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OORDEEL ZELF!
Nog een tiental dagen en er zijn verkie-
zingen. Eigenlijk gaat het over het ant-
woord op de vraag: wie verdient het 
om met uw stem de gemeente (verder) 
te mogen besturen? Kortom, wie is uw 
vertrouwen waard?
Het is niet alleen boeiend om de cam-
pagne in onze gemeente te volgen, maar 
ook buiten de gemeentegrenzen.

En vergelijk nu zelf: ook het opbod 
gezien in andere steden en gemeenten 
over nieuwe en aantrekkelijke dorps-
centra, parkeergelegenheid, sport- en 
gemeenschapsinfrastructuur, openbaar 
vervoer, meer netheid en natuurschoon, 
(te) hoge belastingen, betalende contai-
nerparken, ruimte voor ondernemen, 
cultuuraanbod,…?

Maar ondertussen is iedereen er wel van 
overtuigd dat het er in Aalter inderdaad 
vlugger, beter en dynamischer aan toe-
gaat. Bij ons wordt de toekomst iedere 
dag opnieuw voorbereid. Wij hebben 
wat de anderen in hun gemeenten willen!
En vergelijk nogmaals zelf: andere lijsten 
hebben hier maar bitter weinig tegen in 
te brengen.

Wij vragen dan ook uw vertrouwen 
voor een krachtige ploeg, die onder lei-
ding van Pieter De Crem, voor elk van u 
maar ook voor onze hele bevolking, de 
énige waarborg biedt om de toekomst 
vertrouwensvol tegemoet te zien.

De bedrijfsbelasting en de belasting op 
drijfkracht (motoren) werden afgeschaft. 
Een nieuw bedrijventerrein werd opge-
start met het project Woestijne. En voor 
alle duidelijkheid: voor storende industrie 
is geen plaats in Aalter. Het onderne-
mersloket voor bedrijven en zelfstandige 
ondernemers kreeg vorm en functioneert, 
tot tevredenheid van iedereen, uitstekend. 
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De ontsluiting via het Kanaal Gent – Brugge is een grote troef voor de Aalterse ondernemingen.

In Aalter is er geen plaats voor vervuilende industrie en worden de nodige groene schermen 
en grote bufferzones aangelegd.

Werken &
ondernemen:
Aalter bloeit!
Ondernemerschap blijft de motor van 
elke economie, ook die van de Aalter. 
Het gemeentebestuur deed alles om 
het goed werken en ondernemen te 
maken in onze gemeente. 
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Dat iedereen zowel overdag als ’s nachts 
zich steeds veilig voelt in onze gemeente, 
hebben we voor een groot deel te danken 
aan het gevoerde lokale veiligheidsbeleid, 
maar eerst en vooral aan de diensten van 
politie en brandweer. Veiligheid is en blijft 
een fundamenteel recht voor elke mens. 
CD&V en N-VA willen instaan voor de 
veiligheid van de burgers en dit door een 
doortastende aanpak van allerlei vormen 
van overlast in combinatie met ontrading 

en preventie. Ook initiatieven tot het 
bevorderen van sociale controle worden 
ondersteund, denken we maar aan de suc-
cesvolle Buurt Informatie Netwerken (BIN 
en BINZ). Bij dit alles is de wijkagent ons 
eerste aanspreekpunt, gesteund door vol-
doende blauw in het straatbeeld. Ook ons 
efficiënte brandweerkorps zal in het belang 
van ieders veiligheid de nodige aandacht 
genieten. Met deze totaalaanpak blijft  vei-
ligheid in Aalter een topprioriteit.

In de eerste plaats dient een lokaal sociaal 
beleid iedereen te betrekken, om net die 
mensen aan de kant (eenzamen, inwijke-
lingen, mensen van vreemde afkomst ...) 
mee te nemen en hier werkelijk een thuis 
te laten vinden. Wij zullen dan ook onder-
steuning bieden aan of zelf initiatieven 
nemen om eenzame mensen uit hun iso-
lement te halen. Wij willen hen middelen 
aanreiken en stimulansen bieden om de 
inburgering te bespoedigen. Wij pleiten 
hiertoe voor een ‘nabije gemeente’ met 

wijkdiensten en decentralisatie van som-
mige diensten. Armoede zal preventief 
worden opgespoord.
Senioren hebben recht op hulp om zo 
lang als mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te kunnen blijven wonen. Kin-
deren hebben recht op recht op kwali-
tatieve opvang. Mantelzorgers verdienen 
onze ondersteuning. Samen zorgen we 
met zijn allen dat iedereen kan genieten 
van onze bloeiende gemeente, samen 
met een sociaal hart voor Aalter.

