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Een woordje van de lijsttrekker

Beste Maldegemnaar,

Als lijsttrekker van de Maldegemse CD&V-ploeg is het voor 
mij een voorrecht om u een sterke en beloftevolle lijst voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober te 
mogen voorstellen. Deze ploeg van 27 kandidaten getuigt 
van een gezonde portie vernieuwing, inhoud en ervaring. 
Een sterke combinatie om de Maldegemse kiezer er opnieuw 
van te overtuigen dat CD&V een herkenbare partij is voor 
iedere inwoner: voor jong en oud, voor ziek en gezond, 
voor werkenden en niet-werkenden, voor werkgevers en 
werknemers, voor landbouwers, arbeiders, zelfstandigen 
en bedienden, kortom voor alle Maldegemnaren. CD&V 
Maldegem is een partij die er niet alleen is wanneer alles vlot 
verloopt maar er ook staat in tijden van crisis, in tijden dat 
het moeilijker gaat.
 
In deze editie van ‘Het Maldegems Nieuws’ stellen alle 
kandidaten zich individueel aan u voor. Ik hoop dat u samen 
met mij zult merken dat het stuk voor stuk kandidaten zijn 
die met hun gedrevenheid en talenten de volle steun en het 
vertrouwen van de Maldegemnaars verdienen. Zij zullen uw 
vertrouwen niet beschamen! De komende weken zullen we 
op onze eigen, rustige manier alles in het werk stellen om 
CD&V Maldegem opnieuw naar een overwinning te leiden. 
Er staat ons veel te doen maar er staat ook veel op het spel. 
Misschien wel meer dan ooit.

Nogmaals: ik ben verheugd dat ik lijsttrekker mag zijn 
van een fantastische groep enthousiaste en bekwame 
kandidaten. Hopelijk mogen wij op uw steun rekenen op 
14 oktober. 

Beste,

De verkiezingen komen met rasse 
schreden dichterbij. Met deze 

editie van ‘Het Maldegems Nieuws’ 
laten wij u graag kennis maken met onze 27 

gemotiveerde kandidaten voor de gemeenteraad en 
onze kandidaat voor de provincieraad. De Maldegemse CD&V-
lijst is een verzameling geworden van mensen met ervaring en 
nieuwe gezichten, van jonge en (iets) oudere kandidaten, van 
personen uit alle leefkernen van Groot-Maldegem, één team 
aangevoerd door onze lijsttrekker en kandidaat-burgemeester 
Marleen Van den Bussche. Verder in deze krant kan u lezen 
wie elke kandidaat is en wat hij of zij te bieden heeft in de 
Maldegemse gemeentepolitiek. Ik ben er van overtuigd dat 
elk van hen zijn of haar steentje zal bijdragen tot de verdere 
ontplooiing van onze mooie gemeente. In de volgende editie 
van ‘Het Maldegems Nieuws’ doen wij uit de doeken op welke 
actiepunten wij ons vooral willen richten. Veel leesplezier.  

Jacques Willems
Voorzitter CD&V Maldegem
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Lijsttrekker

CD&V Maldegem 

Campagnelokaal

(lees meer op p. 12)

 Marleen Van den Bussche
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Maldegem
Marten De Jaeger

 Adres Gidsenlaan 20
  9990 Maldegem

 Telefoon 050 71 99 06 (thuis)
  of 050 71 31 68 (kantoor)

 E-mail Marten.de.jaeger@telenet.be 

 Website www.martendejaeger.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Gent, 14 februari 1977

 Gezinssituatie Gehuwd met Evelyn De Caluwé,
  trotse  papa van Hannah (2006), 
  Marieke (2008)
  en Florian (2012)

 Opleiding Licentiaat in de rechten

 Beroep Advocaat aan de balie
   te Gent

 Politieke loopbaan Jarenlange interesse en betrokkenheid via de loopbaan van  
  mijn vader Remi De Jaeger
  

Als vader van drie jonge kindjes wil ik vooral meewerken aan 
het verdere behoud van Maldegem als leefbare en veilige 
gemeente: een doordacht en gezinsvriendelijk woonbeleid, 
voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang, bijzondere 
aandacht voor de mobiliteit, een mooi uitgebouwd 
onderwijs van kleuter tot secundair en KUMA, een ruim 
aanbod aan sportieve en culturele ontspanning, gezellige 
leefkernen waar het aangenaam toeven is en als kers op de 
taart geregeld grote evenementen waarin Maldegem zich 
verenigt. 

Het creëren van kansen voor ondernemers, handelaars, 
horeca, toerisme en plattelandsontwikkeling zal er voor 
zorgen dat het welvaartsniveau nog zal toenemen. Het is 
de taak van de gemeente om hen hierin te ondersteunen en 
te stimuleren. Uiteraard dient alles steeds te gebeuren met 
ruime aandacht voor de beschikbare middelen en binnen 
het beschikbare budget. De Maldegemse burgers verdienen 
een levendig, transparant, verstandig en enthousiast bestuur. 
Ik sta in ieder geval voor een waarde(n)vol beleid met de 
nodige aandacht voor vernieuwing maar bovenal met een 
positieve instelling en gedrevenheid. 

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Isabelle Colpaert

 Adres  Vanovers 37
  9990 Maldegem
 
 Telefoon 050 71 24 59

 E-mail isacol@skynet.be

 Website www.isabelle.colpaert.cdenv.be 
 
 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 5 september 1965

 Gezinssituatie Gehuwd met William Longueville,
  mama van Pieterjan (20),
  Vincent (16) en Viktor (10)

 Opleiding Bachelor boekhouden

 Beroep Zelfstandig kantoorhoudster
  Argenta sinds 1989

 Politieke loopbaan Geen ervaring

Ik ben een nieuw gezicht in de politiek maar totaal geen 
onbekende in het Maldegemse verenigingsleven. Zo ben 
ik reeds jaren lid van Markant en Unizo en ben ik 10 jaar 
voorzitster geweest van de Ouderraad De Ark. Nu ben ik 
ondervoorzitster van de Soroptimistclub Eeklo-Meetjesland 
waarmee ik opkom voor de rechten van vrouw en kind. 
Kortom, ik ben een bezige, geëngageerde bij die zich 
continu blijft inzetten voor het welzijn van de Maldegemse 
bevolking.

 Adres Stationsstraat 94 1a
  9990 Maldegem
 
 Gsm 0497 54 61 00

 E-mail Stefan.lamotte@hotmail.com  

 Geboorteplaats
 en –datum Gent, 4 februari 1970

 Gezinssituatie Papa van twee dochters:
  Hasse (10) en Bente (9)

 Opleiding Onderwijzer

 Beroep Directeur B.O.-school Het Anker

 Politieke loopbaan 3 jaar OCMW-raadslid 

Reeds mijn hele leven loopt het sociaal aspect van de 
maatschappij als een rode draad doorheen mijn doen en 
laten. Als voetballer, leider, opvoeder, leraar en directeur heb 
ik het genoegen gehad om een waaier aan ervaring op te 
doen op het gebied van leiderschap en het (samen)werken 
met anderen.

