
Lucas Van der Meersch
kandidaat-burgemeester

   De kandidaten van Ertvelde!
Beste mensen van Ertvelde,

Vorige week kon u kennismaken met onze programma-
punten die we graag in Ertvelde willen realiseren en 
kon u reeds een glimp opvangen van onze lokale 
ploeg.

In deze folder stellen we graag onze kandidaten 
uitgebreid voor.  

Het is een sterk team uit Ertvelde, Kluizen en Rieme, 
dat rekent op uw steun om u in de gemeenteraad 
te kunnen vertegenwoordigen.

         Bedankt daarvoor!

Lucas Van der Meersch 
kandidaat-burgemeester

SAMEN
DE WIJSTE WEG
VOORUIT »
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 » gehuwd met Mario 
Wauters

 » moeder van Emiel, Lowie en 
Lenie

 » afkomstig van Kluizen en woont 
ondertussen 19 jaar in Ertvelde

 » werkzaam als verzorgende bij Familiezorg sinds 1993.
 » Naast haar werk, huishouden en sport, 

verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie bij 
AS Rieme.

 » gehuwd met Dirk De 
Wispelaere

 » mama van Joren (15) en Flore (14).
 » geboren in Sleidinge
 » afkomstig uit Wippelgem maar  woont  al sedert 

1996 in de Kuipstraat te Ertvelde.
 » vertegenwoordiger van de fi etsers voor 

de verkeerscommissie van 
Evergem.
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 » gehuwd met Peter Colpaert
 » mama van Kato 17 jaar en Florian 

10 jaar
 » minister en gemeenteraadslid
 » studeerde rechten in Gent en is advocaat
 » lid van vele verenigingen ( Femma, Markant, 

KVLV, landelijke Gilde, Gezinsbond, 
Davidsfonds,.. .)

JOKE SCHAUVLIEGE » ERTVELDE

Als jeugdleidster en jonge advocate zette ik in 1993 met volle 
overtuiging mijn eerste stappen in de Evergemse politiek. Ik 
hou er immers van om zaken in beweging te brengen en onze 
gemeente nog mooier te maken. Elke dag opnieuw voel ik de 
passie om aan dat doel te werken. Als minister stel ik dagelijks 
vast hoe belangrijk een goed draaiend lokaal bestuur is en wil 
ik mijn schouders blijven zetten onder de Evergemse politiek, 
samen met onze fantastische ploeg van CD&V.  Daarom wil 
ik, met jullie steun, de strijd tegen zwerfvuil aangaan en de 
resterende open ruimte in onze gemeente bewaren. Omdat 
we onze mooie gemeente samen moeten koesteren. 
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 » gehuwd 
met Jan Van 
Herreweghe

 » moeder van Femke (20) en Robbe 
(17) 

 » als kind opgegroeid in Evergem, jeugd in Sleidinge, 
nu in Ertvelde-Rieme

 » leerkracht handelsvakken in Sint-
Amandsberg

 » mede-oprichter van Rieactie

 » leeftijd; 60 
jaar, maar van 
geest 30

 » gehuwd met Sabine De 
Scheemaecker

 » geboren in Sleidinge
 » op rust gestelde leerkracht, 1981-1996 in de 

Provinciale Beroepsschool te Assenede 
en 1997-2018 in het PTI te Eeklo

 » houdt van vissen, voetbal, 
fi etsen en krulbollen

 » gehuwd 
met Antoine 
Van Waes

 » moeder van Bart (42), Katrien (40) 
en Sofi e (36)

 » geboren in Sleidinge
 » oma van 9 kleinkinderen
 » gewezen controleur van Hoeve en 

Plattelandstoerisme
 » OCMW Raadslid en lid 

van diverse raden, 
voorzitster KVLV

CARINE VAN HULLE » ERTVELDE ANNIE GOETHALS » ERTVELDE

ik sta en ga voor:

 » een warme samenleving waar iedereen zichzelf kan 
zijn

 » waar mensen zorg dragen voor elkaar
 » mensen aanzetten tot een activiteit waar ze zich goed 

bij voelen: wandelen, fi etsen, atletiek, dansen enz. 
want ik ben van mening dat sporten mensen dichter bij 
elkaar brengt. Je ontmoet via sport mensen en dat is 
belangrijk voor je motivatie. Mensen uit hun isolement 
halen en zorgen dat ze zich goed voelen. 

