, 
het onderhoud van wegen, fiets-, wandel- 
en voetpaden, bewegwijzering, het uitbrei-
den van voorzieningen voor kampeerders, 
mobilhomes, e.d. Dit alles met voldoende 
aandacht voor streekproducten en de 
samenwerking met lokale handelaars en de 
horeca.

A - Academie voor Muziek, Woord en Dans
Voor al wie zin heeft in creativiteit en cultuur, in 
een jonge, actieve school met een open visie. In 
een eigen ontspannen sfeer, met een waaier aan 
mogelijkheden. 

B - Bibliotheek
Ondanks de algemene dalende trend blijft het 
aantal	 jonge	 lezers	 in	 Aalter	 groeien.	 Komt	 dit	
door	initiatieven	als	de	Bibliotheekweek,	de	lite-
raire lezingen, de voorleesweek, de schooluitle-
ningen of de Fundels, kamishibai-theatertjes, een 
nieuw bibliotheeksysteem, een dropbox, de zel-
fuitleenbalie…?

C - Cultuurbeleidsplan & Strategische
      visie toerisme
Alles wat gepland wordt op gebied van cultuur in 
de ruimste zin en de analyse en uitwerking van 
het	 toerisme(beleid).	 U	 vindt	 er	 onze	 visie	 vol-
ledig in terug.

D - Duiventorens
In	Bellem	kan	u	nog	drie	oude	duiventorens	terug-
vinden nl.: bij de kasteelhoeve langs de Mariaho-
velaan, bij de Spildoornhoeve aan het kanaal en 
bij	de	vroegere	kasteelhoeve	aan	de	Bellemdorp-
weg	(hoeve	kasteel	Stuivenberg).

E - Erfgoeddag
Ons erfgoed is ons verleden en kleurt tegelijk 
mee	 onze	 huidige	 identiteit.	 Kennis	 maken	met	
ons erfgoed is kennis maken met onze eigen leef-
wereld en cultuur. De permanente zorg voor ons 
culturele erfgoed is een belangrijke pijler in het 
cultuurbeleid.

F - Film
Door Cinema Capitole is film in Aalter een 
begrip. Heel wat Vlaamse topproducties kregen 
een avant-première in Aalter! 

G - Gemeenschapscentrum
De overkoepelende naam voor alle gemeen-
schapszalen	 in	 Aalter.	 U	 vindt	 er	 één	 in	 elke	
dorpskern. Het zijn dé ontmoetingsplaatsen bij 
uitstek voor tal van verenigingen. 

H - Honderd vijftig
Aalter telt meer dan 150 sociaal-culturele ver-
enigingen, verspreid over alle deelkernen. Samen 
zorgen ze voor een zeer uitgebreid cultureel aan-
bod. 

I - Identiteit
Aalter heeft een eigen culturele identiteit met de 
klemtoon op een ruim, laagdrempelig cultuuraan-
bod waartoe alle inwoners van Aalter zich aange-
sproken voelen en dat plaatsvindt op de meest 
geschikte locatie: niet enkel in de gemeentelijke 
ontmoetingszalen, maar ook op pleinen en in het 
Kasteel	van	Poeke.

J - Jeugd 
Cultuur in al zijn betekenissen moet toegankelijk 
zijn voor iedereen, ook voor de jeugd. Dit bete-
kent toegankelijke prijzen.

K - Kasteeldomein van Poeke
Het	 Kasteel	 van	 Poeke	 is	 een	 toeristische	 trek-
pleister en vormt tevens het decor voor heel wat 
culturele activiteiten zoals bv. de maandelijkse 
aperitiefconcerten.

L - Logies in Aalter 
In Aalter zijn er heel wat overnachtingsmoge-
lijkheden.	Er	zijn	6	B&B’s,	2	hotels,	1	camping	en	
goed gelegen parkeerplaatsen voor mobilhomes.