Als huidig OCMW-raadslid en tevens lid van het Vast 
Bureau werk ik samen met de andere mandatarissen op 
een constructieve en opbouwende manier aan een degelijk 
OCMW-beleid. Ik maak graag deel uit van een sterke ploeg 
die weet wat goed is voor de anderen. Daarom wil ik met mijn 
kandidatuur voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
het vertrouwen van de Maldegemse burgers vragen zodat 
ik mijn ervaring verder kan uitbouwen en deze positief kan 
inzetten voor iedereen die het nodig heeft. 

Stefan Lamotte

Ann Van den Abeele

 Adres Bloemestraat 64
  9990 Maldegem

 Gsm 0471 73 50 28

 E-mail Daniel.haers@telenet.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 4 juni 1952

 Gezinssituatie Gehuwd met Daniël Haers,
  moeder van Wouter (35),
  Geertrui (33) en Breght (24)
  en oma van Henri, Clara,
  Céleste en Marie

 Opleiding Verpleegkundige

 Beroep Bijna 38 jaar verpleegkundige
  bij het Wit-Gele Kruis

Politieke loopbaan  12 jaar OCMW-raadslid

Mijn engagement is vooral gericht op de zwaksten in onze 
maatschappij. Mijn interesse in de hulpverleningssector 
kon ik, tot voor kort want ik ben sinds 11 augustus met 
pensioen, realiseren in mijn job als thuisverpleegkundige 
bij het Wit-Gele-Kruis, in mijn politieke activiteit in de 
OCMW-raad en in mijn vrije tijd als bestuurslid van het Sint-
Vincentiusgenootschap, een vereniging die zich inzet voor 
de minstbedeelden van Maldegem. Daarnaast engageer ik 
mij voor de allerkleinsten door mijn voorzitterschap van 
Kind en Preventie Maldegem, in de volksmond ‘de weeg’.

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

14

plaats

12

plaats

2

plaats

8

plaats
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Christine Verplaetse

 Adres Marktstraat 16
  9990 Maldegem

 Gsm 0474 87 52 60

 E-mail Christine_verplaetse@hotmail.com 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 3 augustus 1957

 Gezinssituatie Moeder van Björn, Sören en Anouk
  en oma van Marie, Camille en ?

 Opleiding Secundair onderwijs ASO

 Beroep Zelfstandig horecauitbaatster
  van ‘De Gouden Leeuw’
  in Maldegem-centrum

 Politieke loopbaan geen

Gezien ik al 30 jaar actief ben in de horeca, denk ik dat 
ik mezelf een bekend gezicht in Maldegem mag noemen. 
Vooraleer ik in de horeca terechtkwam, werkte ik als 
bediende bij notaris Vermast maar door het veel te vroege 
overlijden van mijn mama, Adriënneke, moest ik haar taak in 
de horecazaak overnemen.

Ik ben betrokken bij heel wat activiteiten in onze gemeente, 
vaak achter de schermen. Als horeca-uitbaatster ben ik een 
luisterend oor voor heel wat mensen en ben ik bereid om een 
heleboel verenigingen te ondersteunen. In mijn familiezaak 
kun je terecht voor een lekkere hap en een verzorgd drankje 
terwijl je geniet van het uitzicht op het centrum van onze 
mooie, vernieuwde en bruisende gemeente. 

Samen met alle ondernemers en andere betrokkenen, wil ik 
me verder inzetten om van Maldegem een nog bloeiender 
gemeente te maken!

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Lut D’Hondt

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

 Adres Rokalseidestraat 18
  9990 Maldegem

 Gsm 0474 13 03 64

 E-mail terpaddepoele@hotmail.com 

 Website www.lut.dhondt.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 4 juli 1966

 Gezinssituatie Gehuwd met Marc Huyghe,
  mama van Gert (19), Camille (17)
  en Clarisse (14)

 Opleiding A1 Graduaat informatica:
  programmeur - systeemanalist

 Beroep Landbouwster

 Politieke loopbaan Geen ervaring, voor het eerst kandidaat

Sinds 1990 run ik samen met mijn man onze boerderij 
‘Ter Paddepoele’ in de Rokalseidestraat, dicht bij het 
Schipdonkkanaal. Het is een modern melkvee- en 
schapenbedrijf. Sinds 2009 doen we aan landbouweducatie 
zodat iedereen die het wil, letterlijk en figuurlijk kan komen 
proeven van het leven op en rond de boerderij. Vanuit 
deze achtergrond wil ik me graag lokaal inzetten voor het 
landbouwgebeuren in onze gemeente, rekening houdend 
met het feit dat het platteland meer is dan landbouw 
alleen en dat het leefbaar moet zijn voor iedereen, met 
onderling respect. Ook als bestuurslid van KVLV Donk en 
als provinciaal afgevaardigde van Agra in de Regioraad van 
Boerenbond zet ik me hiervoor in. 

Naast het landbouwgebeuren in zijn totaliteit ben ik ook 
heel erg bekommerd om het welzijn van de mens in de 
straat. Daarom vind ik dat er aandacht moet zijn voor de 
zorgen en noden van burgers van elke leeftijd: kinderen, 
gezinnen en senioren. Als ondernemer sta ik bovendien 
volledig achter een gemeentelijk beleid dat op verschillende 
terreinen maatregelen neemt om de lokale economie verder 
te stimuleren en nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Annyc Dobbelaere

 Adres Aardenburgkalseide 389
  9990 Maldegem

 Gsm 0498 80 10 22

 E-mail jdecuyper@skynet.be 

 Website www.facebook.com/annycdobbelaere 

 Geboorteplaats
 en –datum Waarschoot, 29 april 1966

 Gezinssituatie Gehuwd met Johan De Cuyper,
  mama van Annelies (24),
  Jelle (23) en Pieternel (17)

 Opleiding TSO, kleding

 Beroep Reeds 30 jaar landbouwster

Politieke loopbaan  Geen

Ik ben opgegroeid in het Vossenhol maar door de liefde in 
Strobrugge beland. We namen er het ouderlijk bedrijf over 
en ontwikkelden een modern melk- en vleesveebedrijf. In 
2001 namen we ook het bedrijf van mijn ouders over en 
bouwden we dit uit tot afmestbedrijf voor ons vleesvee.  
Als ervaren landbouwster wil ik in onze gemeente, waar 
landbouw echt wel belangrijk is, de belangen van de sector 
verdedigen bij belangrijke ingrepen (vb. nieuwe wegen).

Daarnaast wil ik de verdere versnippering van landbouwgrond 
tegengaan en zoveel mogelijk open ruimte helpen bewaren. 
Bovendien vind ik het van het grootste belang om 
(landbouw)bedrijven de kans te geven mee te groeien met 
de tijd tot leefbare, familiale en moderne bedrijven. Uiteraard 
sta ik als moeder van drie jongvolwassenen ook achter een 
degelijk beleid dat toekomstperspectieven biedt voor de 
jeugd op het vlak van wonen, werken en ontspannen (sport 
en cultuur).