Iedereen veilig in Aalter

CD&V en N-VA:
een sociaal hart voor Aalter
Een goed lokaal sociaal beleid zorgt voor een warme gemeente en moet oog hebben  
voor iedereen. Om dit te bereiken willen wij de goede werking van het nu reeds sterk 
gewaardeerde Sociaal Huis, wiens opdracht  verder gaat dan enkel de armoedeproble-
matiek, verder uitbouwen en ondersteunen. Want CD&V en N-VA hebben een warm, 
sociaal hart voor Aalter.

De ontsluiting van het nieuwe industrieterrein aan Woestijne zorgt voor extra tewerkstelling 
in eigen gemeente. Nu al werkt 80% van de actieve bevolking in Aalter zelf!

Op de CD&V / N-VA lijst staan heel wat kandidaten die het belang van zelfstandig
ondernemen in de gemeente benadrukken.
Van links naar rechts: Miguel De Ruyck (CD&V, 23ste plaats), Patrick Verwilst (CD&V, 
11de plaats), Maarten De Gussem (N-VA, 17de plaats), Marieke Wulleman (CD&V, 
18de plaats), Martine Bergez (CD&V, 2de plaats), Philippe Verleyen (CD&V, 13de plaats) 
en Bart Van Caenegem (CD&V, 7de plaats).

EEN ♥ VOOR ONDERNEMERS
Vervolg van pagina 1

De werkloosheid bleef quasi onbestaande 
(beduidend lager dan in de omliggende 
gemeenten), mede door de rol van de 
gemeente, het PWA, de Werkwinkel en 
het OCMW als sturende krachten. Uit 
studies bleek al dat 80% van de Aalterse 
actieve bevolking in Aalter zelf werkt.

Maar naast de tewerkstelling op de bedrij-
venterreinen gaven wij ook de landbouw 
alle kansen, o.a. met een gemeentelijk aan-
spreekpunt voor landbouw en landelijk 
beleid. 
Wij bleven ook volop inzetten om van 
Aalter dé inkoopgemeente van de regio 

te maken. Daartoe werden alle mogelijke 
faciliteiten geboden aan de lokale midden-
stand. 

Tenslotte werden ook grote stappen gezet 
in de gemeentelijke administratie. 
De gemeente Aalter heeft verhoudings-
gewijs het slankste en via het nieuwe 
organogram ook het meest performante 
personeelsbestand van de regio maar de 
kwaliteit van de dienstverlening ging er 
enkel maar op vooruit. 

Het telkenmale opnieuw behalen van de 
ISO-kwaliteitsnorm (als énige gemeente 
in Vlaanderen!) is hiervan het objectieve 
bewijs.

Welkom aan een jongere generatie
Graag wil ik mijn kiezers bedanken voor de voorbije twee legis-
laturen, het waren immers twaalf leuke en leerrijke jaren. Nu 
geef ik echter bewust de fakkel door aan een jongere generatie.
Met trots kijk ik terug op de realisaties die wij in Bellem heb-
ben verwezenlijkt met het College en de CD&V-fractie: de 
dorpskernvernieuwing, het fietspad langs de Mariahovelaan, 
het derde plein voor SK Bellem, de bibliotheek, het ontmoe-
tingscentrum, de vernieuwde kerk, de nieuwe school, de kin-
deropvang, de afbraak van het oud gemeentehuis om plaats 
te maken voor sociale woningen,…
En zoals u kon lezen in Aalter Gazet staat er nog heel wat op 
stapel voor de komende jaren. Daarom wil ik dan ook ieder-
een oproepen om te kiezen voor mijn vrienden en vriendin-
nen op de lijst van CD&V. Een keuze voor deze kandidaten is 
zeker geen verloren stem.