M - Monument for the Zoological 
      Society of Aalter
In de wedstrijd ‘Een thuis voor een beeld’ van 
Radio	 2	 Oost-Vlaanderen	 won	 onze	 gemeente	
dit bijzondere beeld van de Deinse kunstenaar 
Stief	 Desmet.	 U	 kunt	 het	 bewonderen	 aan	 het	
Hof van Praet.

N - Natuurbeleving
Een topper in het toeristisch-recreatief aanbod is 
de aanwezigheid van prachtig natuurgroen: bos-
sen	van	Sint-Maria-Aalter,	Kraenepoel,	Markette-
bossen, kasteeldomein van Poeke, …

O - Open Monumentendag
Ieder jaar weer een topper in de culturele pro-
grammatie. 

P - Poeke zomert! 
Elk jaar een gevarieerd cultureel programma voor 
jong en oud! Van april tot en met oktober worden 
het kasteel en domein van Poeke gekleurd door 
heel wat artistieke projecten.

Q - Quote
Quote	 van	 Selma	 Lagerlöf	 (Nobelprijswinnaar	
literatuur):	 “Cultuur is datgene wat overblijft wan-
neer men alles vergeten is wat men geleerd heeft.”

R - Reserveren
Het kan voor tal van voorstellingen en culturele 
activiteiten op de website van de gemeente.

S - Smaakvol
Aalter beschikt over een bijzonder kwaliteitsvol 
aanbod wat betreft smaken, zowel op vlak van 
logiesmogelijkheden, restaurants als producten 
(natuur	én	erfgoed).

T - Toerisme
Aalter is voor veel toeristen een ideale uitvalsba-
sis om Oost- en West-Vlaanderen te verkennen. 
De gemeente ligt net halfweg tussen de kunstste-
den	Gent	en	Brugge.	Maar	ook	een	verblijf	 in	onze	
gemeente zelf is niet te versmaden, met een divers 
aanbod aan uitstappen, ontspanning en overnachting.

U - Uitleendienst
Zeer gewaardeerd én bezocht door het vereni-
gingsleven.

V - Verenigingen
Alle Aalterse erkende culturele verenigingen 
kunnen aanspraak maken op zowel logistieke als 
financiële steun.

W - Week van de Amateurkunsten
Het ideale moment om kennis te maken met  
KUNSTzINnigAALTER:  een week vol kunst waar-
bij zowel amateur- als professionele kunstenaars het 
beste van zichzelf tentoonstellen . 

X - Staat voor het Romeinse cijfer 10
Niet minder dan 10 Aalterse verenigingen wer-
ken samen in het cultureel winterprogramma 
“ ’t Wintert in Aalter”.

Y - Yates
William Yates: “De voorkeur voor bepaalde onder-
werpen is in welke kunst ook een duidelijk teken dat 
kunstenaar en maatschappij elkaar verstaan.”

Z - Zalen
Elke vereniging kan mits tijdige aanvraag voor haar 
activiteit terecht in een geschikte locatie. Cultuur-
historisch	waardevolle	gebouwen	(Villa	Snoeck,	‘t	
Vrijhof,…)	worden	door	de	gemeente	aangekocht	
en ter beschikking gesteld van de verenigingen.

CULTUUR EN TOERISME VAN A TOT Z

De Kraenepoel en de Markettebossen: natuurgroene parels van Aalter.

Aalter is een waar fiets- en wandelparadijs: Meer dan 10 fietsroutes en wandelroutes 
vertrekken in Aalter.

Het Kasteel van Poeke is ván en vóór de Aalternaren. Er zijn o.a. klassieke concerten en 
tentoonstellingen in een prachtig authentiek kader.
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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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Op de CD&V / N-VA lijst staan niet minder dan 10 jonge en jeugdige kandidaten. U ziet van links naar rechts: Lesley De Neve (CD&V),  
Maarten De Gussem (N-VA), Sofie Vermeersch (N-VA), Miguel De Ruyck (CD&V), Veroniek Vermeulen (CD&V), Bart Van Caenegem (CD&V), 
Birger Quintyn (CD&V), Bieke De Neve (CD&V), Steven Devliegere (CD&V) en Eveline Eggerick (CD&V).