15

plaats

11

plaats

16

plaats

Laura De Lille

 Adres  Koningin Fabiolalaan 20
  9990 Maldegem

 Gsm 0472 79 99 25

 E-mail  lauradelille@hotmail.com

 Website www.laura.delille.cdenv.be 
 
 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 19 april 1989

 Gezinssituatie Dochter van Kathleen Bourgonjon
  en Luc De Lille en vriendin
  van Jeroen Calsijn

 Opleiding Master of Science in de vroedkunde

 Beroep Vroedvrouw in OLV Ter Linden Knokke

 Politieke loopbaan geen

Vanuit mijn engagement naar jongeren toe, wil ik mij ten 
volle inzetten voor het realiseren van een gemeente waar de 
jeugd zich thuis voelt, waar ze op een veilige en verantwoorde 
manier kunnen plezier maken, sociale contacten leggen en zich 
verder kunnen ontplooien op hun weg naar volwassenheid, 
zowel voor valide als minder-valide personen. Concreet 
betekent dit dat ik ijver voor een goede jeugdwerking in de 
vorm van jeugdverenigingen en sportclubs maar ook voor 
het organiseren en faciliteren van allerhande activiteiten en 
evenementen (muziek, cultuur, etc.), voldoende aangepaste 
infrastructuur (jeugdlokalen, kinderopvang, fuifzaal, etc.) 
en een aangepaste en goede begeleiding en omkadering. 
Aangezien een deel van deze doelgroep nog geen stemplicht 
heeft, doe ik een beroep op alle Maldegemse meerderjarigen 
om mij te steunen zodat ik bovenstaande zaken mee kan 
helpen realiseren.

Naast mijn engagement gericht naar jongeren wil ik mij tevens 
inzetten voor de jonge gezinnen die de dag van vandaag 
hun handen vol hebben met het verdelen van hun aandacht 
tussen hun kinderen, hun professionele carrière, hun sociaal 
leven en elkaar.

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

10

plaats
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Maldegem
Leandra Decuyper

 Adres Tulpenlaan 7
  9990 Maldegem
 
 Gsm 0486 74 09 75
 
 E-mail leandradecuyper@hotmail.com 

 Website www.leandra.decuyper.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 20 november 1990

 Opleiding Rechten

 Beroep Studente

 Politieke loopbaan Geen 

Ik ben opgegroeid met CD&V en
herinner me vooral de momenten
waarop ik met mijn zus de flyers voor mijn pépé, 
Carlos Decuyper, huis aan huis verdeelde. ‘Eén in elke 
brievenbus en liefst gene overslaan’ was het motto. En de 
gemeentepolitiek heeft me sindsdien nooit meer losgelaten. 
Toen ik in het vijfde middelbaar een werk moest maken over 
een onderwerp dat me interesseerde, heb ik direct gekozen 
voor de Maldegemse politiek.

Naast mijn interesse voor politiek, hou ik me ook bezig met 
sport (als zwemlesgeefster), reizen, studeren en als leidster 
bij Chiro Vannoes Kleit. ’s Avonds kun je me samen met 
vrienden en vriendinnen geregeld terugvinden in één van de 
vele Maldegemse cafés die onze gemeente levend maken 
en houden. 

19

plaats

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Antoine Pauwels

 Naam  Antoine Pauwels
 
 Adres Brugsesteenweg 183b
  9990 Maldegem
 
 Telefoon 050 71 54 70

 E-mail Antoine.pauwels@telenet.be 
 
 Geboorteplaats
 en –datum Oostwinkel, 18 mei 1944
 
 Gezinssituatie Gehuwd met Angèle Coopman,
  vader van Veronique en Raf
  en grootvader van Esther,
  Eline, Mauro, Arthur en Henri
 
 Opleiding Technische opleiding elektriciteit,
  Rijkswachtopleiding te paard,
  Sportassistent Eupen,
  Criminologie lagere graad
 
 Beroep Gepensioneerd
 
 Politieke loopbaan Van 2000 tot 2006: gemeenteraadslid
  Van 2006 tot op heden: schepen van burgerlijke stand,  
  toerisme en senioren

Als schepen van burgerlijke stand heb ik de voorbije jaren 
heel wat ervaring opgedaan. Deze verzamelde kennis en 
inzicht zou ik in de toekomst graag inzetten om onder 
andere:

•  de burger te helpen om op een efficiënte manier zijn zaken 
te behartigen (allerlei documenten)

• straatnamen aan te passen met een eenvoudige 
nummering om verwarring bij vooral de hulpdiensten te 
voorkomen

• begraafplaatsen stelselmatig in orde te brengen en ook 
digitaal in kaart te brengen en daarnaast ook graven te 
ruimen na afloop van de concessie, uiteraard mits naleving 
van de reglementen

• senioren te begeleiden, te informeren en te laten 
deelnemen aan het beleid door hen via de seniorenraad 
hun doelstellingen kenbaar te laten maken

• ontmoetingsplaatsen voor allerlei ontspanning voor 
jongeren en senioren te begeleiden en te promoten

• de financiën van de gemeente goed te beheren en te 
besteden volgens de regel ‘zaaien naar de zak’

9

plaats

Jacques de Taeye

 Adres Stationsstraat 1a
  9990 Maldegem

 Telefoon 050 71 54 00

 E-mail Jacques.de.taeye@telenet.be 

 Website www.jacques.detaeye.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 26 augustus 1954

 Gezinssituatie Gehuwd met Katty De Vlieger

 Opleiding Universiteit

 Beroep Advocaat

 Politieke loopbaan Van 1989 tot 1998: gemeenteraadslid
Van 1998 tot 2006: schepen
Van 2007 tot op heden:
OCMW-raadslid en eerste ondervoorzitter

Op dit moment ben ik reeds 24 jaar actief in de 
gemeentepolitiek. De huidige legislatuur wordt gekenmerkt 
door zware investeringen wat de ademruimte in de 
volgende legislatuur zal vergroten zodat dit vooral een 
beleidslegislatuur zal worden. Er zullen fundamentele keuzes 
moeten gemaakt worden, rekening houdend met jong en 
oud en wetende dat Maldegem populair is (elk jaar verhoogt 
immers het inwonersaantal) en de vergrijzing toeneemt. 
Het middenveld verkleint ieder jaar en alle verenigingen 
hebben het moeilijk; ook daar is een taak weggelegd voor 
de gemeente en daar wil ik me graag voor inzetten. 

13

plaats

Iedereen
inbegrepen
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Rosine Vermeulen

 Adres Vierweegse 19
  9991 Adegem

 Telefoon 09 377 71 05

 E-mail Guido.lippens@telenet.be 

 Website www.rosine.vermeulen.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 26 november 1963

 Gezinssituatie Gehuwd met Guido Lippens,
  mama van Björn Lippens

 Opleiding Graduaat patroneren en snit en naad

 Beroep Logistiek medewerker

 Politieke loopbaan Geen 

Ik ben een dynamisch iemand en zet me in voor mijn gezin 
en collega’s. Politiek zit me in de genen: mijn grootvader 
was actief bij de toenmalige CVP en mijn zoon Björn is 
actief in het bestuur van CD&V. Ik ben opgegroeid in een 
landbouwersgezin waardoor ik bekommerd ben om het 
welzijn van de huidige generatie landbouwers en waardoor 
het groene karakter van onze gemeente heel belangrijk is 
voor mij.

