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Voor een gemeente die leeft en om u geeft!

Als kind was Groot-Haaltert voor mij de plaats waar ik naar school ging, in 
de jeugdbeweging en de turnclub zat, waar ik voetbalde en ravotte en waar 
ik op mijn 18de in de lokale politiek stapte. Ik woon nog altijd graag in onze 
gemeente waar nu mijn kinderen naar school gaan en in de jeugdbeweging, 
voetbal- en turnclub zitten...  Onze gemeente is onze thuis!

De gemeente is het bestuursniveau dat het dichtst bij de mensen staat, het 
is direct zichtbaar en voelbaar. Met CD&V kiezen we voor de weg vooruit, 
voor een Groot-Haaltert waar iedereen mee is! We gaan voor een politiek 
die de levenskwaliteit verbetert van iedereen, zonder onderscheid. Een 
politiek die meer dan ooit lokaal begint, in onze buurt, in onze gemeente. 

In Haaltert is een krachtig en sterk bestuur nodig met figuren die 
vertrouwen geven en aan wie je de gemeente mag en kán toevertrouwen. 
Al onze kandidaten hebben een maatschappelijk en/of gemeentelijk 
engagement, ieder met zijn of haar eigen accenten. Dat is de kracht van De 
Weg Vooruit: mensen die het beste van zichzelf delen om samen verder te 
geraken.

In deze brochure stellen we onze kandidaten én een aantal van onze 
speerpunten voor. 

Met deze ploeg willen we de weg vooruit gaan.

We rekenen op u!

DE WEG VOORUIT 
IN HAALTERT

Phaedra Van Keymolen
Lijsttrekker gemeente en provincie



KRISTIEN 
VAN CROMPHAUT

Natuur en bossen dichtbij zijn 
belangrijk voor de levenskwaliteit 
van iedereen. 

Maar ook een goed evenwicht 
en afspraken tussen duurzame 
landbouw en natuur is voor ons 
belangrijk. We maken bijvoorbeeld 
werk van een gemeentelijk 
landbouwersloket waar 
landbouwers terecht kunnen met 
hun vragen.

NANCY 
VAN LANDUYT

Juist, niet alleen landbouwers, 
ook andere inwoners zijn op 

zoek naar verbinding met de 
natuur. Veel mensen willen 
graag tuinieren, maar hebben 
geen eigen tuin (meer). Daarom 
wil CD&V werk maken van de 
realisatie van een volkstuinproject 
in Haaltert. 

LODEWIJK 
LANGENBERG

En dan is er nog het prachtige 
Haaltertse landschap met heggen, 
knotwilgen, voetwegen en 
bloemenranden dat goed moet 
onderhouden worden.

MARIA 
STOCKMAN

Absoluut akkoord! Bijvoorbeeld 
bijenvriendelijke bloemen in de 
gemeentelijke perkjes kunnen 
zorgen voor bloemrijk genot.
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DUURZAAM
VOORUIT Duurzaam vooruit naar

een groene en leefbare gemeente!



BART 
VAN IMPE

Sporten is een sociaal gebeuren 
dat velen verenigt, jong en oud, 
mannen en vrouwen. De nodige 
faciliteiten om te sporten en om 
nadien nog gezellig te kunnen 
blijven ‘plakken’ moeten verder 
uitgebouwd worden.

KOEN 
VAN DEN EYNDE

Absoluut! Als lid van een 
sportvereniging weet ik 
hoe noodzakelijk het is de 
mogelijkheid te hebben om goed 
te kunnen sporten. Bijkomende 
infrastructuur is nodig vb. door de 
ontwikkeling van de Radarsite in 
Kerksken.

JURGEN 
BUYL

Inderdaad. Als fervent 
wielertoerist en ex-voetballer 
wil ik mee investeren in 
moderne sportinfrastructuur 
met kunstgrasvelden en veiligere 
fietspaden.

