
De weg 
vooruit 
naar een stad 
die leeft en 
om u geeft.
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Trots op 
mijn ploeg, 
fier op mijn stad.
Beste Gentenaar,
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij. Op 14 oktober mag u zich uitspreken over  
de richting die onze stad de volgende zes jaar uit moet gaan.

CD&V heeft een sterk toekomstverhaal voor onze stad. Een verhaal dat antwoorden biedt op de uitdagingen 
waar Gent voor staat, van stedelijke mobiliteit over meer aandacht voor de lokale economie tot de nood aan 
kwalitatieve huisvesting. Van Armoede tot Zorg en van Afsnee tot Zwijnaarde. Een verhaal dat garant staat voor 
een nieuwe manier van besturen, met daadwerkelijke inspraak en betrokkenheid voor allen, zonder te vervallen 
in linkse of rechtse extremen. Een verhaal dat alle Gentenaars ten goede komt.

Drieënvijftig gedreven Gentenaars, met zeer diverse achtergronden, engageren zich om dat verhaal uit  
te dragen. Onder hen heel veel jonge mensen, ook boven aan de lijst. Ik ben met veel enthousiasme en 
overtuiging de ervaren kopvrouw van deze ploeg. Ik stel ze in deze brochure graag aan u voor.

Ik ben ervan overtuigd dat we met ons project en onze kandidaten de Gentenaars kunnen  
overtuigen die kiezen voor verbinding en nuance, en niet voor opbod tussen links en rechts.  
Ik hoop dat u één van die Gentenaars bent.

Hartelijke groeten, en tot binnenkort ergens in Gent,

Mieke
 

De kandidaten 
van CD&V Gent 
Stuk voor stuk bruggenbouwers die mensen 
verbinden om samen oplossingen te vinden, en die 
voluit gaan voor een bruisend en zorgzaam Gent.

MIEKE VAN HECKE
LIJSTTREKKER GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN 2018

LIJSTTREKKER PROVINCIE GENT-EEKLO

FILIP VAN LAECKE LIJSTDUWER

JONGE OUDERS EN 
KINDEREN HOUDEN 
ONZE EEUWENOUDE 
STAD LEVENDIG

>> Jonge ouders en hun kinderen 
houden onze eeuwenoude stad 
levendig en dynamisch. Reden  
genoeg dus om meer dan ooit op 
hen te focussen. Door werk te 
maken van bijkomende speelruimte.  
Door te investeren in meer groen. 
Door sterk in te zetten op een 
verkeersveilige omgeving. Ver-
groening van de stad – op alle  
niveaus – vormt bijgevolg één van de 
speerpunten van ons programma.  
Net als mobiliteit op mensenmaat, 
door onder andere verkeersstro-
men te ontvlechten, kruispunten 
veiliger te maken en zwaar verkeer 
in de binnenstad en woonkernen te 
weren. Zodat Gent een aangename 
en fijne plek blijft om te wonen, te 
werken en te leven.

Focus op jonge gen(t)eraties

STIJN DE ROO
DIRECTEUR BOERENBOND  
- WONDELGEM

STEFFI DE CRAEMER
KABINETSADVISEUR KRIS PEETERS 
- STATIONSBUURT

FLORENCE SMETS
BEDIENDE - WONDELGEM

SOFIE LANDUYT
KABINETSADVISEUR 
HILDE CREVITS- ZWIJNAARDE

MICHIEL VERVLOET
ONDERZOEKER BELGISCHE 
MEDEDIGINGSAUTORITEIT 
- GENTBRUGGE

BERT VERPOEST
FRACTIESECRETARIS  
- NIEUW GENT-UZ
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BAYRAM KUTLU
ARBEIDER EN ZELFSTANDIGE
- RABOT BLAISANTVEST

ANNELIES BOLLAERT
LEERKRACHT MIDDELBAAR  
ONDERWIJS - WONDELGEM
OOK 7e PLAATS PROVINCIERAAD
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Gent vol talent
>> Eén van de grootste uitdagingen  
voor onze stad is betaalbaar  
wonen. Huren en kopen is vandaag 
in Gent voor veel mensen veel te 
duur. Bovendien verantwoordt de 
kwaliteit van heel wat woningen die 
hoge prijzen niet, vooral dan in de 
19de-eeuwse gordel. Maar voor dat 
nijpende woonprobleem bestaan 
wel degelijk oplossingen. Ze vragen  
alleen een forse inspanning op  
korte én (middel)lange termijn. Zo 
willen wij inzetten op verdichting 
en multifunctioneel gebruik van 
ruimte en gebouwen. Tegelijk wil-

len we zo weinig mogelijk nieuwe 
woonuitbreidingsgebieden aansnij-
den, om de schaarse open ruimte 
in onze stad te vrijwaren. Wij gaan, 
kortom, voor een beleid dat kwa-
liteitsvolle huisvesting koppelt aan 
betaalbaarheid én duurzaamheid.