Op professioneel gebied ben ik logistiek medewerker bij 
Johnson Controls in Assenede waar ik ook actief ben in 
de vakbeweging. Door de ervaring die ik in die beweging 
opdeed, is het logisch dat ik me wil inzetten voor de 
werkende mens. De uitbreiding van het industrieterrein 
in Maldegem juich ik dan ook toe gezien werken in eigen 
streek een onmiskenbaar pluspunt is. 

Adegem
Het Maldegems Nieuws - Nr 3 - September 2012

Cecile Ryckaert

 Adres Moerwege 17
  9991 Adegem

 Telefoon 050 71 39 57

 E-mail Cecile.ryckaert@skynet.be

 Geboorteplaats
 en –datum Adegem, 30 juni 1944

 Gezinssituatie Gehuwd met Marnix Schelstraete

 Opleiding Middelbaar onderwijs

 Beroep Gepensioneerd 

 Politieke loopbaan Reeds 18 jaar gemeenteraadslid

Als voorzitster van de seniorenvereniging OKRA Adegem 
engageer ik mij intens voor de senioren in onze gemeente. 
Ik leerde naar de mensen te luisteren en geef hun noden en 
wensen door aan de top van de gemeente.

Ik zou graag blijven meebeslissen en ijveren voor 
kwaliteitsvolle en betaalbare seniorenopvang thuis, in 
aangepaste woongelegenheden of rusthuizen. Voor de 
actieve senioren zie ik veel in een degelijk cultureel en een 
aangepast sportief aanbod en daarnaast ook begeleiding in 
de snel evoluerende multimediamarkt. 

Uiteraard heb ik ook nog steeds aandacht voor de noden 
van de jongeren, de landbouwers en de handelssector in 
onze gemeente. En ook de algemene veiligheid en mobiliteit 
in onze steeds drukker wordende gemeente volg ik verder 
op.

23

plaats

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Noël Wille

 Adres Kleemputte 3
  9991 Adegem

 Gsm 0475 59 16 36

 E-mail Wille.noel@telenet.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Adegem, 10 juli 1941

 Gezinssituatie Getrouwd met Eliane Van Waes,
  vader van Brigitte
  (gehuwd met Giovanni De Mey)
  en grootvader van Kimberley en Olivier

 Opleiding Autotechniek, specialiteit dieselmotoren

 Beroep Gepensioneerd

Politieke loopbaan  Van 1983 tot op heden: gemeenteraadslid
Van 1989 tot juli 2011: schepen

Zeventien jaar lang was ik schepen van infrastructuur en 
openbare werken, tien jaar lang was ik schepen bevoegd voor 
sport en recreatie. Die dertig jaar ervaring wil ik niet verloren 
laten gaan. Ook in de toekomst hebben de inwoners van 
Maldegem recht op goed onderhouden openbaar domein. 

Voor de gemeente moet het garanderen van een nette, 
veilige en goed onderhouden leefomgeving met goed 
uitgeruste en veilige wegen, wandel- en fietspaden en 
groen een prioriteit blijven. We moeten streven naar een 
aangename en degelijke leefomgeving die ook toegankelijk 
is voor personen met een beperking en senioren. Als 
schepen stond ik mee aan de wieg van de opmaak van de 
meerjarenplanning voor de aanleg van een rioleringsstelsel 
waardoor tegen 2027 het afval- en regenwater van de 
meeste woningen in onze gemeente gescheiden kan 
afgevoerd worden. In de toekomst wil ik mee waken over 
de verdere uitvoering, opvolging en bijsturing van dit plan. 

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

26

plaats

Rebecca Derudder

 Adres Molenstraat 24
  9991 Adegem

 Gsm 0476 28 73 64

 E-mail Rebecca.derudder@gmail.com 

 Website www.rebecca.derudder.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Keulen (Duitsland)
  10 december 1964

 Gezinssituatie Gehuwd en mama van vier kinderen:
  een zoon van 24 jaar, tweelingdochters
  van 22 jaar en een dochter van 18 jaar

 Opleiding Getuigschrift verpleegassistente en één jaar regentaat
  Frans – Geschiedenis – Godsdienst

Op dit moment tweede jaar bachelor 
gezinswetenschappen afgerond

 
 Beroep Huisvrouw en studente

 Politieke loopbaan Geen

Maatschappelijk engagement is voor mij zeer belangrijk. 
Solidariteit en verbondenheid tussen mensen moeten we 
koesteren en stimuleren door de organisatie van allerhande 
activiteiten en evenementen te ondersteunen.

Ik ben actief als bestuurslid bij Femma (het vroegere 
KAV) Adegem (reeds 15 jaar) maar ook als bestuurslid 
van de beleidsgroep Femma Oost-Vlaanderen en het 
programmacomité van CC Den Hoogen Pad.

Daarnaast ben ik ACW-bestuurslid in Maldegem en 
Gent. In dit kader hielp ik mee aan een onderzoek naar 
de gezinsvriendelijkheid van de gemeente. We moeten 
zorgen voor een gezonde en aangename samenleving voor 
iedereen. Samen met CD&V Maldegem wil ik me hiervoor 
ten volle inzetten. 

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…
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Frank Sierens

 Adres Broekelken 13e
  9991 Adegem
 
 Gsm 0477 61 47 51

 E-mail frsierens@gmail.com 
 
 Website www.frank.sierens.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Deinze, 18 december 1960

 Gezinssituatie Gehuwd met Hilde Versluys,
  vader van Hannes (24) en Lotte (21)

 Opleiding Maatschappelijk werker

 Beroep Consulent CM-ziekenfonds Maldegem

 Politieke loopbaan OCMW-raadslid van 1995 tot 2000
Gemeenteraadslid van 2001 tot 2006
Schepen van onderwijs, cultuur en sport van 2007 tot op 
heden. Voorzitter COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland)
sinds 2007

Aan politiek doen in je eigen gemeente geeft een fantastisch 
gevoel: luisteren, beoordelen, oplossingen zoeken en vooral 
eerlijke antwoorden geven zijn van onschatbaar belang. 
Als je je vanuit deze overtuiging blijft inzetten, zijn vele 
realisaties mogelijk, de grote en de kleinere. Ik oefen mijn 
job bij het CM-ziekenfonds in Maldegem al bijna 30 jaar op 
deze manier uit en merk dat dit ook de juiste formule is om 
als schepen je werk te doen. Beleid voeren is hard werken, 
durven verder denken, de grootste gemene deler zoeken, 
discussiëren, bij je standpunt blijven maar ook toegeven als 
je verkeerd zit. 

Onze partij heeft van Maldegem de mooie gemeente 
gemaakt die ze nu is. Maldegem leeft en daar ben ik 
bijzonder trots op. De positieve respons van de inwoners 
op dit beleid geeft de nodige zuurstof om er in de volgende 
legislatuur voluit aan verder te bouwen want een goed 
beleid is nooit af. Politiek is een ploegsport, alleen red je 
het niet. Wij trekken nu naar de verkiezingen met een echt 
dreamteam. Het enthousiasme van mezelf, samen met dat 
van mijn medekandidaten geeft me de nodige energie om 
er in te vliegen. Ik ben er klaar voor!