LODEWIJK 
LANGENBERG

Ook voor doelgroepen 
zoals senioren, mensen met 
een beperking,… en dit in 
samenwerking met bestaande 
organisaties en voorzieningen.

PHAEDRA 
VAN KEYMOLEN

Maar ook voor de recreatieve 
sporter moet er voldoende 
aanbod zijn met bvb. een finse 
piste die in de wintermaanden 
verlicht is en goed onderhouden 
wandel- en fietspaden.
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SPORTEND
VOORUIT Sportend vooruit naar een  gemeente

met gezonde en fitte inwoners.



KRISTIEN VAN 
CROMPHAUT

We kiezen voor een brede school, 
dat is een school die samenwerkt 
met sportverenigingen, academie, 
musea, jeugdwerk, kinderopvang,… 

LEEN 
PIENS

Als voorzitster van het 
oudercomité van basisschool 
Molenveld kan ik dit alleen maar 
toejuichen. Overleg met alle 
betrokkenen is belangrijk.

RIK
DE BODT

De scholen hebben beperkte 
middelen en het is belangrijk dat 
de lat voor alle scholen gelijk 
ligt. Er is extra nood aan opvang 

in de nabijheid (op loopafstand) 
van ELKE school  in een goed 
uitgerust gebouw met een 
aantrekkelijke infrastructuur en 
degelijk opgeleide onthaalouders 
(evt. grootouders).

MARIA
STOCKMAN

Inderdaad, extra kleinschalige 
voor- en naschoolse opvang 
buiten de schoolmuren stimuleren 
is belangrijk.

GLORIA
UWINEZA

 En we moeten ervoor zorgen 
dat anderstalige leerlingen 
een goede begeleiding krijgen 
want Nederlands is echt wel 
de basis voor een succesvolle 
schoolcarrière.

STAP VOOR STAP  
VOORUIT

PLAATS

10

PLAATS

15
PLAATS

11

PLAATS

24

PLAATS

07

Wees wijs en investeer
in het onderwijs!



GLORIA 
UWINEZA

Jongeren moeten elkaar terug 
kunnen ontmoeten.

KRISTIEN 
VAN CROMPHAUT

Ja, er is nood aan 
ontmoetingsplaatsen op 
maat, bv. een skateparcours of 
basketbalplein.

TOM 
VERBEKE

Als ex-bondsleider van KSA 
Atom wil ik een veilige en 
degelijke infrastructuur voor alle 
jeugdbewegingen.

BART 
OTTOY

De jeugd verdient 100 % ons 

respect en onze aandacht, via 
een beleid met een duidelijke 
langetermijnvisie.

DYMPHNA 
DE SCHRIJVER

Met ons beleid willen we 
iedereen bereiken. Ook kansarme 
kinderen en niet-georganiseerde 
jeugd verdient een aanbod.

GLORIA UWINEZA
Wij willen de jeugd nog veel 
meer een stem geven via échte 
inspraak, participatie en opvolging 
van de aanbevelingen door het 
beleid.

EVELIEN 
VAGENENDE 

Ja, en vergeet ook niet wifi in 
openbare plaatsen.
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#VOORUIT De jeugd
aan zet!



JURGEN 
BUYL

Zonder inzet van honderden 
vrijwilligers die zich dagelijks en 
belangeloos inzetten, stopt het 
dorp met bruisen.

DARIE DE SAEDELEER
Zeker, we moeten ze op handen 
dragen!

TOM 
VERBEKE

We moeten onvoorwaardelijk 
investeren in ons vrijwilligerswerk, 
zowel qua subsidies, als materiaal, 
als locatie, ….

DARIE 
DE SAEDELEER

Klopt! Daarnaast hebben ze ook 
nood aan een centraal loket dat 
hen ondersteunt.

INGRID 
MOENS

Met een databank kunnen 
vrijwilligers en inwoners 
gemakkelijker hun weg naar elkaar 
vinden.

MONIQUE 
DEBBAUT

Alle vrijwilligers verenigen en 
verbinden over de deelgemeenten 
heen, daar kiezen we voor!

