Beste inwoners van Zingem en Kruishoutem,

De weg vooruit

Deze legislatuur hebben wij, samen met onze
respectievelijke schepencolleges een zware
beslissing genomen, nl de fusie van onze beide gemeentes. Wij hebben die beslissing genomen vanuit een bezorgdheid voor al onze
dorpskernen en onze inwoners. Wij willen ons
landelijke karakter bewaren, maar wij willen
anderzijds onze inwoners het comfort bieden
van een klein provinciestadje. En vooral hebben wij willen vermijden dat vroeg of laat onze
dorpen verwaarloosde buitenwijken worden
van zo’n grote provinciestad.

Wij willen niet wachten tot de verplichte fusietrein er aankomt, er zijn te veel beslissingen
die NU moeten genomen worden, en vandaag
doen alsof er niets aan de hand is en iedere
gemeente zijn investeringsplan laten afwerken
en daarna fuseren is geld en tijdverspilling en
is één stap vooruit zetten om er daarna twee
achteruit te zetten. Wij kiezen nu reeds voor
DE WEGVOORUIT.

Eerlijk en oprecht
Wij gooien allebei onze Burgemeesterssjerp
in de ring. Geen afspraken of voorakkoorden,
maar de kiezer beslist wie de fusie verder zal
uitwerken, en wie dat zal leiden. Meer zelfs, in
ons team geen lijstvulling, maar stuk voor stuk,
bekwame en gemotiveerde mensen met een
gevoel voor verantwoordelijkheid. Ook binnen
onze partij gaan wij de confrontaties niet uit de
weg, en wij zijn er ons van bewust dat het op
onze lijst misschien moeilijk kiezen is, vandaar
durven wij voorstellen om niet zuinig te zijn
met het kleuren van de vakjes achter de namen
van onze kandidaten op 14 oktober.

Kortom, wij hebben alle troeven voor een goed
beleid op één lijst.

Wij willen geen verwaarloosde buitenwijk worden van een provinciestad,
maar een gezellige, landelijke gemeente blijven met het comfort en de dienstverlening van een kleine stad.

Mensen tussen de mensen en voor de mensen
Wij zijn niet weinig trots met de kandidaten die
wij in dit boek kunnen voorstellen. Geen lijstvulling en geen loze beloftes maar jongens en
meisjes, vrouwen en mannen met het hart op
de juiste plaats, en dat hart slaat voor Kruisem,
voor alle dorpen van Kruisem, voor alle inwoners van Kruisem. Mama’s en papa’s, zonen en
dochters, arbeiders, bedienden, ondernemers,
studenten en gepensioneerden, en allen van
ver en dichtbij, van alle uithoeken van onze
negen dorpen, vrijwilligers en bestuursleden
van allerhande verenigingen, allemaal staan
ze zij aan zij in dit boek. Er zijn er die de kaart
trekken van de landbouw, de sport, kunst en
cultuur, de muziek, de natuur, de gastronomie,
de derde en de vierde wereld en alle sociale
aspecten van de samenleving……..
Wij hebben financiële experten, milieudeskundigen, specialisten in infrastructuurwerken, ……

Kathleen Hutsebaut & Joop Verzele

Reeds sedert 1995 ben ik actief in de politiek.
Als 22-jarige ben ik resoluut gegaan voor het
jeugd- en het cultuurleven, wat resulteerde in
o.a. nieuwe lokalen voor verscheidene jeugdverenigingen, een jeugdhuis, een BIB en een
ontmoetingscentrum.
Het verenigingsleven heeft me van kindsbeen
aan steeds geboeid. Op muzikaal gebied was ik
dirigent van enkele koren en orkesten. Dit waren steeds topervaringen. Op cultureel gebied
ben ik ook steeds actief geweest in diverse verenigingen. Momenteel ben ik heel actief in het
Gulden Eicomité, een comité dat o.a. de jaarlijkse Paasfeesten organiseert in Kruishoutem.
Als muzikant ben ik nog steeds actief. Als leerkracht leer ik de jonge muzikanten de eerste
noten aan. Als organist verzorg ik enkele diensten in verscheidene kerken en als pianist laat
ik me gaan bij optredens en/of activiteiten.
Ik ben heel fier en blij dat ik op korte tijd nieuwe plaatsen heb ontdekt te Ouwegem, Huise en Zingem. Ik ben de collega’s van Zingem
enorm dankbaar voor het mooie fusieverhaal.
Een sterk verhaal waar ik enorm in geloof. Samen met lijsttrekker Kathleen staan 2 sterke
besturen klaar om er volledig voor te gaan. Een
stevige, warme landelijke gemeente met mogelijkheden van een kleine stad. Daar gaan we
voor!

