
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 24  – februari 2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 

2010 is voor CD&V het jaar waarin de partijstructuren hernieuwd worden. Na de lokale structuren in januari, zijn in 
maart de bovenlokale niveaus aan de beurt. U zal uw vertegenwoordigers kunnen kiezen voor het regionaal en 
provincaal bestuur en voor de algemene vergadering van CD&V. 

Velen onder u zullen nog met vragen zitten hier rond. Welke functies worden herverkozen, wie zijn de kandidaten, 
hoe kan gestemd worden, enz.  
We hebben dan ook besloten deze Kortweg volledig in het teken te zetten van de verkiezingen. Zo kan u volledig 
geïnformeerd naar de stembus trekken. In maart krijgt u opnieuw een normale Kortweg met nieuws uit afdelingen, 
provincie en parlement. 

We rekenen er op dat u uw stem komt uitbrengen!   Voor nu wensen we u alvast veel leesplezier! 

Odette Van Hamme      Jan Vermeulen 
Voorzitter regio Meetjesland      Voorzitter regio Gent 

 

 

  

 

WAAR & WANNEER 
 

 
 

De verkiezingen vinden plaats per regio – u dient uw stem dus uit te brengen in de regio waar u woonachtig bent.  
 
U bent van harte welkom op: 

 Regio Gent: woensdag 10 maart 2010 tussen 18u en 21u in Feestzaal ’t Molenhof, Heerweg Noord 33 

te Zwijnaarde. 

 Regio Meetjesland: donderdag 11 maart 2010 tussen 18u en 21u in het Parochiaal Centrum, 

Spoorwegstraat 1 te Evergem. 
 
We bieden u bij een drankje graag de mogelijkheid voor een babbel met de aanwezige parlementsleden en 
provincieraadsleden. 
 
 

 

STEMMEN … WAARVOOR? 
 

 

Enkelen onder u zullen zich ongetwijfeld de bestuurverkiezingen van 2007 nog herinneren.  Door de hoge 
opkomst waren er wachtrijen bij het aanmelden. Eens aan de balie kreeg u dan ook nog een pak stembrieven in 
de hand.  Soms zelfs 8 of meer.  Het was niet voor iedereen duidelijk voor wie of wat hij aan het stemmen was. 
 



We verduidelijken de structuur hieronder aan de hand van een schematische voorstelling. Zo weet u tenminste 
waarvoor u stemt … 

 

          
 

rage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
Regio Gent  omvat 16 afdelingen: 
 
Aalter – Deinze – De Pinte – Destelbergen 
– Gavere – Gent – Lochristi – Melle – 
Merelbeke- Moerbeke – Nazareth – 
Nevele – Oosterzele – Sint-Martens-Latem 
– Wachtebeke - Zulte 

 
De andere 38 afdelingen in de provincie 
zijn verdeeld over 3 regio’s: 

 Regio Aalst 

 Regio Oudenaarde 

 Regio Dendermonde-Sint-
Niklaas 

 
De leden van deze regio’s verkiezen ook 
hun regionale voorzitters 

Regio Meetjesland omvat 11 afdelingen: 
 
Assenede – Eeklo – Evergem – Kaprijke – 
Knesselare – Maldegem – Lovendegem – 
Sint-Laureins – Waarschoot – Zelzate - 
Zomergem 

       
PROVINCIAAL BESTUUR OOST-VLAANDEREN 
Alle regio’s zijn vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur van Oost-Vlaanderen 
 
Alle leden van de provincie verkiezen: 

- Provinciaal voorzitter 
- 20 rechtstreekse vertegenwoordigers in het provinciaal bestuur 

 
Per regio worden regionale vertegenwoordigers verkozen voor het provinciaal bestuur – enkel de 
leden van de respectievelijke regio kunnen voor hun vertegenwoordigers stemmen: 

- Regio Gent kiest 10 vertegenwoordigers 
- Regio Meetjesland kiest 4 vertegenwoordigers 

 
De leden van de respectievelijke geleding verkiezen: 

- Provinciaal voorzitter JONGCD&V 
- Provinciaal voorzitter Vrouw & Maatschappij 

 
De lokale mandatarissen verkiezen 3 vertegenwoordigers onder de mandatarissen voor het 
provinciaal bestuur: 

- 1 gemeenteraadslid 
- 1 OCMW-mandataris 
- 1 uitvoerende mandataris 
-  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
REGIOBESTUUR GENT 
 
Alle leden uit deze regio verkiezen een 
regionale voorzitter 
 
De leden van de respectievelijke 
geleding verkiezen: 