VOOR HET NIJPENDE 
WOONPROBLEEM 
IN GENT BESTAAN 
WEL DEGELIJK 
OPLOSSINGEN.

>> Investeren in mensen betekent 
ook: kansen geven om te onderne-
men en professionele meerwaarde 
te creëren. Het rijke economische 
weefsel van de stad – een unieke  
schakering van grote bedrijven, 
kennishubs en lokale handelaars 
– willen wij ondersteunen door 
een écht actief ondernemersbeleid  
te voeren, door intensief met  

HET RIJKE ECONOMISCHE WEEFSEL VAN 
DE STAD ONDERSTEUNEN DOOR EEN ÉCHT 
ACTIEF ONDERNEMERSBELEID TE VOEREN.

handelaars en ondernemers samen 
te werken. Met bijzondere aan-
dacht voor handel in de kernstad 
en buurtverzorgende initiatieven als 
markten en buurtwinkels. Omdat die 
niet alleen economische meerwaarde 
genereren, maar ook sociale en 
maatschappelijke winst. Dit is de beste 
brandstof voor een stad die een stad 
"van en voor" mensen wil zijn.

ELK KIND MOET EEN VOLWAARDIGE  
PLAATS IN OPVANG OF SCHOOL KRIJGEN

>> Kinderen zijn de toekomst: het 
is een cliché, maar alleen omdat 
het zo hard klopt. Investeren in  
onderwijs en kinderopvang is daar-
om een absolute must. Om talent te  
(h)erkennen en voeden, sociale co-
hesie te versterken en vooral: van 
elkaar te leren. Ons beleid is erop 
gericht elke (nieuwe) Gentenaar 
een volwaardige plaats in school 

of opvang te bieden. Verder willen 
wij de Gentse (hoge)scholen en  
universiteit op alle mogelijke  
manieren ondersteunen en sti-
muleren om bruggen te bouwen 
met ouders en sociale organisaties.  
Uiteraard met het grootste res-
pect voor hun eigen pedagogische  
project. Want vrijheid van onder-
wijs is en blijft fundamenteel.

Ondernemend Gent

Een (t)huis in de stad
HENRI DE HEMPTINNE
ONDERNEMER - AFSNEE

BRIGITTE VAN SCHOOTE
ADVOCAAT - MARIAKERKE

BART DE BLESER
ONDERNEMER - OOSTAKKER

XANTHIPPE 
VAN DE GENACHTE
RELATIEBEHEERDER BEDRIJVEN  
EN ORGANISATIES- DAMPOORT

JOLIEN DE WAELE
NOTARIEEL JURIST - DRONGEN

EDUARD DELPUTTE
STAFMEDEWERKER CD&V NATIONAAL  
- LEDEBERG

SAM VAN DE SOMPEL
STUDENT - SINT-AMANDSBERG

KIM DECATELLE
LEERKRACHT - SINT-AMANDSBERG

KATHLEEN BUYSSE
KLEUTERONDERWIJZERES 
 - OOSTAKKER
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BARBARA VERVLOET
DIRECTEUR BASISSCHOOL  
- WONDELGEM

20 22

PAUL GOOSSENS
LEERKRACHT LAGER ONDERWIJS
- GEMEENTERAADSLID - DRONGEN

52

JEF VAN BEMMEL
ERE-SCHOOLDIRECTEUR
- MARIAKERKE

42

ELLEN DRUYTS
REDACTRICE - STATIONSBUURT

24
DERRICK GOSSELIN
HOOGLERAAR UGENT  
- WONDELGEM

40

14



JAN REUNES
STAFMEDEWERKER BEWEGING.NET 
- WONDELGEM
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Veiligheid door verbondenheid Een stad die scoort heeft een sterk middenveld

>> Gent, dat is niet de torens, het 
stadsbestuur of de Buffalo’s. Gent, 
dat is zijn Gentenaars. Om dat men-
selijke kapitaal zo goed mogelijk 
te beschermen is een sterk mid-
denveld nodig. Dat aandacht heeft 
voor, samenwerkt met en luistert 
naar kwetsbare doelgroepen, zoals 
nieuwkomers en senioren. En dat 
al eens tegen de schenen van het 
bestuur durft te schoppen. Daar-
om ondersteunen wij ten volle or-
ganisaties, non-profit verenigingen 
en vrijwilligers die voluit gaan voor 
een stad waarin alle bewoners zich 
goed voelen. Concreet willen wij 
voldoende financiële middelen vrij-
maken om dat middenveld gezond 
en kritisch te houden.