Boudewijn De Schepper

 Adres Broekelken 18
  9991 Adegem

 Telefoon 050 71 16 16 

 E-mail Boudewijn.de.schepper@telenet.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 5 september 1947

 Gezinssituatie Gehuwd met Francine De Wispelaere,
  vader van Anja (39) en Heidi (36)
  en grootvader van drie kleinzonen

 Opleiding Landbouwschool

 Beroep Aannemer technische land- en tuinbouwwerken
  en grondwerken

 Politieke loopbaan 18 jaar schepen en 6 jaar gemeenteraadslid

Met mijn 24 jaar in de gemeentelijke politiek heb ik heel wat 
ervaring en kennis opgedaan, op verschillende vlakken. Dit 
motiveert me om me ook in de toekomst in te zetten voor 
een goeddraaiend Maldegem. Indien de kiezer dit wil, wil ik 
me dan ook engageren om ook in de volgende legislatuur 
mijn beste beentje voor te zetten. Ik zou dit specifiek 
willen doen in het kader van het terugschroeven van de 
wateroverlast na hevige buien. Een vlotte doorstroming van 
het water naar de kanalen en een passende bijsturing van 
de waterbekkens zodat ze op het gepaste moment gevuld 
worden staan hierin centraal.

 Adres Prins Boudewijnlaan 25
  9991 Adegem

  Geboorteplaats
 en –datum Boom, 12 september 1986

 Gezinssituatie Gehuwd met Ellen Joos

 Opleiding Fotolasser

 Beroep Wielrenner bij Astana

 Politieke loopbaan Geen ervaring maar politiek heeft me altijd geboeid,
  zeker op gemeentelijk niveau omdat dit het dichtst bij de  
  mensen staat

Volgens mij is gemeentepolitiek een beetje als wielrennen: in 
ploegverband werken ten dienste van de ploeg en met het 
oog op gezamenlijk te realiseren doelstellingen. Belangrijk 
voor mij is dat Maldegem zich de voorbije jaren geprofileerd 
heeft als een sportgemeente met bijzonder veel aandacht 
voor het wielrennen. Goede en veilige fietspaden en een 
aangepaste verkeersinfrastructuur zijn voor mij en alle 
burgers van levensbelang. Ik ben van mening dat iedereen 
voor wie sporten een hobby is, de mogelijkheden moet 
krijgen om zijn sport in optimale en veilige omstandigheden 
te beoefenen, met extra aandacht voor jonge sporters. 
Bovendien mag er op lokaal vlak best ingezet worden op de 
opleiding en vorming van jonge wielrenners om één van de 
populairste sporten meer toekomstkansen te geven. 

Kevin Seeldraeyers

 Adres Akker 2
  9991 Adegem
 
 Gsm 0473 77 70 81

 E-mail Schepen.lammertyn@maldegem.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 17 januari 1977

 Gezinssituatie Samenwonend en mama
  van Emiel (10) en Cisse (8)

 Opleiding Onderwijzeres

 Beroep Halftijds onderwijzeres in
  De Papaver te Adegem

 Politieke loopbaan Van 2006 tot 2011: gemeenteraadslid
Sinds 1 juli 2011: schepen van leefmilieu, kinderopvang, 
tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking

Een beleid voeren met kansen voor iedereen. Samen bou-
wen aan een gemeente waar het goed is om te leven en 
waar iedereen gelijke kansen krijgt. Dat is waarvoor ik als 
politica wil opkomen. Het voorbije anderhalf jaar kreeg ik als 
schepen de kans om dit beleid mee vorm te geven.

Ik hoop de kans te krijgen om op de ingeslagen weg verder 
te gaan, de weg naar een samenleving en een gemeente 
waar iedereen zich thuis kan voelen.  Als schepen koos ik 
ervoor om halftijds te gaan werken om zo voldoende tijd 
te kunnen besteden aan de uitoefening van mijn mandaat. 
Omdat Maldegem, zijn inwoners, bedrijven en verenigingen 
mandatarissen verdienen die hun woorden ook in daden 
omzetten en willen investeren in onze gemeente. Samen 
moeten we gaan voor een Maldegem dat niet alleen leeft 
maar dat ook geeft aan en om iedereen. Want het werk voor 
een betere samenleving begint bij onszelf. Voor een zelfbe-
wust, zorgzaam en energiek Maldegem met vertrouwen in 
en een open kijk op de wereld. 

Annelies Lammertyn20
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Middelburg
Anneke Gobeyn

 Adres Schorreweg 4
  9992 Maldegem-Middelburg

 Gsm 0476 23 01 82

 E-mail Anneke.gobeyn@telenet.be 

 Website www.anneke.gobeyn.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Knokke, 22 mei 1965

 Gezinssituatie Gehuwd met Luc Cauwels,
  mama van Glenn (23) en Lynn (20)

 Opleiding Verpleegkunde

 Beroep Endoscopie verpleegkundige

 Politieke loopbaan Al 18 jaar in de politiek: eerst 3 jaar gemeenteraadslid,
  dan 9 jaar schepen en momenteel 6 jaar gemeenteraadslid

Als dochter van Georges Gobeyn, die 24 jaar politiek 
actief was, heb ik van jongs af aan geleerd wat sociaal 
engagement is. Zo ben ik bestuurslid van de Maldegemse 
tennisclub en lid van ACV, ACW en nauw betrokken bij 
voetbalclub VKA Middelburg. In het AZ OLV Ter Linden te 
Knokke, waar ik werk, ben ik al 26 jaar actief lid als secretaris 
van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid 
en daarnaast ben ik bestuurslid van de gewestelijke en 
nationale belangengroep ‘Ziekenhuizen’.

Als verpleegkundige is de interesse voor sociale 
zaken (OCMW, tewerkstelling, sociale toelagen zoals 
kinderkankerfonds, gezondheidszorg en kinderopvang) en 
de bescherming van de zwakkeren (waaronder kinderen, 
jongeren, bejaarden en jonge gezinnen) gegroeid. Een 
aangenaam en veilig woongebied, zorg voor het milieu, 
platteland en sport krijgen mijn aandacht. Als vrouw en 
mama met ervaring voel ik zeer goed aan wat mensen 
maatschappelijk nodig hebben. Bovendien ben ik van 
mening dat elke leefkern moet vertegenwoordigd zijn in het 
beleid. Als enige Middelburgse CD&V-kandidate sta ik te 
popelen om Maldegem mee te helpen besturen. 

 Adres Hillestraat 35
  9991 Adegem
 
 Telefoon 050 37 22 53
 
 E-mail Efp.kuppens@telenet.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Neerpelt, 29 augustus 1961

 Gezinssituatie Gehuwd met dr. Inge Brodöhl,
  papa van Karel-Jan (15)
  en Maarten-Jan (13)

 Opleiding Doctor in de genees-,
  heel- en verloskunde
  met specialisatie
  algemene chirurgie

 Beroep  Chirurg en diensthoofd
  chirurgie AZ Alma

 Politieke loopbaan  Geen 

Goed besturen is keuzes maken die doordacht, bestudeerd 
en gefundeerd zijn.