Mijn aandacht zal steeds gaan naar het jeugdbeleid, de cultuurwereld, de zieken, de bejaarden en de mindervaliden. Het verenigingsleven en het uitbouwen van het kunstonderwijs
staan volgende legislatuur voor mij centraal.
Persoonlijk kent men mij als een luisterend oor,
die graag tijd maakt voor een gesprek. Het gemeentehuis is steeds een open deur geweest
en zou dit moeten blijven in de toekomst.
Samen met Kathleen en Robrecht ben ik ook
kandidaat op de provincielijst. Vorige legislatuur was ik tevreden om vertegenwoordiger te
zijn van de kleine gemeenten in het provinciehuis te Gent. Op de provincielijst vind je mij op
plaats 2.
Altijd welkom voor een babbel !
Vele groeten,
Joop

Joop, zo is er maar 1 !
Joop Verzele
Brugstraat 11, 9770 Kruishoutem
Geboren op 19 mei 1972
Leerkracht muzikale opvoeding
Leerkracht aan de muziekacademie
van Deinze en Kruishoutem
Vader van Martijn
Burgemeester Kruishoutem
Provincieraadslid

Joop VERZELE

Joop, zo is er maar 1 !
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eenvoudigweg

Kathleen HUTSEBAUT

Kathleen
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° 12 april 1961
Regentes Huishoudkunde
Grootkeukenmanager ouderenzorg
Gehuwd met Geert Polfliet
Kinderen : Bram, Sarah en Matthias
Kleinkinderen Gust, Fons en Mories
Bestuurservaring in Zingem
3 jaar gemeenteraadslid
6 jaar schepen
9 jaar burgemeester

Kathleen Hutsebaut
Wannegemstraat 24
9750 Zingem
+32 475 46 61 19
kathleen.hutsebaut@huise.be

Met Joop driekoningen lopen in Zingem
Respect voor lokale tradities ook in een fusie.

Niet op het podium of in de spotlights, maar
waar het hart van de burger klopt, daar kan
je me vinden. Bij tal van evenementen ben
ik vrijwilliger, professioneel in de bejaardenzorg, samenwerken aan een gezellige en bezorgde samenleving. Ook bij nacht en ontij,
sta ik er steeds met de handen uit de mouwen. Mijn ervaringen met de mensen zijn de
basis voor een menselijk beleid, duurzaam en
toegankelijk en voor alle generaties, en alle
rangen en standen.

Winnaar komen eten voor Burgemeesters 2014

Vorige gemeenteraadsverkiezingen heb ik voor de 2de maal op rij de kans gekregen om een schepenmandaat op te nemen.
Met mijn bevoegdheden (financiën, stedenbouw en vergunningsbeleid, huisvesting en woonbeleid, verkeer en mobiliteit,
ruimtelijke ordening, landbouw en plattelandsontwikkeling) kom je niet vaak in de belangstelling maar ze zijn stuk voor stuk
heel belangrijk. De nodige dossierkennis is in deze noodzakelijk.

Het belangrijkste is de financiële haalbaarheid. Ik ben dan ook trots op het gevoerde financieel beleid van de voorbije jaren en
wil dit dan ook doorzetten voor Kruisem. Een gevolg hiervan was de lastenverlaging die vorig jaar reeds is doorgevoerd en de
doorgedreven schuldafbouw. Redeneren als een goede huisvader is dan ook één van mijn motto’s.

Jurgen Haustraete (06/08/1976)
Lange Astraat 29, 9750 Huise (0497/10.45.85)
Industrieel ingenieur chemie
Directiemedewerker aan de Universiteit Gent
Groepsleider en expert aan het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie
Bestuurslid KWB Huise, bedrijfsgilde
Zingem, Oud-leiding KSA Huise
Muzikant Koninklijke Muziekmaatschappij
St. Cecilia Zingem
Paardenliefhebber en menner
Gehuwd met Els Van Rechem:
Orthopedagoge, vzw Groep Ubuntu
Oud-leiding & kookouder KSA Huise,
Voorzitster KVLV Huise
Papa van Emiel en Lucas (12 jaar)

Jurgen HAUSTRAETE

Ik heb steeds beslissingen genomen die passen bij de visie die ik wil uitdragen: duurzaamheid en degelijkheid. Ik probeer
steeds te zoeken naar een ruim draagvlak. Verschillende aspecten zijn hier belangrijk: sociale, ecologische, economische,…
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Baron Bernard DELLA FAILLE D’HUYSSE
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Baron Bernard della Faille d’Huysse
Kasteelstraat 36, 9770 Lozer- Kruisem
Tel. : 09/333.71.45
Bernard.dellaFaille@kruishoutem.be
OCMW-voorzitter sedert 1999
Schepen ruimtelijke ordening sedert 2001
Gehuwd, vader, 55 jaar

SAMEN

4

KRUISEM
Ondersteuning bieden om
zo lang mogelijk thuis te blijven.

