
   De kandidaten van Evergem!
Beste mensen van Evergem,

Vorige week kon u kennismaken met onze programmapunten die we graag in Evergem willen realiseren en kon u reeds een 
glimp opvangen van onze lokale ploeg. In deze folder stellen we graag onze kandidaten uitgebreid voor. Zij vertegenwoordigen 
zowel de grote als de kleine woonkernen van Evergem. Dit team van 13 personen uit Evergem, Belzele, Doornzele, 
Kerkbrugge-Langerbrugge en Wippelgem blaakt van vertrouwen en vraagt uw steun om u in de gemeenteraad te mogen 
vertegenwoordigen. 

Bedankt daarvoor!

Lucas Van der Meersch 
kandidaat-burgemeester

Lucas Van der Meersch
kandidaat-burgemeester



Nu mijn kinderen groot geworden zijn 
en minder tijd van mij vragen, wil ik 
graag actiever helpen verder te bouwen 
aan een “warm Evergem”.

Een gemeente waar mensen zich thuis 
voelen. Waar mensen zich veilig kunnen 
verplaatsen te voet, met de fi ets, het 
openbaar vervoer of de auto. Waar 
kinderen goed onderwijs krijgen in 
degelijke gebouwen met de nodige 
middelen.

Waar er aandacht en plaats is 
voor iedereen: jong-oud, arm-rijk, 
hulpbehoevend-zelfstandig.

Lucas is onze lijsttrekker. Als jonge gast 
vol dromen en ambitie wil hij een nieuw 
hoofdstuk schrijven in het mooie verhaal 
van Evergem.  

Hij is een verwoed paardenfokker en 
-liefhebber. Het leert hem dat enorm 
veel tijd en geduld nodig is om het 
beoogde doel te bereiken. 

Als zoon van een transportondernemer 
hecht Lucas veel belang aan voldoende 
mogelijkheden voor ondernemen, met 
respect voor de woon- en leefomgeving. 

Jarenlang was ik actief binnen ouder- 
en schoolraden. Kwaliteitsvol onderwijs 
is belangrijk om kinderen de ruimte 
te geven zich te ontplooien. Maar we 
moeten hen ook aanmoedigen om zich 
te engageren in jeugdverenigingen en 
sportclubs. 

Ik werk in de zorgsector en besef het 
belang van de ondersteuning van 
mantelzorg en het aanbieden van 
voldoende thuiszorg, dagopvang en 
kort verblijven. Een veilige, gezonde en 
leefbare woonomgeving voor jong en 
oud, daar ga ik voor.

Als ingenieur/landbouwer weet ik van 
aanpakken.

Ik ben ook als schepen zeer gedreven 
en wil samen met u vooruitgaan in het 
belang van iedereen.

Met gezond boerenverstand sta ik 
voor eerlijke politiek en menselijke 
beslissingen.

In een vorig leven was ik zaakvoerster 
van ’t Scheef Huis. Nu ben ik actief als 
bestuurslid van Markant en leidt de 
ploeg van Vrouw & Maatschappij van 
CD&V Evergem.

Ik ben graag onder de mensen, maar 
geniet evenveel van een rustig plekje 
met een kopje thee en een goed boek.
Ik wil mij inzetten voor de gezinnen in
onze samenleving die vast en zeker 
extra ondersteuning en meer kansen 
verdienen.

KIES VOOR EVENWICHT
#STEMVROUW #STEMMARIJKE

Als onderneemster in de bouw 
en vertaalwereld, actief lid van
Beweging.net en Belzele Feest 
en sociaal tolk kan je wel zeggen 
dat er een bezige bij in mij schuilt.  
Anderzijds wil ik iets terugdoen voor 
de gemeenschap die me bijna 20 jaar 
terug heeft helpen integreren in Belzele. 
Verdraagzaamheid, verkeersveiligheid 
en gemeenschapsgevoel zijn prioriteiten 
om onze kinderen een aangename 
start te geven om verder te werken 
aan een mooie toekomst. Een solidaire 
en respectvolle samenleving in onze 
gemeente vind ik cruciaal. #stem13

Bart
Van de Velde

Lucas
Van der Meersch

Carine
Caboot

Filip
Huysman

Agnieszka
Kardasinska

Marijke
Balcaen

Belzeelsestraat 5, Belzele

Kerkbruggestraat 19F
Kerkbrugge-Langerbrugge

Vierlinden 7, Evergem

Zwaantje 62, Sleidinge

Kweepeerstraat 16, Evergem

Walgracht 4, Doornzele

Gaverse 47, Belzele

Kwadeweg 18, Evergem

Al twaalf jaar ben ik actief in de gemeentepolitiek 
als schepen. In die tijd heb ik behoorlijk wat 
mooie projecten kunnen realiseren.