Als deze keuzes goed zijn voor het individu zijn deze meestal 
ook zeer goed voor de gemeenschap. Zo creëren we een 
gezonde gemeente waar het goed wonen en leven is. 

Om deze gezonde keuzes mee te maken hoop ik op uw 
steun te mogen rekenen op 14 oktober 2012.

Dr. Eddy Kuppens25

plaats

6

plaats
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 Adres Kleitkalseide 73
  9990 Maldegem-Kleit

 Gsm 0477 81 92 61

 E-mail Valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be  
 
 Website www.valerietaeldeman.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 27 december 1975

 Gezinssituatie Samenwonend met Tom Vermeirsch,
  mama van Marlies (5) en Nicca (3)

 Opleiding  Politieke en sociale wetenschappen
  Master Europees recht

 Beroep  Schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger

 Politieke loopbaan  Gemeenteraadslid van 2000 tot 2006
  Schepen van 2007 tot op heden
  Vlaams volksvertegenwoordiger van 2009 tot op heden

Mijn grootvader Richard Taeldeman was actief in de 
Maldegemse gemeentepolitiek en ongetwijfeld heeft 
dat een invloed gehad op mijn politieke interesse die 
zich steeds verder uitbreidde. Na mijn studies politieke 
en sociale wetenschappen kon ik aan de slag bij Johan 
De Roo, onze huidige burgemeester, toen ook Vlaams 
volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter van het Vlaams 
Parlement.

Toen me gevraagd werd om me kandidaat te stellen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 deed ik dat met 
plezier. Mijn geslaagde uitslag zorgde ervoor dat ik verkozen 
werd als gemeenteraadslid en zo ging de bal aan het rollen. Bij 
mijn tweede verkiezingsdeelname in 2007 kreeg ik opnieuw 
veel steun waardoor ik schepen werd. Nog steeds voer ik 
dat mandaat met veel enthousiasme en gedrevenheid uit. 
Het voelt goed om op die manier iets te kunnen betekenen 
voor de inwoners van Maldegem. Sinds 2009 zetel ik ook 
in het Vlaams Parlement als volksvertegenwoordiger. Het is 
duidelijk dat ik gebeten ben door de politieke microbe. Met 
de kennis en de ervaring die ik de voorbije jaren opgedaan 
heb, wil ik me verder inzetten voor een Maldegem waar 
iedereen zich goed voelt. Hopelijk kan ik hiervoor op uw 
steun rekenen.

Seppe Trenson

Kleit

Om het met mijn
eigen woorden

te zeggen…

Valerie TaeldemanMarleen Van den Bussche 

Om het met mijn
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 Adres Kleine Lievevrouwdreef 8
  9990 Maldegem-Kleit

 Telefoon 050 71 57 70

 E-mail vandenbusschemarleen@gmail.com 

 Website www.marleen.vandenbussche.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Beernem, 27 december 1957

 Gezinssituatie Gehuwd met Michael Selter,
  moeder van Elke (1980)
  en Bert (1983), oma van Stella (2011)

 Opleiding Industriële wetenschappen

 Beroep OCMW-voorzitter

 Politieke loopbaan 24 jaar politiek actief, sinds 1988: eerst 6 jaar als 
  gemeenteraadslid, van januari 1995 tot april 1998 schepen 
  van burgerlijke stand en gezin, vervolgens opnieuw 
  gemeenteraadslid tot einde legislatuur. Sinds 2001 onafge- 
  broken OCMW-voorzitter, waarvan de laatste 6 jaar toege- 
  voegd aan College van Burgemeester en Schepenen

Ik wil aan politiek doen op een beschaafde manier, eerlijk en 
met respect omdat dit sinds jaar en dag mijn stijl en waar-
den zijn. Als voorzitter van het OCMW heb ik getracht om 
gerichte politiek te voeren en verantwoordelijkheid op te 
nemen. In een wereld die razendsnel verandert en gesneden 
lijkt op maat van de sterksten kon ik mee helpen zorgen 
voor de gewone mensen, de zwakkeren en de ouderen. Het 
waren intense jaren maar het werk is niet af.

Graag wil ik het voortouw nemen om de komende legisla-
tuur eenzelfde beleid te kunnen voeren dat herkenbaar is 
voor alle inwoners van de gemeente.

Als ervaren politica, vrouw, moeder en oma wil ik, vanuit 
de dagelijkse praktijk en met veel zorg en fijngevoeligheid, 
bijdragen aan een eerlijke, leefbare en solidaire gemeente 
op mensenmaat, een gemeente die kansen, toekomst en 
welvaart biedt. 

1

plaats

18

plaats

4

plaats
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 Adres Kleitkalseide 143a
  9990 Maldegem-Kleit

 Gsm 0475 23 35 17

 E-mail seppe_trenson@yahoo.com 

 Geboorteplaats
 en –datum Assebroek, 5 mei 1986

 Gezinssituatie Binnenkort samenwonend
  met Emmeline Martens

 Opleiding Master of Science in biologie

 Beroep Leerkracht biologie
  en natuurwetenschappen

 Politieke loopbaan Een voorlopig onbeschreven blad

CD&V Maldegem staat garant voor een goed bestuur. 
Een bestuur dat geen enkele inwoner ontziet en voor 
iedereen het onderste uit de kan haalt. Een bestuur dat, 
ondanks de financiële crisis, blijft investeren in het welzijn 
van haar inwoners, iedereen inbegrepen. Een bestuur dat, 
in tegenstelling tot wat oppositiepartijen u willen doen 
geloven, een gezond financieel beleid voert. 

Samen met de andere kandidaten wil ik mee helpen en er 
op toezien dat in de volgende zes jaar en verder dit beleid 
wordt voortgezet: niet besparen om te besparen, maar 
efficiënt investeren in de toekomst van onze gemeente, en 
in het bijzonder voor jeugd, sport en cultuur. Ik wil actief 
meewerken aan een duurzame gemeente waarop elke 
inwoner zonder uitzondering trots kan zijn, de mooiste en 
beste plaats om te wonen, voor iedereen. 