Jonge kiezers kiezen voor jonge kandidaten

Je bent jong
en…

Ouder
én wijzer

Het Aalters jeugdwerkbeleidsplan is niet iets 
dat over de hoofden van de jeugd gegoten 
wordt, maar iets dat van de jongeren zelf 
komt. Voor ons is het dan ook belangrijk dat 
jongeren hun eigen inzichten kunnen aan-
brengen en dat er een goede communicatie 
en overleg is. Op die manier worden jonge-
ren zoveel mogelijk betrokken bij de voorzie-
ningen die voor hen bestemd zijn en wordt 
hen vertrouwen en verantwoordelijkheid 
gegeven.

“De	 vrijwilligers	 van	 de	 VZW	 Kadans,	 de	
jeugdraad en de jeugdbewegingen zijn van 
onschatbare waarde voor het Aalterse 
jeugdwerk. Samen met de professionele 
krachten van de Jeugddienst vormen zij het 
kloppend hart van de jeugdwerking”, aldus 
Birger	Quintyn,	schepen	van	jeugd.

Bij	het	 jeugdwerk	blijven	aangehouden	sub-
sidiëring voor de dagelijkse werking, het 
kampvervoer en de hulp voor infrastructuur 
belangrijke aandachtspunten. We wensen 
een kindvriendelijke omgeving, ontmoetings-
plaatsen voor jongeren, avontuurlijke speel-
terreinen, bijkomende speelmogelijkheden 
door een speelbos en door speeltuintjes in 
de wijken. 

De plannen voor fuifmogelijkheden voor de 
jeugd moeten hun volle ontplooiing kennen. 
De	nodige	infrastructuur	en	lokalen	(Kadans)	
zijn ter beschikking zodat jongeren kunnen 
feesten in de eigen gemeente. Deze lokalen 
kunnen ook voor vele andere doeleinden 
gebruikt worden. Ook voor de allerkleinsten 
moet kwaliteitsvolle en veilige ruimte aange-
boden worden om te spelen en te ravotten. 
Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in 
nieuwe wijken, de uitbreiding van het speel-
straten-systeem naar andere plaatsen en 
vakanties,…

CD&V en N-VA willen er door een dyna-

misch ouderenbeleid voor zorgen dat 

ouderen actief blijven binnen hun lokale 

gemeenschap.

De vele lokale initiatieven voor én door 

ouderen, die vaak steunen op vrijwilligers-

werk, moeten gewaardeerd en gesteund 

blijven. Dit geldt in het bijzonder voor deze 

initiatieven die ouderen uit een isolement 

halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief 

te blijven. Dit alles natuurlijk in samen-

spraak met de ouderen zelf. 

Een actieve participatie van de ouderen 

aan het beleid is en blijft noodzakelijk 

en dient voor CD&V en N-VA door de 

gemeente georganiseerd en gestimuleerd 

te worden via een gemeentelijk zorgbeleid 

voor ouderen dat toegankelijk, kwalitatief 

en betaalbaar is. 

De nodige infrastructuur en lokalen (Kadans) zijn ter beschikking zodat jongeren kunnen feesten in de eigen gemeente.

Op de CD&V / N-VA lijst staan alvast enkele kandidaten die voluit de belangen van de oudere inwoners in deze gemeente willen verdedigen. 
U ziet van links naar rechts: Patrick Hoste (CD&V), Christine Martens (CD&V), Magda De Baets (CD&V) en Luc De Meyer (N-VA). 
Bij CD&V en N-VA tellen de senioren nog daadwerkelijk mee; op de lijst en in het beleid.