Johan Dejaeger

Alle succes aan de kandidaten van CD&V/N-VA
Ik zal altijd een christendemocraat in hart en nieren blijven en 
wil daarom graag mijn steun uitspreken voor CD&V!
Binnen deze partij kon ik tijdens de voorbije 12 jaar enkele 
belangrijke zaken mee helpen realiseren zoals het opstarten 
van een drugpreventiebeleid en het verder uitwerken van een  
toegankelijkheidsbeleid voor minder mobiele mensen. Om er 
maar een paar op te noemen. Ik volgde ook heel gedreven 
de dossiers die betrekking hadden op het sociaal beleid , het 
werkgelegenheidsbeleid en het cultuurbeleid. Nu beëindig ik 
mijn politiek engagement. Mijn werk in de zorgsector (gehan-
dicapten- en ouderenzorg) neemt me helemaal in beslag. Ook 
in mijn vrije tijd ben ik daar, als voorzitter van twee vzw’s, heel 
sterk mee bezig. Zo ontbreekt het mij aan tijd om me nog vol 
in de lokale politiek in te zetten. Ik wens mijn collega’s op de 
CD&V/NVA lijst alvast heel veel succes!

Mia De Meyer
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Op de CD&V / N-VA lijst staan negen kandidaten uit Aalter Centrum. U ziet van links naar rechts: Patrick Hoste (CD&V, 3de plaats), Bieke De Neve (CD&V, 6de plaats), 
Steven Devliegere (CD&V, 8ste plaats), Magda De Baets (CD&V, 9de plaats), Pieter De Crem (CD&V, lijsttrekker), Sofie Vermeersch (N-VA, 14de plaats),
Eveline Eggerick (CD&V, 10de plaats), Martine Bergez (CD&V, 2de plaats) en Bart Van Caenegem (CD&V, 7de plaats).

Uw kandidaten voor Aalter Centrum 

Zes jaar geleden beloofden CD&V en 
N-VA dat we de vijfsterrengemeente die 
Aalter reeds was, nog verder wilden doen 
groeien en bloeien. Dat wij woord hielden 
kon u reeds lezen in vorige edities, waar 
de bloei van de deelkernen uitgebreid aan 
bod kwam. Maar het is ook en misschien 
vooral in Aalter Centrum dat u de groot-
ste realisaties elke dag te zien krijgt. Rea-
lisaties die van onze gemeente elke dag 
opnieuw een betere plaats maken om te 
leven, werken en wonen.

Orgelpunt was wellicht de verkeersvei-
lige situatie die werd geschapen door de 
ondertunneling van de Brouwerijstraat. 
Waar vroeger een zwart verkeersknoop-
punt lag, ligt nu een mooi, verkeersveilig 
rond punt voor intergemeentelijk ver-
keer, veilig afgescheiden van het door-
gaand verkeer op de Knokkeweg. Langs 
die Knokkeweg werden ook al een deel 
geluidwerende schermen geplaatst. Deze 
legislatuur komt daar nog 9 km aan scher-
men bij langsheen de E40 en de Knokke-
weg, alsook langsheen de bewoning van de 
spoorweg. Een veilige fietsverbinding tus-
sen Aalter Centrum en Lotenhulle werd 
gerealiseerd. Het woonproject ‘Warande’ 

zorgde er voor dat velen hun woondroom 
konden waarmaken. Het bedrijventerrein 
Woestijne zal zorgen voor een boost aan 
werkgelegenheid in eigen gemeente. De 
kinderopvang (o.a. Villa Nella) werd uitge-
breid. Aalter werd toeristisch en sportief 
op de kaart gezet…

Maar wat hebben we, naast de eerder 
vermelde geluidsschermen nog voor u 
in petto? De ontwikkeling van nieuwe 
woonprojecten in de stationsbuurt, de 
geplande opwaardering van het (compleet 
nieuw) station met extra parkeergelegen-
heid en fietsenstallingen, de heraanleg en 
herinrichting van het Rond Punt en de 
verkeerswisselaar E40, een veilig fietspad 
dat Aalter Centrum en Bellem verbindt, 
de opstart van een Cultuurhuis voor de 
huisvesting van de nieuwe Academie en 
Centrale bibliotheek, de grondige vernieu-
wing en opwaardering van diverse wijken 
(o.a. Pontweg, Lokouter, Bellemstraat en 
Boomgaardstraat), … Dit alles zal er voor 
zorgen dat Aalter Centrum en daarmee 
ook gans Aalter ook de volgende zes jaar 
verder zal bloeien tot een gemeente waar 
iedereen, elke dag opnieuw, fier is om in 
te leven, werken en wonen.

Aalter Centrum,
hét centrum in bloei! De voetgangersbrug verbindt het levendige centrum en het Hof 

van Praet met de oase aan rust in het woonproject Warande.

De levendige én gezellige Markt is het kloppend hart van Aalter Centrum.



Aalter
       bloeit!
OOK IN DE TOEKOMST

Op 14 oktober as. trekt u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad samen te stellen.