GEËNGAGEERD
VOORUIT
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CD&V draagt vrijwilligers
op handen



STEVEN 
DE SCHRIJVER

Een degelijke fietsinfrastructuur in 
onze gemeente moet de mensen 
terug aanzetten om de fiets meer 
te gebruiken voor hun dagelijkse 
verplaatsingen op korte afstand.

HANS 
CIETERS

Inderdaad, veilige en 
comfortabele fietspaden en 
goede fietsstallingen, dat is 
waar ik als actief bestuurslid 
van Fietsersbond Haaltert en 
dagelijkse fietser voor ijver.  De 
gemeente moet ook meer 
initiatief nemen om veilige 
functionele fietsverbindingen 
tussen de deelgemeentes in 
Haaltert te creëren. Fietsers en 
voetgangers verdienen veel meer 
aandacht.

THALIA 
MATTHYS

Voor mij blijft de veiligheid in 
schoolomgevingen een groot 
aandachtspunt. Hier moeten 
systematisch dynamische zone 
30 borden voorzien worden 
met goed zichtbare zebrapaden, 
én controle. Toezicht bij de 
schoolpoort is nodig op het 
moment dat de meeste fietsertjes 
toekomen en vertrekken.

DANIËL 
VANDENDRIESSCHE

Vergeten we ook niet dat naast 
een aantal mooie fietspaden 
in volle natuur Haaltert ook 
beschikt over een uitgebreid 
netwerk van voet- en 
veldwegen. Een systematisch en 
duurzaam onderhoud van deze 
natuurpareltjes is voor ons een 
blijvend aandachtspunt.
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VLOT EN DYNAMISCH 
VOORUIT CD&V kiest voor

Koning Fiets!



DARIE DE 
SAEDELEER

Het welzijn en de levenskwaliteit 
waarborgen door het aanbod 
beter af te stemmen op de noden 
van iedereen, daar moeten we 
voor gaan!

THALIA MATTHYS
Ja, ik promoot zorgzame buurten!

MONIQUE 
DEBBAUT

Goed idee, dat zou vereenzaming 
en sociaal isolement tegen gaan.

DYMPHNA 
DE SCHRIJVER

Vele mensen hebben ook 
nood aan nacht-/weekend- of 
noodopvang!

INGRID 
MOENS

Ik ben voor een sterk woonbeleid 
dat rekening houdt met alle 
levensfasen van een gezin.

DARIE DE SAEDELEER
met eventuele beperkingen of 
handicaps

THALIA 
MATTHYS

kortom, wij willen een gezonde 
gemeente.

MARIA 
STOCKMAN

Ja, en daar zijn we met zijn allen 
verantwoordelijk voor, niet?

IEDEREEN   

ZORGZAAM
VOORUIT
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CD&V draagt zorg
voor iedereen



STEVEN DE 
SCHRIJVER

De dag van vandaag moeten 
ouders echte gezinsmanagers zijn 
om school, opvang en naschoolse 
activiteiten op elkaar af te 
stemmen.

 Ingrid Moens: Zeg dat wel! 
En niet alles loopt altijd zoals 
gepland. Want wat een stress 
om toch maar om 9u achter uw 
computer te zitten. 

 Dymphna De Schrijver: 
Flexibele en goed uitgebouwde 
opvang blijft een noodzaak.

 Lodewijk Langenberg: Ook voor 
kinderen die in armoede leven.

KEVIN 
GRAUWELS

Het huis van het kind in de 
toekomst verder uitbouwen 
tot een plaats waar ouders zich 
thuis voelen, staat ook op het 

verlanglijstje van CD&V.

 Thalia Matthys: Ja, zij kunnen 
alle gezinnen uit Haaltert 
verbinden, ook de alleenstaande 
ouders.

 Ingrid: Zeker! Als bestuurslid 
van de gezinsbond weet ik hoe 
belangrijk dit is. En een ontleen/
huurbibliotheek voor kinder- en 
bakfietsen zou ook welkom zijn! 