Geert De Roo

Om het met mijn
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te zeggen…

 Adres Donkstraat 65
  9990 Maldegem-Donk
 
 Gsm 0495 20 70 47

 E-mail Geert.de.roo@skynet.be

 Website www.laatjenietomdetuinleiden.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 2 mei 1958

 Gezinssituatie Gehuwd met Kathleen Demeulenaere
  en een knus gezin vormend met Thomas (26),
  Tim (23), Karel (23) en Pieter (21)

 Opleiding Hoger secundair landbouw

 Beroep Zelfstandig tuinaannemer

 Politieke loopbaan Gemeenteraadslid geworden in 1988, sinds 1997
  onafgebroken schepen. Sinds 1992 onafgebroken
  Oost-Vlaams provincieraadslid

Wie Maldegem binnenkomt, merkt het meteen: we zijn een 
mooie en nette gemeente. De noodzakelijke investeringen 
die we de laatste jaren gedaan hebben, maken het nog 
aangenamer om in onze gemeente te vertoeven. Ik 
wil me dan ook verder engageren om onze leefkernen 
verkeersveilig te maken met aandacht voor het landelijke 
karakter. Zo zorgen we voor leefbare dorpen waar de 
mensen graag wonen. Samen met de ploeg gemotiveerde 
mandatarissen wil ik tal van initiatieven en verenigingen 
enthousiast ondersteunen om zo tot een aangename 
samenleving te komen. Als zelfstandig ondernemer weet 
ik maar al te goed dat gemeentelijke samenwerking met 
ondersteuning van ondernemers en landbouwers tot een 
prachtig resultaat kan leiden.

We zijn er ons niet altijd bewust van dat we kunnen 
genieten van het voorrecht in een mooie en rustige 
omgeving te leven en te wonen. Daarom wil ik mij verder 
inzetten om hier samen aan voort te bouwen. Ik kan bogen 
op veel ervaring en sta open voor nieuwe, frisse initiatieven. 
Als lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen en 
vanop de 2e plaats voor de provincieraardsverkiezingen ga 
ik voluit voor de volgende legislatuur!

Donk

Koenraad De Ceuninck

 Adres Sint-Jansherenplein 7
  9990 Maldegem-Donk
 
 Gsm 0478 95 12 44

 E-mail Koenraad.de.ceuninck@telenet.be 

 Website www.koenraaddeceuninck.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Eeklo, 17 oktober 1981

 Gezinssituatie Gehuwd met Inge Mouton,
  papa van Seth (2010) en ?
  (verwacht oktober 2012)

 Opleiding Doctor in de politieke wetenschappen

 Beroep Doctor-assistent Universiteit Gent

 Politieke loopbaan Gemeenteraadslid sinds 2007
  Voorzitter van de gemeenteraad sinds 2011

Een gemeentelijk beleid moet vooruitziend zijn. We 
moeten de toekomst van onze gemeente voorbereiden 
zowel op sociaal, economisch als maatschappelijk gebied. 
Dat betekent dat we de moed moeten hebben om te 
blijven investeren in voorzieningen van de toekomst zoals 
bedrijventerreinen, bloeiende centra en leefkernen met 
alle voorzieningen, ouderenzorg, infrastructuur voor jonge 
gezinnen (denk maar aan kinderopvang) en dat alles 
tegen een betaalbare prijs. Op die manier kunnen we van 
Maldegem blijvend een mooie gemeente maken waar we 
ons echt ‘thuis’ kunnen voelen. Daarvoor wil ik mij ook de 
komende zes jaar inzetten. 

Maarten De Smet

 Adres Ziltedreef 13
  9990 Maldegem-Donk

 Telefoon 050 17 62 52

 Website www.maarten.desmet.cdenv.be 

 Geboorteplaats
 en –datum Brugge, 1 juli 1983

 Gezinssituatie Wettelijk samenwonend
  met Margot Van der Jeught

 Opleiding Master in de geografie

 Beroep Precisie landbouwspecialist bij CNH

 Politieke loopbaan 6 jaar gemeenteraadslid

Opgroeien in een sociaal nest heeft tal van voordelen: 
engagement tonen, er zijn voor ouderen, in de bres 
springen voor elkaar, etc. heb ik met de paplepel binnen 
gekregen. In de jeugdbeweging nam ik dan ook graag een 
verantwoordelijke rol op. Ik durfde het voortouw nemen, 
ook in moeilijkere situaties. 

Sinds 2007 draag ik actief mijn steentje bij aan het 
uitbouwen van een degelijk beleid in onze gemeente. Als 
gemeenteraadslid heb ik reeds een pak ervaring opgedaan. 
Het heeft me ook geleerd dat oerdegelijke waarden als 
respect, engagement, verantwoordelijkheid, teamspirit, etc. 
geen loze woorden moeten zijn maar dat het kernbegrippen 
zijn waar je verder kan op bouwen. 
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Geert De Roo
Lijstduwer gemeente Maldegem

2e plaats provincie Oost-Vlaanderen

Sinds 1992 ben ik lid van de Oost-Vlaamse Provincieraad. Ik kom uit de 
plattelandsbeweging en heb er altijd voor geijverd om niet enkel een stedelijk 
beleid te voeren maar ook een waardig plattelandsbeleid uit te bouwen. Met 
de volledige ploeg zijn we er in geslaagd om plattelandsgemeenten zoals 
Maldegem in the picture te plaatsen zodat zij leefbaar kunnen blijven. Onze 
regio heeft de ondersteuning van de provincie hard nodig. Denk maar aan 
de subsidies die zij aanbiedt voor de aanleg van fietspaden, de inspanningen 
die zij levert voor de bestrijding van de wateroverlast in onze gemeente 
in de vorm van financiële middelen en kennis ter zake, de subsidies die 
Maldegem mocht ontvangen in het kader van de herwaardering van de 
Meulekreek in Middelburg, de renovatie van het gemeentehuis en de kerken 
in onze gemeente, etc. De provincie is weinig gekend bij het grote publiek. 
Zij is echter de scharnier tussen de gemeenschappen en gewesten enerzijds 
en de gemeenten anderzijds. Ze maakt een betere samenwerking mogelijk 
tussen de verschillende actoren op het terrein en ze beantwoordt aan de 
specifieke opdrachten die de gemeenten overstijgen. De volgende jaren 
zal de structuur van de provincie als instelling grondig wijzigen. 
We staan dus voor een grote uitdaging maar een 
belangrijke positieve factor hierin is dat 
het gaat om een financieel 
gezond bestuur. Met de 
volledige CD&V-ploeg die 
zich kandidaat stelt voor de 
provincieraadsverkiezingen 
moeten we zeker kunnen 
bijdragen tot het succes van 
deze hervormingen. Uiteraard 
hoop ik samen met de andere 
kandidaten op uw steun te 
mogen rekenen. 
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We stemmen ook voor
de provincieraad

Op zondag 14 oktober 2012 moeten we ook onze stem uitbrengen voor de Provincieraad.
CD&V Oost-Vlaanderen heeft voor het district Eeklo een geslaagde lijst samengesteld

waarin 7 gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Luc Lampaert
Zomergem

Danny Smessaert
Eeklo

Kristine Moens
Waarschoot

Onze eigen
Geert De Roo

Maldegem

Annick Willems
Sint-Laureins

Filip Lehoucq
Evergem

Liliane
De Nijs-Bauwens

Kaprijke
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Hoe geldig stemmen?

Stemmen bij volmacht

Binnen dezelfde lijst mag u als kiezer uw stem uitbrengen:
in het stemvak bovenaan de lijst (lijststem)

OF

in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten binnen éénzelfde lijst (naamstem).
Brengt u uw stem uit in het vak bovenaan de lijst (lijststem) en in het vak naast de naam van 

één of meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst (naamstem), dan is dit geldig maar dan 
wordt de lijststem als niet-bestaand beschouwd. 