Politiek betekent voor mij in eerste instantie uw 
verantwoordelijkheid opnemen. Geen woorden maar 
daden. Problemen daadwerkelijk aanpakken en zelf zoeken 
naar oplossingen. Veilig fi etsverkeer en veilige school-
omgevingen zijn mijn stokpaardjes. De afgelopen maanden 
heb ik heel wat acties op touw gezet om te sensibiliseren 
(stimuleren om het dragen van fl uo op donkere momenten, 
Wees een Valentijn in het verkeer,  veiligheidsparcours rond 
de schoolomgevingen…..). Van Evergem een fi ets veilige 
gemeente maken is mijn doelstelling. 

ELS VAN DAELE » RIEME GUIDO DE WOLF » ERTVELDE RITA VAN HERREWEGE » KLUIZEN

ik wil nu ijveren voor de toekomst:

 » sporen vanuit Ertvelde- Rieme- snel naar Gent
 » wonen en ontspannen in een groene omgeving,
 » een ontmoetingscentrum in elke woonkern.

Evergem werd en wordt goed bestuurd door een vaste ploeg 
ambtenaren en politici uit verschillende strekkingen. Groot-
Evergem , Ertvelde-Rieme bruisend, mooier, groener, kortom 
nog beter maken… Het is een eer, uitdagend, een beetje 
ambitieus. Daarvoor wil ik samenwerken. Met uw steun!

ik sta en ga voor:

 » een sportief beleid en een goed uitgebouwd en 
ondersteunend onderwijs

Vindt u een goed evenwicht tussen werk en gezin ook zo 
belangrijk? Dan hebben we dit zeker gemeen! Als actieve 
vrouw is dit altijd een prioriteit geweest doorheen mijn 
carrière. Voor mensen zorgen, samen dingen doen, jezelf 
ontplooien. Als voorzitster van KVLV Kluizen vind ik een 
goede ondersteuning voor verenigingen belangrijk. Zij 
vormen het hart van onze samenleving. Maar niet alleen zorg 
is belangrijk. We mogen het landelijke karakter van Evergem 
niet vergeten. De korte keten wordt steeds belangrijker, een 
degelijke ondersteuning voor onze landbouw is dus prioritair! 
We moeten ouderen ondersteunen en hen stimuleren.
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 » gehuwd met Dirk De 
Wispelaere

 » mama van Joren (15) en Flore (14).
 » geboren in Sleidinge
 » afkomstig uit Wippelgem maar  woont  al sedert 

1996 in de Kuipstraat te Ertvelde.
 » vertegenwoordiger van de fi etsers voor 

de verkeerscommissie van 
Evergem.

 » gehuwd met Brenda Raes
 » vader van Jan-Floris, Pieter-Jan en 

plus-papa van Svenya
 » afkomstig van Zelzate
 » huisarts 
 » zetelt reeds 36 jaar in de gemeenteraad, 

waarvan 18 jaar als schepen

 » gehuwd met Jan Van 
Dorpe

 » moeke van Hanne (21), Klaas 
(20) en Jorik (18)

 » geboren en getogen in Ertvelde
 » preventieadviseur in een voedingsbedrijf
 » gewezen provincieraadslid en gewezen 

OCMW-raadslid
 » secretaris van 

Volleybalclub 
ASS’NEE
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 » gehuwd 
met Antoine 
Van Waes

 » moeder van Bart (42), Katrien (40) 
en Sofi e (36)

 » geboren in Sleidinge
 » oma van 9 kleinkinderen
 » gewezen controleur van Hoeve en 

Plattelandstoerisme
 » OCMW Raadslid en lid 

van diverse raden, 
voorzitster KVLV

 » gehuwd 
met kinesist 
Thijs Schepens

 » mama van twee kinderen
 » geboren in Gent, heeft altijd in de Kluisstraat 

gewoond en uiteindelijk het huis van haar ouders 
gekocht

 » beroep: verhuren van bloemen en planten
 » steeds geëngageerd geweest 

binnen Kazou (moni en 
bestuur)