WE WILLEN EEN 
MIDDENVELD DAT 
AANDACHT HEEFT 
VOOR, SAMENWERKT 
MET EN LUISTERT 
NAAR KWETSBARE 
DOELGROEPEN.

>> Veiligheid is een absolute voor-
waarde voor leef- en woonkwaliteit.  
Het vormt een stevige basis waar-
op een stad verder kan bouwen 
aan cultuur, economie, sociale  
versterking enzovoort. Daar  
willen wij maximaal op inzetten. In 
ons veiligheidsbeleid hebben wij 
vooral aandacht voor een veilig-
heidsaanpak die dicht bij de mensen 

wordt gevoerd. Lokale politie- en 
hulpdiensten en vooral de wijk-
agent zijn onmisbaar om een veilige 
gemeenschap te helpen creëren. 
Daarnaast geven we een hoofd-
rol aan de mensen zelf: want meer  
aandacht voor een ander leidt tot 
meer sociale cohesie en bijgevolg 
een veiligere stedelijke samenleving.

IN ONS VEILIGHEIDSBELEID HEBBEN  
WIJ VOORAL AANDACHT VOOR  
EEN AANPAK DIE DICHT BIJ  
DE MENSEN STAAT.

VELI YUKSEL
FEDERAAL VOLKSVERTEGENWOORDIGER
- FRACTIELEIDER GEMEENTERAAD -  
SINT-AMANDSBERG

ISABELLE HEYNDRICKX
KABINETSDIRECTEUR KRIS PEETERS
- STATIONSBUURT

LUC STAS
ERE-GEVANGENISDIRECTEUR
- MARIAKERKE

RITA VAN PETEGHEM
ERE-RAADSHEER - STATIONSBUURT

NANCY VEREECKE
STAFMEDEWERKER BEWEGING.NET 
- MUIDE-MEULESTEDE

DAISY CORNELIS
HUISVROUW - NIEUW GENT-UZ

ELS VAN DEN BUSSCHE
VRIJWILLIGER - BLOEMEKESWIJK

ANNIE MUSSELY
BEDIENDE NGO ONTWIKKELINGSHULP
 - SINT-AMANDSBERG

HILDE DE WULF
BEDIENDE UGENT 
- BRUGSE POORT-ROOIGEM
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ABDIL KARA
STUDENT - BLOEMEKESWIJK

TOM DE MEESTER
ARBEIDER - BINNENSTAD

LESLIE SIMON
SALES ADVISOR - BINNENSTAD

EDA ÖZTÜRK
STUDENT - DAMPOORT
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Grijs is wijs Samen-wonen in Gent

>> Grijs is wijs. Senioren moe-
ten een volwaardige stem krij-
gen in het bestuur van een stad 
die toegankelijk en, letterlijk, 
laagdrempelig is. De vergrijzing 
van onze stad brengt heel wat  
uitdagingen met zich mee, maar 
ook de kans om een veelomvattend 
seniorenbeleid uit te werken. Met 
aangepaste en betaalbare huisves-

ting als speerpunt, maar ook met 
de strijd tegen vereenzaming, het  
erkennen van diversiteit en de door-
dachte inrichting van de openbare 
ruimte. Want op wonen in Gent 
mag nooit een leeftijd staan.

ELK STADSDEEL MOET 
MEE PROFITEREN VAN 
DE MEERWAARDE 
VAN DE STEDELIJKE 
KOEPEL, ZONDER  
ZIJN EIGENHEID  
TE VERLIEZEN.

>> Gent is zoveel meer dan wat 
zich binnen de stadsring en histo-
rische gordel afspeelt. Toch voelen 
de inwoners van de buitenwijken 
en deelgemeenten zich vaak te 
weinig betrokken. Wij willen ge-
lijkwaardige aandacht voor alle 
stadsdelen, door voor elk daarvan 
een beleidsplan op te maken met 
daarin relevante, concrete thema’s 
die aansluiten bij de concrete be-
hoeften en bezorgdheden van de 
bewoners. Zodat uiteindelijk elk 
stadsdeel zich ook écht stad voelt 
en de stad mee-maakt. Zonder het 

eigen karakter te verliezen of tra-
dities te verwaarlozen. Het maakt 
Gent alleen maar rijker.  