Iedereen telt mee.
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Gerrit DEPAEPE

Getrouwd met Anneleen Van Kerkhove
Papa van Michel, Emile en Marie-Madelène
Waregemsestraat 92 - 9771 Nokere-Kruishoutem
0499 24 17 16 - kristof.callens@vlaanderen.be

Kristof Callens

Kristof CALLENS

voorzitter Nat.Eventing
L’Equino Waregem-Nokere
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Jaarlijks staat L’Equino in voor
de organisatie van 2 Belgische
Kampioenschappen en brengt
het 14.000 mensen samen.

Hilde Crevits: “Eindeloze inzet en gezond verstand: dat is Kristof ”

Kristof Callens - Schepen van Leefmilieu, ICT, Informatie en
Communicatie, Toerisme, Recreatie en Feestelijkheden

‘Een landelijke gemeente heeft mensen met “boerenverstand” nodig’
18 jaar ervaring binnen het gemeentebestuur:
9 jaar gemeenteraadslid en 9 jaar schepen
Heel wat positieve zaken heb ik mee kunnen realiseren,
maar mijn grootste aandacht gaat uit naar volgende aspecten:
• Optimale sneeuw- en ijzelbestrijding
• Degelijk onderhoud aan bestaande wegen, grachten,
pleinen, begraafplaatsen en gebouwen
• Kort op de bal spelen bij klachten en meldingen

Patrick VERMEULEN

Patrick Vermeulen
Zandstraat 20a
9750 Zingem
+32 474 92 01 89
vermeulenpatrick1961@hotmail.com
°2 februari 1961
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Kathelijne VAN BETSBRUGGE
8
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Wie ben ik?

Kathelijne

Van Betsbrugge

Geboren in Markegem op 5 juli
1960
Licentiate (Master) chemie
Leerkracht aan Bernardustechnicum
Oudenaarde
Voorzitter Gezinsbond Ouwegem

Gehuwd met Peter Delahaye
Doctor in de chemie
Zelfstandig consultant
Lid feestcomité Ouwegemse Fluitjes
Gewezen jeugdtrainer voetbalploeg Huise-Ouwegem
Mama van Sander, Annelies, Tim en
Maarten

Omi van Sacha, Ilias en Lune

Politieke loopbaan
2006: 1e deelname aan verkiezingen
gemeenteraadslid
2010: schepen van gezin (jeugd, senioren), sport,
cultuur
2013: schepen van sport, milieu, toerisme en
ontwikkelingssamenwerking

Op volle kr8
verder

De voorbije jaren heb ik met veel enthousiasme de
dagelijkse politieke taken binnen mijn bevoegdheden
op mij genomen. Ik heb steeds geijverd voor het
algemeen welzijn. Milieu, ontspanning, sociale
betrokkenheid zijn één voor één thema’s die
iedereen aanbelangen. Op sommige vlakken had ik
verder willen staan, maar ik heb intussen ook
geleerd dat de realisatie van een project heel veel
geduld, overleg en financiële afweging vraagt.
De goesting is er nog steeds om op volle kracht
door te gaan. Aan jullie om te beslissen.

Ik ijver voor een gemeente die?

Actief is, met een bruisend verenigingsleven en veel sportaanbod
Cultuur in de brede zin stimuleert en koestert
Houvast is voor zij die kwetsbaar zijn
Trots is op zijn natuur en die voor de toekomst wil behoeden
Ik geef omi alvast
een duwtje in de rug

Jij toch ook…

EVELINE DELBAERE (45 jaar)
Gemeenteraadslid sedert 2012
Wandelstraat 10
9771 Nokere
0498/931135

22 jaar gehuwd met Guido Eeckhoudt (BIN-coördinator Nokere),
samen hebben we een 18-jarige zoon Arthur en een 16-jarige dochter Kato
Opleiding: verpleegkunde
Ik werk al 23 jaar als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, regio Kruishoutem
Hobby’s: op jumping gaan met Kato, wandelen met onze Jack Russels, sporten
Ik drink graag gin-tonic, kriek on the rocks en kan nog steeds genieten van een goede steak met frietjes
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Eveline DELBAERE

eveline.delbaere@hotmail.com
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Beste kiezers ,

Felix VERMEIREN

Als geboren en getogen Huisenaar
en sinds 1978 samen met mijn
vrouw Jeannine Moerman woonachtig op Den Bos te Ouwegem , is
mijn sociaal engagement u zeker
niet vreemd.
Uit volle overtuiging stel ik me
andermaal voor als onafhankelijk
kandidaat voor de verkiezingen van
14-10-2018.