DYMPHNA 
DE SCHRIJVER

Als jonge ouder vind ik het ook 
belangrijk dat onze kinderen, 
groot en klein, zich veilig kunnen 
verplaatsen. 

 Thalia Matthys: Als CD&V 
ondertekenen wij graag het 
Safe-Charter, opgesteld door 
ouders van verongelukte 
kinderen. 

 Steven De Schrijver: Omdat 
onze kinderen ertoe doen!
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LIEFDEVOL 
VOORUIT Omdat onze kinderen een

liefdevolle omgeving verdienen.



MONIQUE 
DEBBAUT

Naast de zorg voor onze 
kleinkinderen verdient de 
ondersteuning van actieve 
senioren onze bijzondere 
aandacht. 

MARIA 
STOCKMAN

Niet enkel de actieve senioren 
maar ook wie minder mobiel of 
vereenzaamd is, mag niet in de 
kou blijven staan.

RIK 
DE BODT

Gemeentelijke initiatieven ter 
stimulering van sociale contacten 
zijn essentieel om eenzaamheid 
te voorkomen. Het creëren 
van gezellige buurthuizen en 
-winkels, waar jong en oud elkaar 
kunnen vinden, moet worden 
gestimuleerd.

DANIËL 
VANDENDRIESSCHE

Als jong-gepensioneerde word ik 
regelmatig ingeschakeld voor de 
voor- en naschoolse opvang van 
de kleinkinderen en hierbij ervaar 
ik ook hoe belangrijk sociale 
contacten zijn. 

JONG EN OUD, 
SAMEN VOORUIT
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Oud maar
niet out!



NANCY VAN 
LANDUYT

Als tandarts behoor ik tot de 
middenstand van Haaltert. Ik 
stel vast dat de leegloop van 
de “plesj” een trend is die zich 
jammer genoeg verder zet. De 
handelszaken hebben het niet 
gemakkelijk. CD&V wil zorgen 
voor een ommekeer.

KOEN 
VANDEN EYNDE

Als bankier van zelfstandigen en 
vrije beroepers in de ruime regio 
ervaar ik ook tal van problemen.

DANIËL 
VANDENDRIESSCHE

In samenspraak met de handelaars 
en de middenstandsraad willen 
wij inderdaad de plaatselijke 
middenstand nieuw leven 
inblazen!

STEVEN 
BORLOO

Een goed mobiliteitsplan, 
een aangepast parkeerbeleid, 
permanent overleg en een 
ondernemersloket zijn hiervoor 
nodig.

LEEN 
PIENS

Vergeten wij ook niet als 
particulieren en als gemeente 
zoveel mogelijk aan te kopen bij 
lokale handelaars (en niet online)!

PLAATS

15

PLAATS

03

PLAATS

06

PLAATS

25

PLAATS

22

VAKKUNDIG 
VOORUIT Applaus voor

onze ondernemers!



BRUISEND
VOORUIT

HANS 
CIETERS

Haaltert heeft een rijke culturele 
traditie die dringend nieuwe 
stimulansen nodig heeft. 
Bibliotheek en muziekscholen 
kunnen op onze steun rekenen. 

BART 
OTTOY

Als bestuurslid van Davidsfonds 
Haaltert wil ik zorg dragen voor 
ons erfgoed, onze toeristische 
troeven ondersteunen en 
de goede werking van onze 
bibliotheek en het filiaal in 
Denderhoutem stimuleren.

BART 
VAN IMPE

En verenigingen die culturele 
activiteiten gratis aanbieden 
moeten bovendien meer en 
betere ondersteuning krijgen van 
de gemeente.

GASTON 
YSERBIJT

Als cultuurliefhebber en DJ wil ik 
mij inzetten voor de bescherming 
van ons cultureel erfgoed en 
blijven ijveren voor onze lokale 
radio op FM-band want het 
maakt de zieke en eenzame 
mensen blij. 