Wanneer u op één kiespapier uw stem uitbrengt
voor kandidaten van verschillende lijsten (partijen), dan is dit ongeldig!

In sommige gevallen kan u een andere kiezer 
in uw naam laten stemmen op 14 oktober 2012.

Aan wie u een volmacht geeft, maakt niet uit, 
zolang het maar iemand is die zelf deelneemt 
aan de betreffende verkiezing. Per verkiezing 
kan de volmachtkrijger (dus degene die in uw 
plaats zal stemmen) maar voor één persoon 
bij volmacht gaan stemmen. 

Hoe een volmacht regelen?
Om een volmacht te regelen heeft u twee 
documenten nodig:

• Het volmachtformulier A95: dit kan u 
downloaden via www.vlaanderenkiest.be 
onder de rubriek ‘Formulieren’ (zoeken naar 
volmachtformulier) of afhalen in het CD&V-
campagnelokaal, Mevrouw Courtmanslaan 
77 (oud-garage De Mey) op maandag 
tussen 9.30 en 12 uur.

• Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar 
het stemlokaal kan. Bij deze een overzicht 
van de gevallen waarin u een volmacht kan 
geven aan een andere kiezer en welk attest 
u hiervoor nodig heeft.

Indien u omwille van medische 
redenen niet in staat bent om te 
gaan stemmen
In dit geval heeft u een medisch attest nodig. 
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat 
attest niet geven. 

Indien u om beroeps- of 
dienstredenen in het buitenland 
bent. Ook de leden van uw gezin of 
gevolg die met u in het buitenland 
verblijven en die moeten stemmen, 
kunnen een volmacht geven
In dit geval heeft u een attest van de werkgever 
nodig waarin deze bevestigt dat u op 14 
oktober 2012 om beroeps- of dienstredenen 
niet kan gaan stemmen. 

Indien u in België bent maar op 
de dag van de verkiezingen moet 
werken
Ook in dit geval moet u over een attest van de 
werkgever beschikken waarin hij of zij bevestigt 
dat u op 14 oktober 2012 om beroeps- of 
dienstredenen niet kan gaan stemmen. 

Indien u of iemand van uw gezin 
met wie u samenwoont, het beroep 
van schipper, marktkramer of 
kermisreiziger uitvoert
In dit geval heeft u een attest nodig waaruit 
de uitoefening van het beroep blijkt. Dit attest 
wordt afgegeven door de burgemeester 
van de gemeente waar de volmachtgever 
ingeschreven staat in het bevolkingsregister. 
Hiervoor dient u zich te richten tot de 
gemeentelijke Bevolkingsdienst.  

Indien u ten gevolge van een 
rechterlijke maatregel in een 
toestand van vrijheidsbeneming 
verkeert
In dit geval heeft u een attest nodig van de 
directie van de strafinrichting.

Indien uw geloofsovertuiging u niet 
toelaat om te gaan stemmen
In dit geval heeft u een attest nodig van de 
religieuze overheid. 

Indien u student bent en omwille 
van studieredenen niet kan gaan 
stemmen
In dit geval heeft u een attest van de directie 
van de school nodig.

Indien u omwille van privéredenen 
tijdelijk in het buitenland verblijft
In dit geval heeft u een attest van tijdelijk verblijf 
in het buitenland nodig. Dit wordt afgegeven 
door de burgemeester van de gemeente waar 

de volmachtgever ingeschreven staat in het 
bevolkingsregister. Hiervoor dient u zich te 
richten tot de gemeentelijke Bevolkingsdienst. 
U kan daar bewijzen dat u op de verkiezingsdag 
in het buitenland bent door:

• Bewijsstukken voor te leggen in de 
vorm van bijvoorbeeld een reservatie 
bij een reisbureau, een kopie van 
een hotelvoucher, een kopie van een 
vliegtuigticket, een bewijs van boeking of 
reservatie van een hotel of kampplaats via 
internet, etc.

• Indien u geen bewijzen kan voorleggen 
doordat u bijvoorbeeld met uw eigen 
wagen op bezoek was bij familie of 
vrienden, kan u een verklaring op eer 
afleggen bij de gemeentelijke dienst 
Burgerzaken. 

Praktisch op 14 oktober 2012
Op 14 oktober 2012, de dag van de gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen, dient de 
volmachtkrijger (degene aan wie u een 
volmacht gegeven heeft) zich aan te melden in 
het stembureau waar u als volmachtgever zou 
moeten gaan stemmen. De volmachtkrijger 
dient volgende zaken te kunnen voorleggen:

• De eigen identiteitskaart
• De eigen oproepingsbrief
• De oproepingsbrief van degene voor wie 

hij met een volmacht komt stemmen
• Het volledig, correct ingevulde en 

ondertekende volmachtformulier
• Het van toepassing zijnde attest.

Info
Voor meer info omtrent de volmachtregeling 
kan u terecht op www.vlaanderenkiest.be 
onder de rubriek ‘kandidaat’. Eventueel kan u 
ook langskomen in het CD&V-campagnelokaal, 
Mevrouw Courtmanslaan 77 (oud-garage De 
Mey) en dit op maandag van 9.30 tot 12.00 uur.
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Tot uw dienst
Je hebt het wellicht al gezien of er iets over 
opgevangen: ter gelegenheid van deze 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
heeft CD&V Maldegem haar campagnelokaal 
ingericht in oud-garage De Mey in de Mevrouw 

Courtmanslaan 
77. Nog tot 14 
oktober 2012 kun 
je er op maandag 
tussen 9.30 en 
12.00 uur terecht 
met al je vragen 
en opmerkingen 
omtrent de 

verkiezingen. Wil je bijvoorbeeld een 
affiche van één of meerdere kandidaten? 
Of wens je wat dieper in te gaan op één 
van de CD&V-programmapunten? Of wil 
je een volmachtformulier ophalen? Tussen 
9.30 en 10.30 uur zullen bovendien elke 
maandagvoormiddag een aantal Maldegemse 
CD&V-kandidaten aanwezig zijn zodat je 
persoonlijk met hen kan kennismaken. Kom 
ons dus gerust een bezoekje brengen. 
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Uw kandidaten voor CD&V
Maldegem op 14 oktober 2012 zijn:

Volg ons ook via:
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1 Marleen Van den Bussche

2 Marten De Jaeger

3 Frank Sierens

4 Valerie Taeldeman

5 Koenraad De Ceuninck

6 Anneke Gobeyn

7 Maarten De Smet

8 Isabelle Colpaert

9 Antoine Pauwels

10 Laura De Lille

11 Christine Verplaetse

12 Stefan Lamotte

13 Jacques de Taeye

14 Ann Van den Abeele

15 Annyc Dobbelaere

16 Lut D’Hondt

17 Kevin Seeldraeyers

18 Seppe Trenson

19 Leandra Decuyper

20 Annelies Lammertyn

21 Boudewijn De Schepper

22 Rosine Vermeulen

23 Cecile Ryckaert

24 Rebecca Derudder

25 Dr. Eddy Kuppens

26 Noël Wille

27 Geert De Roo

www.maldegem.cdenv.be