10

Als lid van talrijke verenigingen, ben
ik niet enkele weken maar het hele
jaar door onder de mensen , weet ik
wat er leeft en probeer ik te helpen
waar kan. Hoe ouder ik word, hoe
dankbaarder ik ben voor wat ik nog
kan en mag doen.
Als voorzitter-gerechtigd correspondent van V.C.E. Huise-Ouwegem gaat heel wat tijd naar het
voetbal, maar ook wielrennen en
andere sporten liggen me nauw aan
het hart.
In onze deelgemeenten van Kruisem voel ik me thuis en verbonden.
De hereniging met Lozer is trouwens fantastisch.

Van veranderingen ben ik niet bang.
De evolutie is er en we moeten erop
inspelen. Maar wat goed is, moeten
we blijven koesteren. De kunst is tussen verleden , heden en de toekomst
de juiste schakel te vinden.
Verbeteren kan altijd, maar dan moet
men liefst over alle partij grenzen
heen acteren , want bij gebrek aan
vertrouwen stopt alles. Samen doen
is beter en meer doen.
Het is gewoon een kwestie van te
zien wat goed is voor jong en oud,
voor mens,dier en natuur. Voor een
leefbaar Kruisem voor iedereen.
Kruisem is een mooi stukje natuur.
Als bewust Vlaming blijf ik me inzetten om zorg te dragen voor ons mooi
Vlaanderen.
Voor 14 oktober durf ik je stem te
vragen. Met jouw stem kunnen we
verder besturen met een mooie groep
enthousiaste kandidaten.
Je kan met terugvinden op lijst.... ,
onder het nummer 10 , een naamstem zou me plezieren net als voor
de mede kandidaten zou een naamstem plezieren.
Alvast bedankt.

Kandidaat nr 11

Een gezin actief in Kruisem:
Engagementen:
●
●
●
●
●
●
●
●

EEN

V
 OOR KRUISEM
Waregemsesteenweg 129
9770 Kruishoutem
gsm: 0479 19 13 87
vandenabeele.lambrecht@gmail.com

gemeenteraadslid
fractieleider CD&V
voorzitter Landelijke Gilde
voorzitter wijkvereniging “De Biest”
lid raad van bestuur Interparochiale
Werken
lid adviesraad Cera
lid Confrerie van het Heilig Kruis
bloedgever

Wat vind ik belangrijk:
● zorg dragen voor een
landbouwvriendelijk beleid,
aandacht voor het platteland
● stimuleren van zelfstandig
ondernemerschap en economie
● actief bijdragen aan een bloeiend
verenigingsleven
● oog voor en ondersteunen van de
sociale sector, prominent aanwezig
in onze gemeente
● gezond verstand in het plaatselijk
bestuur, een beleid op maat van
onze gemeente

Christine, voorzitster KVLV

Delfien, speelster bij Kruvoc Kruishoutem

Tim, keeper bij KVC Nokere-Kruishoutem

Elise, leefgroepverantwoordelijke Snoezel

Luc VANDENABEELE

Luc Vandenabeele
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Gedreven

Uittredend actief gemeenteraadslid en fractieleider van de CD&V.			

Al 40 jaar aanwezig op de activiteiten van verenigingen en organisaties.		
Midden maart contacteerde ik u reeds met mijn notitieboekje.

Bekwaam en heeft tijd voor U

Etienne POELMAN

Industrieel ingenieur,

12

Gepensioneerd en 100% beschikbaar

financieel raadgever

U heeft een vraag? Aarzel niet:
Telefoneer mij: 0475 84 31 32
Mail mij: poelman@skynet.be
Schrijf mij: Boeregemstraat 32 9750 Kruisem

Sportief

Dus, u stemt Etienne opnieuw
naar de gemeenteraad.
Oprecht bedankt!
Ik hou van alle sporten
Speel zelf 2 x per week volleybal

Voorzitter - coach van Volleyteam KEO Ouwegem
Competitie Vobog: Gemengd reeks 2 B

			

kandidaat nr.13

		

LUT FOLLENS wil gaan voor een goed bestuurd Kruisem!

Al 41 jaar lief en leed delend.

Mijn lievelingsplekje...thuis!

Respect voor de stichtster van V&M! Lid van de club: 'Deugd en vreugd'

Lut FOLLENS

-wonend te Wannegem-Lede
-echtgenote van Carlos Geldhof
-moeder van Karel en Koen
-oma van Astrid, Claudia, Léon en Jules
-had 38-jarige loopbaan in het onderwijs
-nu gemeenteraadslid en plaatselijke
voorzitter van Vrouw& Maatschappij
-bestuurslid Davidsfonds Kruishoutem
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“Met de glimlach voor Kruisem"

Saartje CROMHEECKE

* Wie? Saartje Cromheecke
* Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?

