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» SAMEN de WIJste weg vooruit!

programma
Ertvelde

ARSÈNE ACKE
Als gewezen schepen en inwoner van Ertvelde, wil ik bij de komende verkiezingen onze 
Ertveldse kandidaten ondersteunen en jullie vertrouwen vragen op 14 oktober.

Een mooie, enthousiaste groep staat klaar om met uw goedkeuring en stem, mee te 
zorgen dat het in onze gemeente goed en aangenaam wonen is.



EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Een veilige weg naar school is onze prioriteit.

In Kluizen moet alle schoolgaande jeugd veilig naar school kunnen gaan, dit zowel te 
voet, per fi ets, per step, ...

Rondom de school van Kluizen wensen wij daarom een veilige zone te creëren zodat 
de ouders hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen.

SPOREN NAAR GENT
Vanuit Ertvelde en Rieme een trein voor onze studenten en pendelaars? 
Heel graag!

Els samen met Luc, Joke en Kerste willen inzetten op verhoogde mobiliteit 
in Evergem-Noord.

Niet gemakkelijk, maar we gaan daar nu al voor ijveren op de bestaande 
spoorlijn.

JOKE LAAT RIEME LEVEN EN ADEMEN.
Daarom realiseren we de inrichting van een park, pluktuin en boszones aan de kop van 
Rieme.

De buffering ten noorden en zuiden worden aangelegd en de volgroeide, reeds gekapte 
bomen worden vervangen door nieuwe exemplaren. 

Luc, Els en Joke willen op termijn nog een groene long voor Rieme. Om daar een plek van 
verbinding, ontmoeting en recreatie te maken.

SPORTEN IS GEZOND...
... en het zorgt voor een verbondenheid tussen 
mensen. Buren, vrienden, familie die samen 
petanquen, schooljongens die samen skaten.

In Ertvelde zijn er veel mogelijkheden om te 
sporten. We bouwen een nieuw, groter en 
functioneel zwembad.

Het realiseren van een overdekt gebouw voor 
de krulbolders en petanquespelers: daar 
staan wij 100% achter.

FIETSEN AANMOEDIGEN
Dat is ons doel! We gaan voor fi etsinfrastructuur van topkwaliteit!   

Bij de aanleg van nieuwe straten of bij aanpassingen van huidige wegen zullen 
we aandacht hebben voor de fi etsers en voetgangers. We ijveren vooral om 
fi etsbruggen te voorzien op volgende kruispunten:
• Hoogstraat Kluizen: om het woon-werkverkeer naar de havenzone veiliger 

te maken.
• Trilkouter-Rieme: een tijdelijke noodbrug tijdens de aanpassingswerken.
• Walgracht Wippelgem: om als fi etser veilig de industriezone te kunnen 

bereiken.
• Drogenbrood Wippelgem: bij de ombouw van de R4 komt daar een 

fi etsbrug of  -tunnel. 

beweegt

ademt

Rita - Carine - Emily

Kerste - Annie - Joke Guido - Carine

Joke - Els - Luc Els - Luc - Kerste



SOCIAAL EN DYNAMISCH
ERTVELDE

Dat is de wekelijkse markt, de jaarmarkt en 
Eddy Wally. We gaan voor een bruisend 
Ertvelde waar initiatieven zoals de 
kerstmarkt, de jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
en de kermis alle kansen krijgen.

Buurtinitiatieven, evenementen, sport- en 
jeugdactiviteiten zorgen voor ontmoeting 
en ontspanning.

CULTUUR BRENGEN IN HET
RUSTHUIS!

Wat zou het mooi zijn dat de bewoners 
rechtstreeks het Nieuwjaarsconcert kunnen 
volgen vanuit hun vertrouwde omgeving. 

Via de digitale ontwikkeling kan het. Wij 
willen het mogelijk maken om optredens 
vanuit het Cultuurcentrum Evergem uit te 
zenden in onze rusthuizen. 

PLAATS VOOR ONDERNEMEN
In onze gemeente is er heel wat bedrijvigheid op en rond de haven. Maar aan onze eigen 
lokale ondernemers is tot nu niet zo veel ruimte geboden.

Daarom willen wij het bedrijventerrein ten noorden van Rieme ontwikkelen.

ONZE JEUGD KOESTEREN
Wij wensen het gemeentelijk onderwijs op 
hetzelfde hoge niveau te houden. Maar onze 
jeugd vormen is meer dan onderwijzen. Het is 
belangrijk dat ze zich op alle domeinen kunnen 
ontwikkelen. 

• In de kindergemeenteraad kunnen ze leren 
wat democratie is, wat overleggen is 

• Voor onze jongeren onder de 14 is het “huis 
van Jef” een mooie realisatie. Maar het 
kan nog beter ingevuld worden: als lokale 
ontmoetingsplaats voor jeugdzorg. Het 
vroegtijdig opsporen van kind gerelateerde 
problemen kan veel leed besparen 

• Een ontmoetingsplaats creëren voor onze 
jongeren vanaf 16 is een belangrijke uitdaging 
waarvoor we willen gaan.

INZETTEN OP ZORG
Veel mensen zorgen voor hun 
ouders, voor hun zieke partner. Onze 
zorgbehoevende inwoners moeten 
zolang mogelijk waardig thuis kunnen 
blijven.

De omringende familie en vrienden 
stimuleren en ondersteunen om 
de zorg aan te kunnen is daarom 
belangrijk. Het toegankelijker maken 
van de mantelzorgpremie is een 
goede start.

leeft

Kerste - Arsène - Rita

Joke - Arsène - Guido

Emily - Lucas

Guido - Kerste

Annie - Kerste



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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