ANNIE GOETHALS » ERTVELDE LUC UYTTENDAELE » RIEMEKERSTE VAN GREMBERGEN » ERTVELDE

Politiek betekent voor mij in eerste instantie uw 
verantwoordelijkheid opnemen. Geen woorden maar 
daden. Problemen daadwerkelijk aanpakken en zelf zoeken 
naar oplossingen. Veilig fi etsverkeer en veilige school-
omgevingen zijn mijn stokpaardjes. De afgelopen maanden 
heb ik heel wat acties op touw gezet om te sensibiliseren 
(stimuleren om het dragen van fl uo op donkere momenten, 
Wees een Valentijn in het verkeer,  veiligheidsparcours rond 
de schoolomgevingen…..). Van Evergem een fi ets veilige 
gemeente maken is mijn doelstelling. 

ik sta en ga voor:

 » een groen, sociaal en Vlaams beleid
 » een gezond fi nancieel beleid , met uitvoering van 

hetgeen beloofd wordt in de gemeenteraad
 » een helder personeelsbeleid met voldoende capaciteit
 » extra -aandacht voor de zwakkeren in de samenleving
 » een toekomstgericht seniorenbeleid
 » betere levenskwaliteit in de woonkernen
 » dorpskernhernieuwing van Rieme 

ik sta en ga voor:

 » een groen, sociaal en Vlaams beleid
 » een hart tonen voor wie zwak is
 » zorg hebben voor werk, mobiliteit en toekomst voor 

onze kinderen
 » verwondering en bewondering hebben voor de 

veelheid in kleuren die cultuur, sport en onderwijs in 
ons dagelijks leven brengen

 » respect hebben voor verschil in mening en aard
 » werken aan een warme thuis voor alle inwoners 

RITA VAN HERREWEGE » KLUIZEN EMILY VAN DE VELDE » KLUIZEN LUCAS VAN DER MEERSCH » SLEIDINGE

Vindt u een goed evenwicht tussen werk en gezin ook zo 
belangrijk? Dan hebben we dit zeker gemeen! Als actieve 
vrouw is dit altijd een prioriteit geweest doorheen mijn 
carrière. Voor mensen zorgen, samen dingen doen, jezelf 
ontplooien. Als voorzitster van KVLV Kluizen vind ik een 
goede ondersteuning voor verenigingen belangrijk. Zij 
vormen het hart van onze samenleving. Maar niet alleen zorg 
is belangrijk. We mogen het landelijke karakter van Evergem 
niet vergeten. De korte keten wordt steeds belangrijker, een 
degelijke ondersteuning voor onze landbouw is dus prioritair! 
We moeten ouderen ondersteunen en hen stimuleren.

Ik sta en ga voor alles wat mij na aan het hart ligt.

Dit zijn zowel de zelfstandigen als de jonge gezinnen. Ik 
vind dat je het best iets kunt vertegenwoordigen als je weet 
waarover je praat.

Het steunen van de zelfstandigen vind ik een zeer belangrijk 
punt, want het is zoveel leuker om bij de lokale (kleinere)
handelaar te winkelen. 

Als jong gezin vinden we het zeer fi jn om mensen uit dezelfde 
gemeente te leren kennen.

Ertvelde staat en gaat voor:
 » een veilige schoolomgeving: in Kluizen moet alle 

schoolgaande jeugd veilig naar school kunnen gaan
 » aanmoedigen van fi etsen door fi etsinfrastructuur te 

voorzien van topkwaliteit:
1. bij aanleg van nieuwe straten of bij aanpassingen 

aandacht hebben voor de fi etsers en voetgangers
2. fi etsbruggen voorzien op belangrijke kruispunten

 » sporten is gezond en zorgt voor een verbondenheid. 
Wij bouwen een nieuw, groter en functioneel zwembad. 
We staan 100% achter een overdekt gebouw voor de 
krulbolders en petanquepelers.