DE VERGRIJZING VAN 
ONZE STAD BIEDT 
ONS DE KANS EEN 
VEELOMVATTEND 
SENIORENBELEID  
UIT TE WERKEN.

Gent is meer dan de Kuip alleen

DE MOOISTE STAD IS NIET DIE  
MET HET FRAAISTE PATRIMONIUM,  
MAAR DIE WAARIN IEDEREEN  
HET GOED HEEFT.

>> Werken aan de levenskwaliteit 
van élke Gentenaar: dat is onze 
ambitie in een notendop. Want 
de mooiste stad is niet die met 
het fraaiste patrimonium, maar die 
waarin iedere inwoner het goed 
heeft. Iedereen moet zich hier 
thuis voelen en zin krijgen om mee 
te bouwen aan een stedelijke sa-
menleving waarin gelijkwaardig-
heid en emancipatie niet minder 
dan vanzelfsprekend zijn. Om dat 
te bereiken, willen wij diversiteit 
omarmen, ontmoeting vergemak-
kelijken en dialoog stimuleren, zo-
dat iedereen kansen krijgt om zich 
hier te ontplooien. Op de evidente 
domeinen (sport, cultuur, onder-
wijs en tewerkstelling), maar ook 
op minder voor de hand liggende 
zoals seniorenbeleid. 

RITA MAJELIJNE
GEPENSIONEERD 
- BRUGSE POORT-ROOIGEM

HERMAN VANDENSTEEN
GEPENSIONEERD
- NIEUW GENT-UZ

ANNIE DOLIESLAGERS
GEPENSIONEERD
- ZWIJNAARDE

JEF VAN PEE
PARA-MEDICUS - GEMEENTRAADSLID  
- PROVINCIERAADSLID - OOSTAKKER

CHARLENE AERBEYDT
STAFMEDEWERKER CD&V GENT  
- ZWIJNAARDE

DIRK CLAEYS
VERKEERSLEIDER - SINT-AMANDSBERG

YVES BOUSSEN
PERSVERANTWOOR DELIJKE
 - SINT-AMANDSBERG

SANDRO D'AGOSTINO
TRAINER-COACH - OOSTAKKER

DIDIER PELEMAN
VRIJWILLIGER - NIEUW GENT-UZ

EKA KAVELASHVILI
STUDENT - BRUGSE POORT-ROOIGEM
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SIMON SMAGGHE
LEERKRACHT MIDDELBAAR ONDERWIJS 
& ZELFSTANDIGE - RABOT
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>> Het beleid, daar zijn wij van 
overtuigd, wordt niet van boven-
af gevoerd, maar groeit en wordt 
concreet van onderuit. Dus willen 
wij de Gentenaars zo goed en veel 
mogelijk bij het bestuur betrekken, 
door hen grondig te informeren 
en overvloedig te consulteren over 
allerlei onderwerpen. Burger- 
initiatieven juichen we van harte 

toe en minder mondige groepen 
– zoals mensen met een migratie- 
of armoedeachtergrond – moeten 
beter gehoord worden. 
Participatie en co-creatie zijn voor 
ons twee sleutelbegrippen om 
een beleid te voeren waarin ie-
dere Gentenaar zich kan herken-
nen, omdat hij/zij er mee vorm aan 
geeft.

WE WILLEN DAT DE STEM VAN MINDER 
MONDIGE GROEPEN LUIDER KLINKT.

Besturen mét bewoners

>> Op 14 oktober verkiezen we ook een nieuwe 
provincieraad. En ook al is de werking van de provincies 
grondig herzien, aan belang heeft dit politiek niveau 
zeker niet ingeboet. De wijzigingen in de provinciale 
bevoegdheden bieden ons de kans om de provincie 
als volwaardig bestuursniveau aan te passen aan de 
hedendaagse samenleving en uitdagingen. Nog meer dan 
vroeger zal de provincie de motor zijn voor de uitwerking 
van een beleid op maat van de verschillende regio’s, met 
aandacht voor stad én platteland. In nauwe samenwerking 
met de lokale besturen zal de provincie gemeente-
overschrijdende initiatieven stimuleren en faciliteren. 
Denken we hierbij maar aan de verdere uitbouw van 
een economisch sterke regio, het werken aan een veilig 
mobiliteitsbeleid, aandacht voor open ruimte in combinatie 
met een betaalbaar woonaanbod, en nog zo veel meer. 
CD&V kiest voluit voor de provincie! Geef onze provinciale 
kandidaten uw stem en uw vertrouwen zodat wij ook uw 
belangen in Oost-Vlaanderen kunnen verdedigen!