Maar het werk is nooit ten einde. Nieuwe evoluties 
en uitdagingen komen op onze gemeente af.

Mijn ervaring en grote inzet zijn een sterke troef 
voor de toekomst.

Op mijn gekende, gedreven manier wil ik verder 
mee besturen voor een aangenamer en mooier 
Evergem.

Filip
Lehoucq

Vierlindenstraatje 1
Evergem
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Als onderneemster zet ik mij al vele 
jaren actief in om de lokale economie 
te ondersteunen en te stimuleren via de 
gemeentelijke adviesraad.

Ik woon, werk en leef in Belzele en wil 
deze snelgroeiende deelgemeente 
verenigen en opnieuw een stem geven.

Met veel plezier en enthousiasme 
engageer ik mij in het lokale 
verenigingsleven. Zo ben ik bestuurslid 
van Markant Belzele en lid van KVLV 
Belzele.

Ik waag de sprong en gooi me voor het 
eerst in een politiek verhaal! Samen met 
een groep enthousiaste mensen wil ik 
werken aan een leefbare gemeente 
waar het leuk wonen is.

In het bijzonder wil ik Kerkbrugge/
Langerbrugge een stem geven. Ik hecht 
veel belang aan dialoog en het bieden 
van een luisterend oor. Warme zorg 
dragen voor elkaar is mijn motto.

Net als bij mijn passie voor sport, 
wil ik grenzen verleggen, doelen 
vooropstellen en bereiken.

Samen met u wil ik de toekomst van 
onze negen bruisende dorpen vorm 
geven. Thuis komen na een drukke 
werkdag doe je graag zorgeloos, ook 
op de weg ernaartoe. Ik wil inzetten op 
sterke kernen met groene longen en 
onze open landelijke ruimte behouden.

Onze jongeren moeten leven, sporten 
en leren in onze eigen gemeente... 
en feesten. Daarom steun ik een 
ontmoetingsplaats voor jongeren.

Kom je me tegen op de fi ets of al 
lopende, laat me gerust stoppen voor 
een toffe babbel!

Ondernemers vormen de motor van 
het behoud en het versterken van onze 
welvaart.

Als zelfstandige wil ik er me dan ook 
in het bijzonder voor inzetten dat er 
voldoende ruimte is voor zelfstandigen 
in onze gemeente om hun zaak te doen 
groeien en bloeien.

De overheid moet deze mensen ook 
koesteren en ondersteunen waar nodig.

Vanuit mijn studie en hobby’s werk ik 
graag aan de noden van anderen.

Mijn prioriteiten zijn: veilig verkeer, een 
gezonde leefomgeving en dingen in 
beweging zetten in onze gemeente.

Ik ijver ook voor een ontmoetingsplaats 
voor jongeren in ons gemeente. Jong 
van leeftijd wil ik me graag ontspannen 
in zo een locatie.

Als Evergems ondernemer van het jaar 
geloof ik niet in grote beloftes, maar 
wel in de kracht van doorzetten en 
positief zijn. Ik ben een vrolijk persoon 
die de lat hoog legt en vooruit wil. 
Ik wil meebouwen aan een Evergem 
waar iedereen zich goed voelt, graag 
woont en zijn favoriete activiteiten kan 
uitoefenen.

Met een hart voor verdraagzaamheid en 
een geest voor nieuwe uitdagingen stel 
ik mijn schouders ten dienste van onze 
mooie gemeente.

Adelien
Masschelein

Jan
De Kesel

Sven
Roegiers

Giljan
Van de Voorde

Daphné
Eggermont

Jan
Spaas

Belzeelsestraat 5, Belzele

Kerkbruggestraat 19F
Kerkbrugge-Langerbrugge

Ralingen 93, Evergem

Heffi nk 5, Wippelgem

Kweepeerstraat 16, Evergem

Walgracht 4, Doornzele

Lochtingstraat 93, Doornzele

Heffi nk 8, Wippelgem

Al gans mijn leven zet ik mij in voor het 
verenigingsleven en de mensen.

Mijn politieke gedrevenheid is nog altijd 
“iedereen moet krijgen waarop hij recht heeft”.

Met mijn jarenlange ervaring, o.m. als raadslid 
in de gemeente en het OCMW, wil ik iedereen 
hierbij helpen.

Met mijn kandidatuur wil ik het ouderenbeleid in 
onze gemeente mee aansturen en oplossingen 
vinden voor de problemen van kortopvang, 
dagopvang, assistentiewoningen en opnames in 
de RVT’s.

René
Spiessens

Azaleastraat 2
Evergem
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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