- Regionaal voorzitter 
JONGCD&V 

- Regionaal voorzitter Senioren 
- Regionaal voorzitter V & M 

 
 
 
 

 
REGIOBESTUUR  MEETJESLAND 
 
Alle leden uit deze regio verkiezen een 
regionale voorzitter 
 
De leden van de respectievelijke 
geleding verkiezen: 

- Regionaal voorzitter 
JONGCD&V 

- Regionaal voorzitter Senioren 
- Regionaal voorzitter V & M 

 
 
 
 

       
ALGEMENE VERGADERING 
Alle regio’s en provincies zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering van CD&V 
 
Alle CD&V-leden verkiezen 25 rechtstreeks vertegenwoordigers in de algemene vergadering. 
 
De lokale mandatarissen van de provincie Oost-Vlaanderen verkiezen 4 raadsleden voor de algemene vergadering 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Legende kleuren: 
- Oranje: dit zijn de functies waar iedereen voor kan kiezen 
- Groen: enkel de leden van de geleding kunnen kiezen voor deze functies – met andere woorden: leden die 

hun extra toeslag voor de respectievelijke geledingen hebben betaald. 
- Rood: enkel de lokale mandatarissen kunnen stemmen voor deze categorie 

 
 

 
KANDIDATEN 

 

 
 

U bent ongetwijfeld benieuwd naar onze kandidaten.  Hieronder vindt u de kandidatenlijsten terug. Wenst u meer 
info over de kandidaten?  Neem dan een kijkje op de website www.cdenv.be/bestuursverkiezingen.   
 
 

Kandidaat regiovoorzitters & hun motivatie 

 
Regio Gent: Marc De Clercq (Oosterzele) 

Op vraag van het provinciaal bestuur nam ik voor de eerste maal deel aan de jongste 
verkiezingen voor het federaal parlement. Van op de 7e plaats kon ik met meer dan 
12.000 stemmen een mooi resultaat neerzetten, hetgeen bewijst dat ik op een 
behoorlijk draagvlak in de provincie kan rekenen. Dikwijls word ik dan ook door 
mensen aangesproken met de vraag mij verder in te zetten voor de partij.  
Inmiddels ben ik opnieuw verkozen tot decaan van de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde van de UGent, hetgeen zich niet met een politiek mandaat 
laat combineren. Ik wil mijn talrijke kiezers -vele jongeren en veel niet traditionele 
CD&V-stemmers- ook niet in de kou laten staan. Vandaar dit engagement.  

Ik denk dat ik met mijn lange carrière als professor (meer dan 60.000 oudstudenten), pro-vicerector en decaan en 
mijn talrijke maatschappelijke activiteiten daarbuiten (Roeland Taalkampen, Minaraad, VRT, Artevelde-stadium, 
ACW, VDK-spaarbank, enz.) mee het gezicht van CD&V kan zijn en kan bijdragen tot de verbreding van onze 
aanhang in de moeilijke regio Gent. Mijn lange bestuurlijke ervaring o.a. in de samenwerking met jonge mensen 
zou daarbij een extra troef moeten kunnen zijn in de partijwerking. 

Ik ben gelukkig gehuwd met Marleen Verdonck. Zij is directeur PTI-Zottegem, schepen van Financiën, Jeugd en 
Ontwikkelingssamenwerking te Oosterzele en lid van het regionaal bestuur van het ACW. 
Wij hebben twee kinderen: Marjan (25 jaar, juriste, werkzaam bij Statoil) en Pieter (21 jaar, student). Veel vrije tijd 
heb ik niet, in wat rest doe ik aan fitness (Escape Center Gent), verzorg ik mijn tropisch aquarium en onderhoud 
ik zo veel mogelijk zelf mijn tuin. Een etentje met vrienden, zoveel mogelijk meepikken van een 
theatervoorstelling of een goede film. En uiteraard reizen vullen het lijstje aan. 

  Regio Meetjesland: Odette Van Hamme (Eeklo) 

Mijn ganse loopbaan trok ik mij het vrijwilligerswerk en het syndicale aan. Vandaar dat 
ik het bestuurlijke niveau zeer belangrijk vind.  De mandatarissen en besturen in een 
streek beter op mekaar afstemmen in streekdossiers, meedenken aan toekomstvisie, 
zorg dragen voor de mens in alle omstandigheden, zijn mijn aandachtspunten. 