U kent het verleden en u heeft gezien dat wij al onze aangekondigde maatregelen gewoon hebben uitgevoerd. Bij ons gaat het duidelijk over iets méér 
dan wat beloftes.

U ziet dagdagelijks wat werd gerealiseerd én u leest de kranten én hoort de publieke opinie die lovend is over het gepresteerde werk.

En ja, het verleden staat hoe dan ook altijd opnieuw borg voor de toekomst. Aalter bloeit! Wij willen dat Aalter in de toekomst blijft bloeien!

Hiernaast vindt u de hoofdpunten uit ons programma waarin wij duidelijke keuzes maken die de énige garantie zijn voor een degelijk beleid zonder 
avonturen. Met CD&V/N-VA aan het roer blijft uw gemeente in goede handen, is de toekomst verzekerd en wordt het nog beter leven in het bloeiende 
Aalter.

Wij doen een beroep op u om te kiezen voor:

•	een	toekomstgerichte	aanpak	van	de	verdere	ontsluiting	van	Aalter	en	de	beste	bereikbaarheid	langs	de	weg,	het	spoor	of	het	water

•	een	gemeente	waar	de	kas	klopt	en	waar	de	inwoners	door	de	lage	belastingen	mee	genieten	van	het	goede	financiële	beleid	van	het	gemeentebestuur

•	een	ondernemingsvriendelijke	gemeente	met	een	maximale	tewerkstellingsgraad	en	een	actieve	bevolking	die	in	Aalter	zelf	kan	werken

•	het	aangenaamste	en	properste	winkel-	en	inkoopcentrum	uit	de	regio	waar	parkeren	een	plezier	is	én	de	fiets	koning	wordt

•	sportieve	en/of	culturele	ontspanning	of	vrijetijdsbesteding	in	de	beste	omstandigheden.

•	een	gemeente	die	een	actieve	bouwpolitiek	voert	en	iedereen	het	recht	op	grond	en	woonst	aanreikt.

In de voorbije zes jaar hebben we samen onze gemeente nog verder opgetild tot een kern van levendige activiteit met actief respect voor natuurgroen, 
tot een harmonieuze groeipool in de streek, tot die verfrissende en verleidende gemeente waar het goed is om te leven!

In de toekomst willen wij hier verder ons best voor doen. En ons kan u zeker vertrouwen!

Wij vragen dan ook uw steun om te kiezen voor de voortzetting van dit beleid, gekoppeld aan de sterke draagkracht van onze kandidaten. U kent hen 
én u weet wat ze waard zijn. Geef hen uw duidelijke steun. Ze zijn het echt waard!
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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 



Wij willen een economisch gezonde gemeente 
waar plaats is voor ondernemen van klein tot groot. 
Wij willen een stimulerende kracht blijven achter 
een actief tewerkstellingsbeleid met een ruim aan-
bod aan ‘jobs om de hoek’. Als landelijke gemeente 
willen wij eveneens een duurzaam land-en tuin-
bouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid 
ontwikkelen.
	 •	 Optimaliseren	bedrijventerreinen
	 •	 Bedrijfsvriendelijke	fiscaliteit
	 •	 Rechtszekerheid	landbouwsector

Wij willen door een gedegen mobiliteitsbeleid de 
verkeersveiligheid op hoog niveau houden met bij-
zondere aandacht voor de veiligheid van voetgan-
gers	 en	 fietsers.	 Wij	 willen	 ook	 blijvend	 inzetten	
op goed toegankelijke, onderhouden en propere 
wegen,	 voet-	en	fietspaden.	Daarbij	 zullen	we	ook	
alles in het werk stellen om de bereikbaarheid van 
Aalter met het openbaar vervoer te optimaliseren. 
	 •	 Realistische	 snelheidsbeperkingen	 en	 snelheids-

remmende infrastructuur
	 •	 Veilig	fietspad	tussen	Aalter	Centrum	en	Bellem
	 •	 Renovatie	stations	met	voldoende	parkeergele-

genheid en fietsenstallingen

Een gemeente die voldoende toeristisch attractief is, schept 
kansen voor zowel de gemeente, de lokale ondernemers als de 
bevolking. Daarom willen wij verder bouwen aan de positieve 
uitstraling van onze gemeente door o.a. het lokale erfgoed en 
andere troeven van de gemeente voortdurend te promoten.
	 •	 Inzetten	op	“citymarketing”
	 •	 Recreatief	toerisme	in	onze	gemeente	bevorderen
	 •	 Opwaardering	en	verfraaiing	van	de	stationsbuurten

