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Met enige fi erheid 
stellen wij onze 
Evergemse ploeg 
voor. Kandidaten 
die vanuit hun 
eigen woonplaats 
staan te trappelen 
om  Evergem 
mee te helpen 
besturen. In deze 
folder vinden jullie 
een greep uit die 
ideeën. Wij willen, 
in samenspraak 
met onze inwoners, 
werken aan een 
aangename,  
mooie en veilige 
gemeente.

Wij willen met 
deze mooie ploeg 

enthousiaste 
mensen voluit 

verder gaan voor 
alle 9 kernen 

van Evergem. 
Door samen te 
werken kunnen 

we ervoor zorgen 
dat onze jonge 
en wat oudere 
bevolking het 

goed heeft in onze 
mooie gemeente. 

Onze ervaring in 
combinatie met 

nieuw talent staat 
hiervoor garant.

EVERGEM OP DE WEG VOORUIT »

programma
Evergem

» Filip Lehoucq  » Filip Huysman



We vinden dat de watertaxi een betrouwbare aanvulling zou kunnen zijn op het 
bestaande mobiliteitsnetwerk. Hij zou de mogelijkheid bieden om de ringvaart 
te gebruiken voor het vervoer van voetgangers en fi etsers. Zo kan men op een 
stressloze manier naar een plaats dicht bij het werk varen en van daaruit verder fi etsen.
Op die manier kunnen een aantal gevaarlijke verkeersknooppunten vermeden 
worden. Het is bovendien een schoon alternatief voor relatief korte autoritten.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. We willen in Evergem in een mooie omgeving 
kunnen lopen. Daarom willen we in Belzele een looplus voorzien door de buurtweg van 
het Belzeelsdreefken naar Kromvelde te heropenen. Via de bestaande wegel van de 
Biezenstraat naar het Belzeelsdreefken creëren we een lus van 2700 meter. 

De tweede wegel die we willen heropenen, is de verbinding tussen de Raphael Suylaan 
en Hulst. Dit is een veilig alternatief om per fi ets naar de dorpskernen van Evergem en 
Belzele te rijden.

Een ontmoetingsplaats voor jongeren 
missen we in Evergem. Ze moeten er 
optredens, fuiven, thema- en vormings-
dagen kunnen organiseren. Daarom zullen 
wij met onze partij streven om zo een locatie 
binnen Evergem te hebben.

Vanaf het Vurstjen tot aan Overdam, langs de Kale, 
komt er een groenbuffer van  8ha om de industrie en 
bewoning van elkaar te scheiden. Aansluitend bij de 
Belzeelse verkavelingen komt er een groenzone van 
ongeveer 15ha met tal van aangename plekjes. Hoe de 
groenzone er zal uitzien, werd reeds met de inwoners 
besproken.  Nu kunnen we aan de slag! 

In ons verkiezingsprogramma wordt ruim aandacht besteed aan de fi ets(ser) 
en fi etsinfrastructuur.  CD&V Evergem engageert zich om veilige fi etspaden en 
fi etssuggestiestroken versneld aan te leggen.  Daarbij hoort ook de realisatie en het 
afwerken van fi etssnelwegen.

We fi etsen hier op de nog af te werken fi etssnelweg die loopt langs de R4 Zelzate / 
Evergem. Het traject eindigt momenteel aan het kruispunt met de Langerbrugsestraat. 

Op het Kasteeldomein van Wippelgem komt er een geboortebos. Op een jaarlijks 
evenement zullen gezinnen gezamenlijk een stukje bos kunnen aanplanten voor 
hun pasgeboren kindjes. Bomen staan symbool voor het groeien. Ze dragen bij tot 
meer groen en gezondere lucht. Het bos zal ook een plezante plaats vormen om in 
te spelen. Een mooi geboortegeschenk voor de jongste telgen in onze gemeente.

#BEWEEGT

#ADEMT
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» Carine, Bart, Marijke & Daphné

» de voltallige ploeg van Evergem

» de Kalevallei

» Jan, Jan & Sven

» Giljan & Agnieszka

» gezellig samen zijn



EVERGEM

» Filip, Giljan, René, Carine, Jan, Sven, Daphné, Jan, Marijke, Agnieszka, Lucas, Bart, Adelien & Filip

Ruim 26% van onze inwoners is 60 jaar en ouder. We willen ons voor deze belangrijke groep 
extra blijven inzetten via o.a. onze seniorenraad. We hebben aandacht voor de actieve 
plussers, medioren en senioren maar ook zij die extra zorg nodig hebben komen aan bod. 
Om te voldoen aan hun noden wordt in Evergem-Centrum het huidige woonzorgcentrum 
Ter Caele vervangen door een nieuwbouw met dezelfde capaciteit. We zijn bovendien 
waakzaam voor voldoende kort- en dagopvang in onze gemeente.

Wij willen ontmoetingsplekken creëren in onze 
nieuwe verkavelingen en de bestaande woonwijken 
voor alle leeftijden. 

Ook met aangepaste bebloeming en zitbanken in de 
dorpskernen trachten we mensen samen te brengen 
en te laten genieten van onze mooie gemeente.

Evergem trekt jaarlijks 35 000 euro (1 euro per Evergemnaar) uit waarover de 
Evergemnaar zelf mag beslissen wat er mee gebeurt.

Zo kan het bijvoorbeeld gaan om activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het 
doel van de activiteiten is dat bewoners elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de 
eigen buurt of straat om zo de integratie van de inwoners als buurt te bevorderen.

#LEEFT

#DEWEGVOORUIT
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» Filip & Adelien

» René & Filip

» de voltallige ploeg van Evergem



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

FILIP LEHOUCQ
60 jaar » Evergem
gewezen boomkweker

3

FILIP HUYSMAN
51 jaar » Doornzele
ingenieur / landbouwer

5

MARIJKE BALCAEN
67 jaar » Evergem
gewezen zaakvoerster

6

SVEN ROEGIERS
26 jaar » Evergem
ingenieur

7

JAN SPAAS
32 jaar » Wippelgem
dierenarts

10

JAN DE KESEL
36 jaar » Kerkbrugge-Langerbrugge
bediende / zelfstandige

11

RENÉ SPIESSENS
72 jaar » Evergem
gepensioneerde bediende / kaderlid

12

AGNIESZKA KARDASINSKA
37 jaar » Belzele
beëdigd vertaler tolk / zelfstandige

13

GILJAN VAN DE VOORDE
28 jaar » Wippelgem
zelfstandige

14

CARINE CABOOT
55 jaar » Evergem
dienstverantwoordelijke MZG/MOC

15

ADELIEN MASSCHELEIN
38 jaar » Belzele
zaakvoerster Ad’Lien Mode en Media

16

BART VAN DE VELDE
49 jaar » Evergem
productexpert

17

DAPHNÉ EGGERMONT
19 jaar » Doornzele
studente

25