Over mezelf  Gehuwd met Firmin Blondeel, geen kinderen. Zeer zelfstandig, ondernemend en goed 
organisatietalent. Geen hoge opleiding, hou van huis- en tuinfeestjes, fietsen,  
wandelen, ondernemende reizen. Een terras of leuk cafeetje in leuk gezelschap doen 
wonderen. Lezen van vakblad en Knack. 

 
 
   Kandidaat regionale vertegenwoordigers in het provinciaal bestuur 
 

  Regio Gent (10 te verkiezen)    Regio Meetjesland (4 te verkiezen) 
min 1 / max 7 stemmen uit te brengen   min 1 / max 3 stemmen uit te brengen 
 

       Bleyenberg Lieselot (Melle)    De Ceuninck Koenraad (Maldegem) 
       Boterberg Dirk (Merelbeke)    Fredrick Caroline (Lovendegem) 
       Claeys Dirk (Gent)     Loete Koen (Eeklo) 

 

 

http://www.cdenv.be/bestuursverkiezingen


       De Reu Rutger (Deinze)    Vermeire Tony (Zomergem) 
       De Vos Stefaan (Gent)      Willems Martine (Evergem) 
       Mangeleer Dirk (Destelbergen)    Acke Martin (Zelzate) 
       Ongena Carolien (Destelbergen) 
       Roos Bea (Sint-Martens-Latem) 
       Sysmans Chantal (Gent) 
       Van Caenegem Bart (Aalter) 
       Van Ongeval Thomas (Nazareth) 
       Van Wynsberge Tom (Gent) 
       Vanden Berghe Jeroen (Gent) 
       Vanden Berghe Kristof (Sint-Martens-Latem) 
       Vanden Bossche Alain (Gent) 
       Vandendriessche Bart (Lochristi) 
 
 
   Kandidaat regionale voorzitters geledingen 

 
      Regio Gent    Regio Meetjesland 
 

JONGCD&V   Delanoy Jasper (Gent)  Lasoen Sam (Waarschoot) 
  Vrouw & Maatschappij  Steyaert Karen (Deinze)  Lataire-Gyssels Martine (Zomergem) 
  Senioren   De Winne Adrien (Oosterzele) Roeygens Gaston (Maldegem) 
 
 
   Kandidaat provinciale voorzitter en provinciale voorzitters geledingen 

  
  Provinciale voorzitter: Marc Roman (Zottegem) 
   

 

Provinciale voorzitter JONGCD&V: Vincent Van Peteghem (De Pinte) 

  Provinciale voorzitter V&M: Veerle Cosyns (Ninove) 
  De senioren verkiezen hun provinciale voorzitter uit hun provinciaal bestuur van de senioren. 
 
    

Kandidaten rechtstreekse vertegenwoordiging in het provinciaal bestuur: 20 te verkiezen  
(min 1 / max 13 stemmen uit te brengen) 

  Baert Leen (Wortegem-Petegem) M 
  Baeyens Etienne (Aalst) 
  Bernaers Ellen (Beveren) 
  Bleyenberg Lieselot (Melle)   

Michiels Hans (Dendermonde) 
  Mylle Patrick (Sint-Lievens-Houtem) 
  Pardaen Alain (Wetteren) 

Bogaert Roger (Wichelen) 
  Boterberg Dirk (Merelbeke) 

Buyse Piet (Dendermonde) 
  Callens Kristof (Kruishoutem) 
  Claeys Dirk (Gent) 

  Cleemput Nele (Dendermonde) 
  Cosijn Jan (Zottegem) 
  De Cock Marc (Sint-Niklaas)   
  De Cock Rudi (Sint-Niklaas)   

  Polfliet Geert (Zingem) 
  Rombaut Willem (De Pinte) 
  Roos Bea (Sint-Martens-Latem) 

  Stalpaert Bart (Wetteren) 
  Stockman Paul (Aalst) 
  Stuer Karla (Sint-Niklaas) 
  Suys Raf (Erpe-Mere) 
  Sysmans Chantal (Gent) 
  Van Caenegem Bart (Aalter) 

  De Jonghe Herman (Sint - Niklaas) 
  De Ketelaere Dirk (Kruibeke) 
  De Moor Anne Marie (Wetteren) 
  De Reu Rutger (Deinze) 

  De Sadeleer Geert (Aalst) 
  De Sadeleer Johan (Aalst) 
  De Vos Stefaan (Gent) 

  Debbaut Bruno (Herzele) 
  Deckers Peter (Beveren) 
  Dierick Maurits (Dendermonde) 
  Fiers Jan (Zottegem) 
  Foubert Jef (Sint-Niklaas) 
  Fredrick Caroline (Lovendegem) 