Een goed lokaal sociaal beleid moet er in de eer-
ste plaats op gericht zijn om net die mensen aan de 
kant (eenzamen, inwijkelingen, mensen van vreemde 
afkomst…) mee te nemen en hier werkelijk een 
thuis te laten vinden. Wij willen een lokaal sociaal 
beleid dat zorgt voor een warme gemeente en moet 
gericht	 zijn	 op	 een	maximale	 toegankelijkheid	 van	
de dienstverlening voor elke burger en een optimaal 
bereik van de beoogde doelgroep.
	 •	 Verdere	uitbouw	Sociaal	Huis
	 •	 Activeringsbeleid	hulpbehoevenden
	 •	 Sociaal	overleg
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bloeit!

21 MARTENS Christine

22 SUCAET-DENOLF Veerle 

23 DE RUYCK Miguel

24 BOONE Magda 

25 DE SMUL Dirk 

Wij willen dat iedereen toegang krijgt 
tot een betaalbare en kwaliteitsvolle 
woning. Betaalbaar wonen blijft dé 
topprioriteit. Een voldoende aanbod 
aan betaalbare woningen en bouw-
grond is wat we u garanderen.
	 •	 Nieuwe	woonprojecten
	 •	 Stimuleren	inbreiding
	 •	 Fiscale	stimuli	renovatie

Wonen

Wij willen de verkeersleefbaarheid van Aalter opti-
maal houden. Indien grote openbare werken daar-
toe noodzakelijk zijn is een goede communicatie 
zeer belangrijk. Dit zal vooral van groot belang zijn 
bij de uitvoering van de heraanleg van het Rond Punt 
en	het	oprittencomplex	E4O.
	 •	 Heraanleg	en	herinrichting	van	het	Rond	Punt	en	

het op- en afrittencomplex E40
	 •	 Gerichte	en	optimale	communicatie
	 •	 Vernieuwing	en	opwaardering	diverse	wijken

Openbare werken

Wij willen door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid er voor zor-
gen dat ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. Actieve 
ouderen zijn onmiskenbaar een meerwaarde voor een gemeente. 
	 •	 Vele	lokale	initiatieven	vóór	en	dóór	ouderen	steunen
	 •	 Actieve	participatie	van	de	ouderen	aan	het	beleid
	 •	 Ondersteunende	maatregelen	voor	mantelzorg

Ouderen

Wij streven naar een bruisend, gevarieerd en laagdrempelig cultuuraan-
bod dat voor iedereen toegankelijk is, aanvullend met én faciliterend 
voor de socio-culturele verenigingen, en waarin een podium dient te 
worden geboden aan alle kunstenaars. 
	 •	 Gevarieerd	aanbod	aan	socio-culturele	verenigingen	en	activiteiten
	 •	 Cultuurhuis	voor	Academie	en	bibliotheek
	 •	 Cultuur	op	de	meest	geschikte	locatie

Cultuur
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. Wij wil-
len instaan voor de veiligheid van alle Aalternaren door het 
voeren van een doortastend en geïntegreerd veiligheidsbeleid.
	 •	 Wijkagent	als	eerste	aanspreekpunt
	 •	 Voldoende	 blauw	op	 straat	 gecombineerd	met	 optimale	

werking BIN en BINZ
	 •	 Efficiënt	brandweerkorps

Veiligheid

Werken

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Toerisme

Zowel de individuele sportbeleving als het sporten 
in groep willen wij blijven stimuleren. Sport vergroot 
immers de verbondenheid tussen mensen. Grote sport-
manifestaties oefenen daarbij een bijzondere aantrek-
kingskracht uit. 
	 •	 Sportfaciliteiten-	en	infrastructuur	van	hoge	kwaliteit
	 •	 Structurele	ondersteuning	sportclubs
	 •	 Aanhouden	van	sportpromotie

Sport

Zorg

Wij willen in Aalter garant staan voor een klantvrien-
delijke	en	efficiënte	gemeentelijke	administratie.	
	 •	 ISO-kwaliteitsnorm	voor	dienstverlening
	 •	 Totaalter	als	eerste	informatiepunt
	 •	 Efficiënt	personeelsbeleid	met	professioneel
  personeelsplan