14

Mijn man Diedrik Van Caenegem en dochtertje Josephine-Charlotte
* Waar staat op zondag de apéro fris? Uplosere 6, Lozer – Kruishoutem
* Hit uit jouw geboortejaar? Who’s that girl – Madonna
* Bel dan … 0497/890.967
saartjecromheecke@hotmail.com
www.saartjecromheecke.be
* Opleiding? Doctor in de Psychologie
* Job? Programme Manager Officemanagement HRM & Languages
aan de Arteveldehogeschool in Gent
* Jouw favoriete plekje? Lozerbos, hier kom ik tot rust,
kan ik sporten en genieten met m’n gezin.
* Zomer of winter? Zomer thuis en winter in de bergen
* Lievelingsdier? Bubbles the cat
*Als jij burgemeester was waar zou je dan de nadruk op leggen?

Aangenaam wonen, werken en genieten.
Kinderen die kunnen opgroeien in een veilige, groene en stimulerende omgeving.
Kwalitatieve dienstverlening en ondersteuning voor iedereen.
* Jouw geluksnummer? 14

Barbara Dewaele
Vlasstraat 2, Zingem
E-mail: barbaradewaele1@gmail.com
GSM: 0472/65.93.28

moet dat echt??? op 21 september word ik 42 jaar
lezen
cola light
stoverij met appelmoes en puree

PRIORITEITEN: verkeersveiligheid
			sluikstorters aanpakken
			parkeerbeleid

STEM eenvoudig
STEM BARBARA
ì Mijn favoriete plekje in Kruisem
is het jaagpad langs de Schelde.
Wandelen, fietsen of gewoon
zitten en kijken hoe de boten
passeren.
Ontspannen in eigen gemeente!

Barbara DEWAELE

Leeftijd:
Hobbyís:
Favoriete drankje:
Favoriete gerecht:

Gehuwd met Tom Moerman
Mama van Tuur, 12 jaar
Opleiding: maatschappelijk assistent
Job: consulent bij VDAB
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STEM WIJS
STEM SEYS
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WIE BEN IK
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Nieuwe generatie, dezelfde motivatie!

JEANNE
17 DE POTTER
PLAATS

Jeanne DE POTTER

Al van kleins af aan heb ik mijn opa, Etienne Ver Cruysse, zich zien inzetten voor Kruisem. Mede
hierdoor heeft de politiek mij steeds aangesproken. Enkele jaren geleden ben ik dan ook rechten
gaan studeren op de UGent. Graag zou ik nu door mijn kandidatuur wat ervaring op doen in de politieke wereld en mijn studies omzetten in de praktijk.
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Flip DE POORTERE

TIMMEREN AAN DE WEG VOORUIT

18

Als gewezen zaakvoerder van het familiebedrijf schrijnwerkerij DE POORTERE,
heb ik de gewoonte om geen enkele uitdaging uit de weg te gaan.
Moeilijk gaat ook is mijn slogan en voor alles is een oplossing.
Ik zou deze levensvisie ook willen uitdragen tijdens mijn politiek mandaat
binnen KRUISEM.
Mijn roots en dagelijks leven liggen in Lozer maar mijn jeugd speelde zich af in
de MAROLLE en in HUISE. Ik was er namelijk actief in de jeugdbewegingen
namelijk de Chiro en als Kajotter.
Het verenigingsleven ligt mij zeer nauw aan het hart. Al 19 jaar zet ik mijn
schouders onder de Lozerkermisvrienden en engageer ik mij belangeloos in
Voor de kleuterschool van lozer.
Speerpunten in de realisatie van “ mijn weg vooruit “:
Verkeer: Voor trage en fietsvriendelijke wegen;
Milieu: Voor een propere, groen leefbare gemeente;
Zorg: Voor het maatschappelijk welzijn van onze leefgemeenschap;
Beleid: Luisterbereidheid, transparantie en zoeken naar duurzame oplossingen.

19

Sharon VAN LIERDE

Laura Polfliet, 22 jaar, Kruishoutems jongste kandidaat
Adres: Karreweg 13, op De Marolle
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Ongehuwd, ik woon samen met Nathalie De Brabandere (mama) en Lieselot
Polfliet (zus) (zie foto).
Contactgegevens: polfliet.laura@hotmail.be - 0472/49.56.29 - 09/380.12.03

Laura POLFLIET

Diploma: Bachelor Sociaal Werk aan HoGent
Studies: Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan KULeuven
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Hier ga ik graag voor:
•

•

•

Het aanleggen van veilige fietspaden op prioritaire
plaatsen en het aanpakken van onveilige fietspaden
doorheen gans Kruisem.
Een transparant beleid met inspraakmogelijkheden voor
jong en oud waardoor de Kruisemnaar dichter bij het
beleid komt te staan.
Een sterk sociaal beleid waarbij alle kinderen, gezinnen
en senioren aansluiting vinden. Denk hierbij aan
speelkansen en kinderopvang voor elk Kruisems kind,
toegankelijke en transparante dienst -en hulpverlening
voor elke burger en blijvende goede ondersteuning voor
al onze verenigingen.