  Herreman Chris (Zottegem) 
  Heynderickx Marc (Sint-Niklaas) 
  Knop Hans (Zele) 
  Lambrecht Marleen (Erpe-Mere) 
  Larmuseau David (Geraardsbergen) 

  Liebaut Filip (Lokeren) 
  Linthout Geert (Beveren) 
  Loete Koen (Eeklo) 
  Mangeleer Dirk (Destelbergen) 

  Michaux Ignace (Ronse) 
Mi Van der Sypt Nina (Lokeren)  
  Van Eynde Ben (Sint-Niklaas) 
  Van Hamme Yves (Ronse) 
  Van Hecke Etienne (Dendermonde) 
  Van Lysebeth Bart (Aalst)   
  Van Ongeval Thomas (Nazareth)  
  Van Schoote Brigitte (Gent) 
  Van Wynsberge Tom (Gent) 
  Vanden Berghe Jeroen (Gent) 
  Vanden Berghe Kristof (Sint-Martens-Latem) 
  Vanden Bossche Alain (Gent) 
  Vandendriessche Bart (Lochristi) 

  Vanhoyweghen Christel (Hamme) 



  Verheyden Dimitri (Dendermonde) 
  Verleysen Andreas (Aalst) 
  Vermeire Tony (Zomergem) 

  Verwaeren Lien (Dendermonde) 
  Willems Luc (Evergem)  

  Abbeloos Dirk (Dendermonde) 
  Acke Martin (Zelzate) 

  Ahaddour Meki (Lokeren) 
 
 

   
 
   Kandidaten Algemene vergadering: 25 te verkiezen (min 1 / max 16 stemmen uit te brengen) 

 
De kandidatenlijst voor de rechtstreekse verkiezing in de Algemene vergadering is zeer uitgebreid – ze bevat 
meer dan 100 namen. Te veel dus om in deze Kortweg over te nemen. We vermelden dan ook enkel de Oost-
Vlaamse kandidaten. De volledige kandidatenlijst vindt u terug bij uw persoonlijke oproepingsbrief of op de 
CD&V-website. 

 
Voor Oost-Vlaanderen staan op de lijst: 
 
 Baeyens Etienne (Aalst)     Knop Hans (Zele) 
 Callens Kristof (Kruishoutem)   Loete Koen (Eeklo) 
 Claeys Dirk (Gent)    Michaux Ignace (Ronse) 
 De Cock Rudi (Sint-Niklaas)   Rombaut Willem (De Pinte) 
 De vos Stefaan (Gent)    Van Caenegem Bart (Aalter) 

 Debbaut Bruno (Herzele)    Van Lysebeth Bart (Aalst) 
 Deiteren Caroline (Beveren)   Verhelst Pieter (Lede) 
 Dierickx Maarten (Sint-Niklaas)   Verheyden Dimitri (Dendermonde) 
 Hostens Dries (Erpe-Mere)   Vermeulen Jan (Deinze) 
  
 
 

 

ENKEL VOOR RAADSLEDEN 
 

 
 

De lokale mandatarissen kunnen afzonderlijk ook nog hun vertegenwoordigers kiezen in het provinciaal bestuur 
en de algemene vergadering. 
 
 Provinciaal bestuur  

 
De raadsleden kunnen 3 vertegenwoordigers kiezen in het provinciaal bestuur: 1 OCMW-raadslid, 1 
gemeenteraadslid en 1 uitvoerende mandataris (burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitters). Elke groep 
kiest binnen zijn eigen categorie zijn of haar vertegenwoordiger. 
 

Kandidaten OCMW-raadsleden: 
  

Baert Leen (Wortegem-Petegem) 
  Sysmans Chantal (Gent) 
 

Kandidaten gemeenteraadsleden: 
   

    Callens Kristof (Kruishoutem)   Michiels Hans (Dendermonde) 
    De Cuyper Jo (Sint-Niklaas)   Mylle Patrick (Sint-Lievens-Houtem) 
    Knop Hans (Zele)     Acke Martin (Zelzate) 
    Lampaert Luc (Zomergem)   Ahaddour Meki (Lokeren) 

    Linthout Geert (Beveren) 
    Michaux Ignace (Ronse) 
   
   Kandidaten uitvoerende mandatarissen: 
 
    Buyse Piet (Dendermonde)   Meganck Elke (Lede) 
    De Ketelaere Dirk (Kruibeke)   Ongena Carolien (Destelbergen) 
    De Roo Johan (Maldegem)   Pardaen Alain (Wetteren)  