CD&V KIEST 
ONDUBBELZINNIG 
VOOR EEN 
PROVINCIE DIE 
MAATWERK 
LEVERT, VERBINDT 
EN REGISSEERT

De provincie als streekmotor 
naar verbinding en regie 
op maat van de regio

Kieslijst Provincie
Gent-Eeklo

1. VAN LAECKE Filip

2. DE SUTTER Hilde

3. HEYERICK Henk

4. SPEECKAERT Jozua

5. LAMMERTYN Annelies

6. DE REU Rutger

7. BOLLAERT Annelies

8. BLEYENBERG Lieselot

9. DE KERPEL Marijke

10. DE GREVE Patrick

11. DE GRAEVE Hilde

12. CORNELIS Johan

13. DE CREM Pieter

14. SCHAUVLIEGE Joke

15. LOETE Koen
FILIP VAN LAECKE
DIRECTEUR EXTERNE RELATIES 'SOCIAL PROFIT' 
 - GEMEENTERAADSLID - DRONGEN
OOK 1e PLAATS PROVINCIERAAD

FILIP VAN LAECKE
ANNELIES BOLLAERT 
JOZUA SPEECKAERT

CHRISTOPHE VERMEULEN
POLITIEK ADVISEUR EUROPEES PARLEMENT 
 - GENTBRUGGE MOSCOU

JAN VERMASSEN
KABINETSADVISEUR HILDE CREVITS - BINNENSTAD

CHANTAL SYSMANS
EXPERT EIGENDOMSVERWERVING - OCMW-RAADSLID 
 - GENTBRUGGE

STEVE DE VEIRMAN
E-BUSINESS & DIGITAL TRANSFORMATION MANAGER 
- WONDELGEM
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Uw stem telt!
U kan binnen dezelfde lijst op meerdere personen stemmen. 
Het geeft ons programma extra slagkracht!STEM CD&V
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@CDenV_Gent  
#dewegvooruitgent
dewegvooruit.gent

CONTACT  
CD&V Gent
Koning Albertlaan 214
9000 Gent
09/221.45.81
info@cdenv.gent 

1. VAN HECKE Mieke 

2. YÜKSEL Veli

3. DE ROO Stijn

4. HEYNDRICKX Isabelle

5. VAN PEE Jef

6. SMAGGHE Simon

7. VERMEULEN Christophe

8. VAN DE GENACHTE Xanthippe

9. KUTLU Bayram

10. CLAEYS Dirk

11. BOLLAERT Annelies

12. D'AGOSTINO Sandro

13. DE VEIRMAN Steve

14. DECATELLE Kim

15. DE BLESER Bart

16. MUSSELY Annie

17. ÖZTÜRK Eda

18. KARA Abdil

19. REUNES Jan

20. VERVLOET Barbara

21. DEWULF Hilde

22. BUYSSE Kathleen

23. VEREECKE Nancy

24. DRUYTS Ellen

25. DE WAELE Jolien

26. LANDUYT Sofie

27. DELPUTTE Eduard

28. AERBEYDT Charlene

29. VERVLOET Michiel

30. SMETS Florence

31. DE CRAEMER Steffi

32. VERPOEST Bert

33. PELEMAN Didier

34. BOUSSEN Yves

35. VAN DEN SOMPEL Sam

36. DOLIESLAGHERS Annie

37. VAN PETEGHEM Rita

38. VANDENBUSSCHE Els

39. DE MEESTER Tom

40. GOSSELIN Derrick

41. VAN SCHOOTE Brigitte

42. VAN BEMMEL Jef

43. KAVELASHVILI Eka

44. VANDENSTEEN Herman

45. STAS Luc

46. CORNELIS Daisy

47. MAJELIJNE Rita

48. SIMON Leslie

49. VERMASSEN Jan

50. DE HEMPTINNE Henri

51. SYSMANS Chantal

52. GOOSSENS Paul

53. VAN LAECKE Filip