Hobby's: Oud-leidster Chiro Vlinderia, penningmeester Kruishoutemse
Jeugdraad, koken, reizen, joggen en vrijwilligerswerk bij diverse doelgroepen
Mijn favoriete plekje in Kruishoutem is het speelnatuurdomein op De
Marolle (zie foto onderaan) omdat ik hier vier jaar lang als chiro-leidster leiding
gegeven heb en zelf 13 jaar lang als lid heb geravot.

Je vindt mij terug
op nummer 20!
Maar kan je ook
mijn slogan
hieronder
ontcijferen?
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Mariska NACHTERGAELE

“Uw welzijn is mijn zorg”

Achiel DE CONINCK

Beste kiezer,

22

Na een 44 jarige carrière als zelfstandig garagist te Ouwegem, ben ik sinds 2012 woonachtig te Kruisem,
waar ik mij op korte tijd heb geéngageerd in zowel het verenigingsleven als in de politiek. Als vrijwilliger
in het rusthuis, voorzitter van Okra, Samana (vroeger ziekenzorg), CD&V - Senioren en Medebestuurslid
CD&V - Senioren Midden - Vlaanderen kom ik dagelijks in contact met allerlei mensen. Als fusiekandidaat
wil ik mij nu ook op politiek gebied inzetten voor u beste inwoner van Kruisem. Als ouderdomsdeken heb
ik mij voorgenomen zeker mezelf te blijven en verder te doen zoals voorheen, namelijk luisteren en ten
dienste staan van iedereen. Werken met en voor mensen, en het bereiken van haalbare oplossingen zijn
crusiaal voor mij. Beloftes maken die toch nooit kunnen waargemaakt worden kan iedereen. Iets realiseren
dat iedereen ten goede komt dat is de toekomst van onze mooie gemeente Kruisem. Het is nu aan u beste
kiezer, om de juiste keuze te maken. Ben je er van overtuigd dat ik een waardevolle kandidaat ben en mijn
stem ook jullie vertrouwen krijgt dan zal Kruisem die dynamische gemeente zijn waar het goed is om wonen.

• Geboren te Oudenaarde in 1951
• Woonachtig te Kruishoutem vanaf 2012
• Zelfstandig garagist op rust
• Gehuwd met Tineke Meirlaen
• Papa van Ellen Eline Bart
• Opa van Lisa Gust Leah Sibbe Emma Arne
• Voorzitter CD&V-senioren, Okra en Samana
• Voorzitter en Syndicus Residentie Hoogpoort
• Medebestuurslid CD&V-senioren Midden-Vlaanderen
• Bestuurslid Kerkraad
• Bestuurslid “ Verbroedering Henri Van Oost”
• Millieumeester
• Lid van verschillende verenigingen
• Hoogstraat 18 bus 002
• 0476/35 21 76
• achiel.de.coninck1@telenet.be

“Eerlijk besturen,
met respect voor iedereen”

Nr.
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Sofie Bauters
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Sterk in eenvoud

Bereikbaar op: 0474/890058
E-mail: sofie.bauters23@gmail.com

Als vrouwelijke fusiekandidaat zet ik in op een warme en dynamische gemeente
Uw Gezin

betaalbaar wonen
ruim aanbod aan
kinderopvang
ondersteunende
zorgmiddelen

Uw Vrije Tijd & Sport

Uw Onderwijs

Uw Veiligheid

lage drempel om hobby’s en
interesses te ontdekken

gelijke kansen voor alle
kinderen

inzet voor betere
verkeersveiligheid

verenigingen versterken

aandacht voor individueel
talent voor jong en oud

betrokkenheid van
burger vergroten

investeren in infrastructuur

Wat mag u van mij verwachten?

Beslissen met gezond verstand
Eerlijk en duidelijk communiceren
100% inzet

Sofie BAUTERS

Ik beken kleur en kies hartentroef voor Kruisem
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MIJN ROOTS in een notendop ?
Geboren en getogen te Ouwegem als zoon van Michel De Kimpe en Maria Dhondt.
Naast deelname aan jeugdbewegingen kregen vooral balsporten mijn interesse, teamspeler zijn zat dus steeds in mijn bloed.
Na studie en legerdienst huwde ik met Nicole Marysse, uit Huise waar we nog steeds woonachtig zijn, samen kregen we onze
dochter Valérie en vervolgens 2 geliefde kleindochters Lara en Eline.

MIJN BEROEPSLEVEN ? Als medezaakvoerder runde ik het familiebedrijf N.V. DE KIMPE te
Zingem met als motto:

Marc DE KIMPE

Verantwoordelijkheid nemen , taakbewust zijn, eenvoud bewaren en met
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aandacht dicht bij de klant staan.
Steeds het respect van de werknemer hoog in het vaandel houdend.
WANNEER ZAL DEZE FUSIE VOLDOEN AAN MIJN VERWACHTINGEN ?
Als we slagen in het behoud van een sociale, familiale en landelijk gezellige regio waar inspraak van de inwoners mogelijk blijft.
Mijn verwachting is dan ook via uw stem te mogen meewerken aan ons programma binnen een bestuur dat zich laat omringen door gedreven personeel aan wie men het volste
vertrouwen moet kunnen en durven geven om hun verantwoordelijkheid op te nemen .