    Deckers Peter (Beveren)    Van Duyse Nicole (Stekene) 
    Foubert Jef (Sint-Niklaas)    Van Eynde Ben (Sint-Niklaas) 
    Fredrick Caroline (Lovendegem)   Van Lysebeth Bart (Aalst) 
    Heynderickx Marc (Sint-Niklaas)   Van Ongeval Thomas (Nazareth) 
    Lambrecht Marleen (Erpe-Mere)   Vanden Berghe Kristof (SML) 



    Liebaut Filip (Lokeren)    Vermeulen Jan (Deinze) 
    Loete Koen (Eeklo) 
 
 
   Algemene vergadering 
 
  De gemeentelijke raadleden zijn ook vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van CD&V. Elke provincie 

  mag 4 raadsleden afvaardigen. Op de stembrief moeten 4 namen aangeduid worden om geldig te stemmen.  
 

De kandidaten voor de AV zijn: 
 
   Callens Kristof (Kruishoutem)   Mylle Patrick (Sint-Lievens-Houtem) 
   De Koninck Iwein (Aalst)    Van Lysebeth Bart (Aalst) 
   Knop Hans (Zele)     Verleysen Andreas (Aalst) 
   Larmuseau David (Idegem)   Vermeulen Jan (Deinze) 
   Loete Koen (Eeklo)    Ahaddour Meki (Lokeren) 
 

   
Let wel: enkel verkozen raadsleden mogen stemmen voor de AV. Dit betekent dat enkel OCMW-raadsleden 
kunnen stemmen die in 2006 verkozen waren maar aan hun mandaat verzaakt hebben of die op dit moment een 
dubbel mandaat uitoefenen. 
Om tot de stemming toegelaten te worden, dienen deze raadsleden zich wel op voorhand te registreren. Dat kan 
bij Veronique Velghe op het nummer 09/221.45.81 of via mail vvelghe@cdenv.be.  De registratie moet 2 dagen 
voor de stemming binnen zijn. 
 

 
 

 

STEMMING MET VOLMACHT 
 

 

Indien u niet kan komen stemmen dan kan u ook een volmacht geven. Elk lid kan slechts één volmachtstem 
uitbrengen. 
 
Het volmachtformulier kan u: 

 Opvragen op het regionaal secretariaat: 09/221.45.81 – secretariaatgent@cdenv.be 

 Downloaden van de website www.cdenv.be/bestuursverkiezingen. 
 
Let wel: u kan slechts geldig met volmacht stemmen indien deze op voorhand geregistreerd is op het 
secretariaat.   

U kan dit doen door het ingevulde volmachtformulier in te vullen en terug te zenden (Koning Albertlaan 214, 9000 
Gent), mailen (secretariaatgent@cdenv.be) of faxen (09/09/220.47.60)  naar het secretariaat en dit ten laatste 2 
dagen voor de stemming. 
 
Voor regio Gent dienen de formulieren binnen te zijn op 8 maart, voor de regio Meetjesland op 9 maart. 

 
 
 

 

ENKELE WEETJES  
 

 
Wist je … 

… dat er bij de vorige bestuursverkiezingen maar liefst 819 leden uit de regio’s Gent & Meetjesland zijn 
komen stemmen?  Doen we deze editie beter? 

… dat er 18 afdelingen uit onze regio’s Gent & Meetjesland vertegenwoordigd zijn in de verkiezingen?  
Op een totaal van 27 afdelingen kan dit tellen. 
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… dat er wel meer kandidaten zijn dan te verkiezen plaatsen voor sommige  functies, maar als we ‘wijs & 
massaal’ stemmen in onze regio’s, we quasi iedereen kunnen laten inschuiven?    

… dat alle kiesgerechtigde leden tot de stemming werden uitgenodigd per brief?  Er werd slechts één 
brief per adres verstuurd, maar uiteraard zijn alle leden op dit adres welkom op de verkiezingsavond. 

… dat zo’n verkiezingsavond niet zomaar een verplichting is, maar ook de ideale gelegenheid om te 
netwerken?  Bij een glas en een hapje kan u na de stemming rustig napraten met andere leden. 

    
 

 

INFO 
 





Deze nieuwsbrief wordt bezorgd aan alle leden van wie we beschikken over een e-mailadres.  Wenst 
u deze nieuwsbrief voortaan niet meer te ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou 
toegestuurd krijgen, aarzel dan niet en neem contact op met het secretariaat. 
 
Koning Albertlaan 214, 9000 Gent 
09/221.45.81 
secretariaatgent@cdenv.be 
 
 
Verantwoordelijk uitgever: Veronique Velghe, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be 
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