Gemeentelijke organisatie

Wij streven ernaar dat er, binnen de 
gemeente voldoende, kwaliteitsvolle en 
betaalbare kinderopvang beschikbaar blijft. 
Daarnaast willen wij het huidige onder-
wijsaanbod verder faciliteren en de goede 
samenwerking bestendigen. Tenslotte wil-
len wij een jeugdbeleid waarbij alle genera-
ties welkom zijn. Wij willen investeren in 
onze kinderen en jongeren, want zij vormen 
de toekomst van onze gemeente.
	 •	 Onderhouden	 en	 versterken	 van	 de	

kinderopvang
	 •	 Een	flankerend	onderwijsbeleid
	 •	 Een	 jeugdbeleid	 dat	 integraal,	 inclusief	

en geïntegreerd is

Jeugd

Wij staan voor een duurzaam lokaal natuur-, 
energie- en milieubeleid dat ook sensibiliserend 
werkt ten aanzien van de inwoners.
	 •	 Promoten	 van	 hernieuwbare	 energiebronnen	

via biogas en biomassa
	 •	 Focus	op	afvalbeleid
	 •	 Betrokkenheid	inwoners	stimuleren

Milieu

Het volledige programma met alle concrete actiepunten kunt u vinden 
op www.aalter.cdenv.be of http://aalter.n-va.be. Of bestel telefonisch 
een geprinte versie via Bart Van Caenegem (0495 26 06 27).

Wij	willen	een	financieel	gezonde	gemeente	behouden,	
waarbij een evenwicht bestaat tussen een budget in 
evenwicht en investeringen in de toekomst.
	 •	 Opcentiemen	 van	 de	 onroerende	 voorheffing	 én	

de personenbelasting op het huidige, lage niveau 
	 •	 Geen	gezinsbelastingen	en	geen	bedrijfsbelastingen
	 •	 Financiële	ruimte,	gecreëerd	door	de	schuldafbouw,	

besteden aan investeringen én belastingverlagingen

Financiën

Wij willen wonen in de gemeente aangenaam 
maken door een comfortabele leefomgeving te 
creëren.	 Speerpunt	 en	 absolute	 prioriteit	 hierin	
blijft het project ‘Aalter Proper.
	 •	 Investeren	in	Aalter	Proper
	 •	 Gratis	container-	en	groencomposteringspark
	 •	 9	 km	 geluidswerende	 schermen	 langs	 E40	 en	

Knokkeweg

Leven
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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	Goetmaeker
•	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

6



Aalter
bloeit!

cultuur

natuurondernemen

ontspanning

thuis

infrastructuur

•	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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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

STAP 1
Steek de kaart in de stemcomputer in 
de richting van de pijl tot aan de streep

STAP 2
Volg de instructies op het scherm

STAP 3
Breng uw stem uit

STAP 4
Bevestig uw stem

STAP 5
Neem de kaart terug

STAP 6
Neem uw stembiljet

STAP 7
Kijk uw stembiljet na

STAP 8
Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u 
uw biljet dubbel met de gedrukte tekst 
naar binnen

STAP 9
Geef de kaart terug aan een lid van het 
stembureau

STAP 10
Ga naar stembus en scan uw stembiljet

STAP 11
Vouw uw stembiljet opnieuw en geef 
het aan de bijzitter aan de stembus

STAP 12
De bijzitter stopt uw toegevouwen 
stembiljet in de stembus 

Hoe te stemmen?
Op zondag 14 oktober 2012 vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
plaats. Om u goed te informeren over de nieuwe manier van digitaal stemmen geven 
we u nog even kort een overzicht. 

Net zoals bij de vorige verkiezingen geeft u uw identiteitskaart en stembrief af aan de 
verantwoordelijke in het bureau. In ruil ontvangt u een chipkaart die u meeneemt in 
het stemhokje. Daar overloopt u de verschillende stappen die hiernaast opgesomd 
staan. Vooral het dubbelvouwen en het scannen van uw biljet na het stemmen is 
nieuw. Indien u op het moment van stemmen nog met vragen zou worstelen, aarzel 
dan niet de voorzitter van uw kiesbureau om hulp te vragen.

Alle	sympathisanten	van	CD&V	en	N-VA	zijn	welkom	in	de	feestzaal	van	’t	Koffieboontje	
(Markt 12 te Aalter) op 14 oktober as. vanaf 18.00 uur om samen met onze kandidaten 
de uitslagen van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen te volgen op groot scherm.

CD&V en N-VA dankt alle postbodes die dit en ander verkiezingsdrukwerk bij de 
inwoners van Aalter bezorgden!

WELKOM

DANK