MIJN VOORNAAMSTE DOELSTELLING ?
Voor iedereen kans op wonen en werken in een KRUISEM waar men nog gelooft in een toekomst voor onze kinderen .
MIJN BOODSCHAP NAAR DE KIEZER ?

Te luisteren naar de stem van de Kruisemnaar wat zijn behoeften en noden zijn om de juiste prioriteiten
te bepalen, zodat we doeltreffend, efficiënt en zeker niet prestigieus gaan investeren.
kortom : ‘het belastinggeld van onze kiezer beheren als een goede huisvader’

Een dynamische plattelandsgemeente

Een leefbare land- en tuinbouw in een aantrekkelijk platteland
Vlotte en efficiënte gemeentelijke dienstverlening vlakbij, met een
lage belastingdruk en een bestuur ‘midden de mensen’ waar participatie voorop staat

Een b(l)oeiend verenigingsleven
Uitgebreid sportaanbod voor jong en oud, samen met de meer
dan 50 Kruisemse sportverenigingen
Socio-culturele verenigingen verdienen alle steun:
logistiek, infrastructuur en financieel

Wie is Robrecht Bothuyne?
38 jaar, geboren op 16 november 1979
Boerenzoon uit Nokere, ouders Johan
en Marie-Christine Bothuyne – Vandeputte,
broer van Pieter
Gehuwd met Martien Vanlerberghe en papa
van René (10), Phara (8) en Léon (+)
Politieke wetenschappen en Europees Recht
aan de UGent
Gemeenteraadslid sinds 2001,
Schepen sinds 2007 en
Vlaams volksvertegenwoordiger sinds 2009
Sportliefhebber, ondervoorzitter organisatie
Nokere Koerse, bestuurslid Unizo Kruisem,
een goed boek, lopen en fietsen

Elke jeugdvereniging een eigen stek en inspraak voor
jongeren in het beleid

Een veilig en toegankelijk Kruisem
Investeren in veilige en goed onderhouden voetpaden,
fietspaden en wegen
Beter uitgebouwd openbaar vervoer,
o.a. met een eigen deelauto-systeem
Aantrekkelijke dorpscentra in elke deelgemeente met
voldoende parking en groenzones.
Brandweer en lokale politie ondersteunen in combinatie
met BIN’s voor een veilige buurt

Een thuis voor elk gezin

Robrecht Bothuyne
“Duwkracht voor Kruisem”
Steeds tot uw dienst: 0478/21 91 47
robrecht.bothuyne@kruishoutem.be
www.bothuyne.be

Degelijke en toegankelijke kinder- en vakantieopvang, sportkampen,
speelpleinwerking en kunstonderwijs

www.facebook.com/robrecht.bothuyne

Kwaliteitsvol onderwijs in elke deelgemeente, met aandacht voor de talenten van elk kind

www.twitter.com/robrechtb

Betaalbaar en energiezuinig wonen mogelijk maken
Iedereen mee: aandacht voor de noden van senioren, jonge gezinnen, alleenstaanden en mensen met een beperking

www.instagram.com/robrechtbothuyne

Robrecht BOTHUYNE

Koop lokaal!
Kruisemse handelaars en ondernemers verdienen onze steun
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feest met ons mee
uitnodiging
uitnodiging

wij nodigen
wij
jullie
nodigen
uit: jullie uit:

Eetfestijn
Eetfestijn

Burgemeesters
Burgemeesters
Kathleen Kathleen
Hutsebaut Hutsebaut
& Joop Verzele,
& Joop Verzele,
volksvertegenwoordiger
volksvertegenwoordiger

VANAF 18U30
VANAF 18U30

VANAF 11U30
VANAF 11U30

DE VOLKSKRING
ZINGEM
ZINGEM
MASTBLOEMMASTBLOEM
KRUISHOUTEM
KRUISHOUTEM
DE GRIFFEL OUWEGEM
DE GRIFFEL OUWEGEM DE VOLKSKRING

Robrecht Bothuyne,
Robrecht schepenen
Bothuyne, schepenen
EETFESTIJN CD&V

VANAF 18U30
VANAF 18U30

EETFESTIJN CD&V

OKTOBER, 6 OKTOBER, ZONDAG 7 OKTOBER,
ZONDAG 7 OKTOBER,
VRIJDAG 5 OKTOBER,
VRIJDAG 5 OKTOBER, ZATERDAG 6ZATERDAG

en mandatarissen
en mandatarissen

Steak of koud
visbuffet
Steak
of koud visbuffet
Scampi (diabolique
/ in
Scampi (diabolique
/ in
witte wijn) of
kalkoenpavé
witte
wijn) of kalkoenpavé
Kinderen: hamburger
Kinderen: hamburger
Kinderen: idem
Kinderen: idem
Kinderen: idem
Kinderen: idem
Dessert
Dessert
Dessert
Dessert
Dessert
Dessert
BBQ