 » Rieme laten leven en ademen door het inrichten van een 
park, pluktuin en boszones. Een groene long voor Rieme is 
belangrijk. Het kan een plek van verbinding, ontmoeting en 
recreatie worden.

 » een sociaal en dynamisch Ertvelde door het stimuleren van 
buurtinitiatieven, evenementen, sport- en jeugdactiviteiten

 » onze jeugd koesteren door een kindergemeenteraad, het 
“huis van Jef” uitbouwen en een ontmoetingsplaats voor 
onze jongeren vanaf 16 jaar

 » door het toegankelijker maken van de mantelzorgpremie 
zetten we in op zorgbeleid.

 » bedrijventerrein ten noorden van Rieme ontwikkelen voor 
de lokale ondernemers



VAN DER MEERSCH Lucas VAN GREMBERGEN Kerste1 18

SCHAUVLIEGE Joke UYTTENDAELE Luc2 19

LEHOUCQ Filip VAN DAELE Els3 20

VAN HULLE Carine DE WOLF Guido4 21

HUYSMAN Filip VAN HERREWEGE Rita5 22

BALCAEN Marijke VAN DE VELDE Emily6 23

ROEGIERS Sven VAN HUFFEL Emmy7 24

DE WISPELAERE Jonas EGGERMONT Daphné8 25

GOETHALS Annie VAN HOOREBEKE Francine9 26

SPAAS Jan ACKE Filip10 27

DE KESEL Jan VAN HAMME Ronny11 28

SPIESSENS René CRIEL Katia12 29

KARDASINSKA Agnieszka DAELEMANS Thomas13 30

VAN DE VOORDE Giljan WILLAERT Jan14 31

CABOOT Carine VAN DE WALLE Jan15 32

MASSCHELEIN Adelien WILLEMS Martine16 33

VAN DE VELDE Bart17 U kan een volwaardige stem geven aan
meerdere kandidaten op onze lijst.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Minister Joke Schauvliege is ook onze Evergemse kandidaat voor 
de provincielijst.

Je vindt haar op de 14e plaats.

Joke, waarom doe je ook mee aan de provincieraadsverkiezingen?

CD&V kiest als enige partij voluit voor de provincie. De provincie 
investeert in veilige fi etsverbindingen, toerisme, landbouw en 
groene buffers en heeft ook klimaatambities. Ook daar kan onze 
mooie gemeente Evergem alleen maar beter van worden. Laat ons 
Evergem en de provincie koesteren. 

Heb je een speciaal aandachtspunt voor de provincie?

Evergem kan nog een paar extra veilige en snelle fi etsverbindingen 
gebruiken richting Gent en Eeklo. Als die gerealiseerd zijn zullen nog 
meer fi etsers overtuigd zijn. De strijd tegen zwerfvuil en plastic wil ik 
gedreven verderzetten. Dit kan beter door de pakkans te vergroten 
en bijvoorbeeld camera’s in te zetten.

We wensen onze minister heel veel succes.
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Meer informatie over ons programma en 
onze kandidaten

http://evergem.cdenv.be
    @cdenv.evergem    @cdenv.evergem

ONZE PLOEG

DE WEG VOORUIT
IN EVERGEM

JOKE SCHAUVLIEGE
48 jaar » Ertvelde
Vlaams minister van omgeving, natuur en 
landbouw en titelvoerend schepen

CARINE VAN HULLE
45 jaar » Ertvelde
verzorgende

ANNIE GOETHALS
45 jaar » Ertvelde
hoofd huishoudelijke dienst

KERSTE VAN GREMBERGEN
onafhankelijke kandidate
46 jaar » Ertvelde
preventieadviseur

LUC UYTTENDAELE
67 jaar » Rieme
huisarts

ELS VAN DAELE
49 jaar » Rieme
leerkracht

GUIDO DE WOLF
60 jaar » Ertvelde
gepensioneerd leerkracht

RITA VAN HERREWEGE
63 jaar » Kluizen
huisvrouw

EMILY VAN DE VELDE
30 jaar » Kluizen
zelfstandige plantenverhuur
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