STEVEN 
BORLOO

Iedereen moet de kans krijgen 
om mee te proeven van het grote 
aanbod, een verdere uitbouw van 
de Uitpas is hierbij aangewezen.
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Cultuur brengt
mensen samen!



PHAEDRA 
VAN KEYMOLEN

Zwerfvuil is nefast voor mens 
én dier, daarom moeten we een 
beleid voeren voor een schone 
gemeente waarbij rondzwervend 
(plastic)afval wordt voorkomen, 
de waterkwaliteit wordt 
beschermd en geen schadelijke 
bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt.

DARIE 
DE SAEDELEER

Inderdaad, ook onze dieren 
verdienen aandacht in Haaltert. 
Dierenwelzijn moet consistent en 
geïntegreerd zijn in het beleid.

EVELIEN 
VAGENENDE

Met de oprichting van een 
meldpunt neemt de gemeente 
o.a. de verantwoordelijkheid voor 
vervoer, opvang en medische 
hulp voor dieren in nood in 
samenwerking met dierenasielen 
en dierenopvangcentra.

GASTON 
YSERBIJT

Zeker! We moeten alles in het 
werk stellen om misbruik en 
verwaarlozing van dieren tegen te 
gaan! 
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VOORUIT
MET DE GEIT

Vooruit met de geit
naar een diervriendelijke gemeente!
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Phaedra VAN KEYMOLEN

Bart OTTOY 

Kristien VAN CROMPHAUT 

Kevin GRAUWELS

Nancy VAN LANDUYT

Maria STOCKMAN

Lodewijk LANGENBERG 

Gloria UWINEZA 

Leen PIENS

Thalia MATTHYS

Jurgen BUYL 

Monique DEBBAUT

Daniël VANDENDRIESSCHE 

Bart VAN IMPE 

Hans CIETERS 

Evelien VAGENENDE

Steven DE SCHRIJVER 

Gaston YSERBIJT  

Darie DE SAEDELEER

Koen VAN DEN EYNDE 

Dymphna DE SCHRIJVER 

Steven BORLOO

Tom VERBEKE  

Ingrid MOENS

Rik DE BODT 

HAALTERT
U MAG VOOR MEERDERE KANDIDATEN
BINNEN DEZELFDE LIJST STEMMEN



PHAEDRA VAN KEYMOLEN
OOK LIJSTTREKKER VOOR 
OOST-VLAANDEREN
Op 14 oktober verkiezen we ook een nieuwe provincieraad. Provincies 
pakken bovenlokale problemen aan die effect hebben op onze gemeente. 
Zo investeert Oost-Vlaanderen o.a. in de bestrijding van wateroverlast, 
de aanleg van veilige en comfortabele fietssnelwegen, in klimaatbeleid 
en in betaalbaar wonen.  CD&V-Haaltert is fier dat ONZE Phaedra deze 
lijst mag aanvoeren! Geef haar uw stem en uw vertrouwen zodat zij ook 
uw belangen in Oost-Vlaanderen kan verdedigen!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Phaedra VAN KEYMOLEN

Joop VERZELE

Frederik MEULEWAETER

Cyntia BRAEMS

Robrecht BOTHUYNE

Anja BEECKMAN

Kathleen HUTSEBAUT

Veerle MERTENS

Jan FOULON

Eddy COUCKUYT

Op woensdag 19 september organiseren wij een ORANJE TAFEL met 
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en minister Joke Schauvliege. 
Thema van de avond is hun visie op ruimtelijke ordening in Vlaanderen 
en wat dit betekent voor Groot-Haaltert. Heeft u vragen over hoe we in 
de toekomst moeten gaan wonen; wat er nu wel of niet mag op uw stuk 
grond of over de betonstop? Kom dan zeker langs om 20.00u in Zaal Hand 
in Hand in Denderhoutem.

U maakt er ook kennis met al onze CD&V-kandidaten voor 14 oktober!

SAVE
THE

DATE