CD&V en N-VA zijn er altijd voor de senioren
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SPORTEN EN ZIEN SPORTEN
CD&V	en	N-VA	willen	zowel	de	individuele	sportbeleving	als	het	sporten	in	groep	
blijven stimuleren. Sport vergroot immers de verbondenheid tussen mensen. Wan-
neer men bovendien, zoals in Aalter, voldoende sportfaciliteiten dicht bij huis vindt, 
versterkt	dit	ook	de	lokale	gemeenschap.	CD&V	en	N-VA	willen	iedereen	aan	het	
bewegen krijgen, over alle leeftijdscategorieën en bevolkingsgroepen heen. 

Grote sportmanifestaties zoals de Eneco Tour, oefenen een bijzondere aantrekkingskracht 
uit op beginnende sportievelingen.

Het sportpark biedt een infrastructuur om fier op te zijn met onder andere een zwembad 
met jacuzzi en stoombad.

Een gezonde gemeente heeft immers 
nood aan gezonde inwoners. Mens sana in 
copore	sano.	De	Romeinen	kenden	reeds	
het principe van “een gezonde geest in een 
gezond lichaam”. In de loop der eeuwen 
nam het belang van deze levensvisie nog 
in aanzienlijke mate toe. Lange werkdagen, 
een hoog levensritme, stresserende situa-
ties, veeleisende jobs. Wie wordt hier niet 
mee geconfronteerd? Het eist allemaal zijn 
tol en om onze levenskwaliteit op peil te 
houden moeten we er over waken dat ons 
lichaam fit en gezond kan blijven. Dit kan 
door af en toe eens te sporten.

Sporten kan in Aalter in de beste omstan-
digheden. Zowat alle sporten kan je in 
Aalter beoefenen, hetzij in competitiever-
band, hetzij recreatief. Al deze sporten 
zijn ondergebracht in een heus sportpark, 
waar voldoende parking aanwezig is. Het 
sportpark biedt een infrastructuur om fier 
op te zijn: een vernieuwd zwembad met 
jacuzzi en stoombad, een judolokaal, ver-
schillende voetbalvelden, diverse sport-
hallen, tennis indoor en outdoor, recente 
atletiekpiste, Finse looppistte, petanque-
banen, omnisportveld, skate terrein,… 
Allen beantwoorden ze aan de hoogste 
kwaliteitsnormen. Het aantal sportclubs 

dat het sportpark aandoet is niet meer bij 
te houden. Wees maar gerust dat heel wat 
gemeenten in Vlaanderen ons benijden.

Maar het blijft niet alleen bij het aanbieden 
van sportmogelijkheden. Onder impuls 
van sportschepen Dirk De Smul, worden 
zoveel mogelijk nationale en internationale 
sportmanifestaties naar Aalter gehaald om 
de diverse sporten te promoten. Grote 
sportmanifestaties oefenen immers een 
bijzondere aantrekkingskracht uit.

Wij zijn er ons immers ook bijzonder goed 
van bewust dat sport niet alleen de zeden 
verzacht, maar ook een primordiale rol 
speelt in het verenigingsleven.
Terwijl er vroeger tal van andere vereni-
gingen waren die voor sociale contacten 
zorgden, leidt het drukke bestaan er van-
daag de dag toe dat vooral de sportclub de 
as is waarrond de contacten met de andere 
inwoners van de gemeente draaien.
Daarom willen wij alle kansen en ruimte 
bieden aan de talrijke clubs die de 
gemeente rijk is. Ook in de deelgemeen-
ten worden ze niet vergeten. Want ook 
daar zijn de sportclubs van cruciaal belang 
in het sociale weefsel.

In de diverse sporthallen in het Sportpark kan men zelf actief sporten maar vaak ook 
topsport gaan bekijken.
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Verkiezingsdrukwerk	gemeente-	en	provincieraadsverkiezingen	14	oktober	2012

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

Aalter
bloeit!

cultuur

natuurondernemen

ontspanning

thuis

infrastructuur

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 