BBQ

Volwassenen:
€17 & kinderen
12 jaar: €6.
27 september
2018 bij Kristien
Volwassenen:
€17 tot
& kinderen
tot Je
12kan
jaar:inschrijven
€6. Je kan voor
inschrijven
voor 27 september
2018 bij Kristien
Van Houtte Van
op 09
383 72
bij 72
Kathelijne
Betsbrugge
op 0496 82op
52 0496
55. 82 52 55.
Houtte
op88
09of383
88 of bijVan
Kathelijne
Van Betsbrugge

Kruisem
Kruisem

vooruitstrevend
vooruitstrevend
landelijklandelijk

JOOP VERZELE
PLAATS 2

KATHLEEN HUTSEBAUT
PLAATS 5

ROBRECHT BOTHUYNE
v.u. Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel - verkiezingsdrukwerk

CO-LIJSTDUWER / 9

OOST-VLAANDEREN

Joop Verzele
Burgemeester Kruishoutem
Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Leerkracht muzikale opvoeding
Joop.verzele@kruishoutem.be

Een sterker Oost-Vlaanderen?

Een sterker Oost-Vlaanderen?

HIER TEKEN IK VOOR!

HIER TEKEN IK VOOR!

• Als provincieraadslid heb ik mogen
ervaren hoe dicht en hoe sterk de
relatie is tussen de provincie en de
gemeenten.
• Een nog sterker onderwijsbeleid
uitbouwen voor Oost-Vlaanderen,
waarbij de knelpuntberoepen
worden benaderd.
• De landbouwsector, het platteland,
de sierteelt,…
Innovatieve alternatieven en
kennis aanreiken is één van de
kerntaken voor de provincie

• Dat onze gemeente een sterke
partner vormt met de provincie
op vlak van mobiliteit, waterbeleid en toerisme
• Verenigingen ondersteunen,
vrijwilligers zijn zo belangrijk in
onze maatschappij
• Een gezond evenwicht creëren
tussen werken, wonen, beleven
en ontspannen.

Kathleen Hutsebaut

Robrecht Bothuyne

Burgemeester Zingem

Vlaams volksvertegenwoordiger

Provincieraadslid Oost-Vlaanderen

& schepen Kruishoutem

Keukenmanager OLV Ter Rive Gent

0478/ 21 91 47

Kathleen.hutsebaut@huise.be

Robrecht.bothuyne@kruishoutem.be
www.bothuyne.be
Een sterker Oost-Vlaanderen?
HIER TEKEN IK VOOR!
• Sterke KMO’s en ondernemers 		
met meer jobs in eigen streek!
• Veilige mobiliteit, met meer 		
plaats voor Koning Fiets!
• Leefbare land- en tuinbouw in
een dynamisch platteland:
ruimte voor land- en tuinbouwers
en levendige plattelandsgemeentes

V.U. Kristien Van der Meeren-Van Houtte, IJzerbergstraat 5, 9770 Kruishoutem - Verkiezingsdrukwerk - Niet op de openbare weg gooien aub

PROVINCIE
1

Verzele Joop

2

Hutsebaut Kathleen

3

Haustraete Jurgen

4

della Faille d’Huysse Baron Bernard

5

Depaepe Gerrit

6

Callens Kristof

7

Vermeulen Patrick

8

Van Betsbrugge Kathelijne

9

Delbaere Eveline

10

Vermeiren Felix

11

Vandenabeele Luc

12

Poelman Etienne

13

Follens Lut

14

Cromheecke Saartje

15

Dewaele Barbara

16

Seys Julie

17

De Potter Jeanne

18

De Poortere Flip

19

Van Lierde Sharon

20

Polfliet Laura

21

Nachtergaele Mariska

22

De Coninck Achiel

23

Bauters Sofie

24

De Kimpe Marc

25

Bothuyne Robrecht

U kan op meerdere kandidaten
op één lijst stemmen



























1
2

Van Keymolen Phaedra
Verzele Joop

3

Meulewaeter Frederik

4

Beeckman Anja

5

Hutsebaut Kathleen

6

Mertens Veerle

7

Braems Cyntia

8

Foulon Jan

9
10

Bothuyne Robrecht
Couckuyt Eddy

Steun Joop, Kathleen en Robrecht ook voor de
provincieraadsverkiezingen.
Geef Kruisem een stem op elk niveau!

www.kruisem.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvkruisem












