
   De kandidaten van Sleidinge!
Beste mensen van Sleidinge, 
Vorige week kon u kennis maken met onze 11 programmapunten en ons Sleins kandidaten-elftal. Vandaag stellen 
wij hen nader aan u voor : 7 mannen en 4 vrouwen die u willen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van 
Evergem. Het is een sterke ploeg die uw vertrouwen meer dan waard is. U, kiezer, bent onze “12de man”. Ga 
zondag massaal achter deze ploeg staan! 
Bedankt daarvoor, 
Lucas Van der Meersch
kandidaat–burgemeester 
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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 transport-
ondernemer hecht 
Lucas veel belang 
aan voldoende 
mogelijkheden 
voor ondernemen, 
met respect voor 
de woon- en 
leefomgeving. 

» adres
Zwaantje 62

» beroep
afdelingshoofd 
grondgebiedzaken

» leeftijd
31 jaar

» mooiste plekje
kasteel van 
Wippelgem

Wie zijn verleden 
als doelman bij FC 
Sint Joris Sleidinge 
kent, zal mogelijks 
verrast zijn dat 
Jonas op de 
nummer 8 positie 
wordt uitgespeeld. 
Toch voelt hij zich 
daar heel goed, 
want ze verbindt 
de verschillende 
linies op het veld. 

Zijn grootste 
hobby is de 
tweeling binnen 
zijn gezin, Anna en 
Martha. Sport, quiz 
en vrienden zijn 
voor hem evenzeer 
belangrijk.  

Als zoon van Erik 
De Wispelaere, 
draagt ook Jonas 
de land- en 
tuinbouw een 
warm hart toe. 

» adres
Singel 2

» beroep
logistiek 
verantwoordelijke

» leeftijd
35 jaar

» mooiste plekje
lochting kasteel van 
Wippelgem

Emmy Van huffel, 
“juffrouw Emmy”, 
stond 25 jaar voor 
de kleuterklas in 
Sint – Franciscus 
Evergem. Ze is 
gehuwd met Joris 
Desomviele en 
samen hebben ze 
5 kinderen en 8 
kleinkinderen. 

Emmy wil haar 
steentje bijdragen 
om van onze 
gemeente 
een veilige, 
kindvriendelijke en 
properder plek te 
maken, waar het 
aangenaam is om 
wonen en leven 
voor jong en oud 
en zeker voor de 
mensen met een 
beperking.

» adres
Raphaël Suylaan 21

» beroep
gepensioneerde 
kleuterjuf

» leeftijd
66 jaar

» mooiste plekje
wandelen in de 
Miawegel

Francine is een 
echte “Sleinse”. 
Ze was ambtenaar 
bij de provincie. 
Als weduwe van 
een schepen en 
OMCW-voorzitter 
volgde zij de 
politiek vanop 
de zijlijn. Zij 
engageert zich 
als voorzitter 
van beweging.
net en van OKRA 
en binnen de 
seniorenraad. 

De noden van 
de senioren, 
hun huisvesting 
en opvang-
voorzieningen 
bij ziekte en 
ouderdom, liggen 
haar nauw aan het 
hart.

Francine is een 
gedreven, eerlijke 
doorzetter die 
klaar staat voor 
wie hulp en 
bijstand nodig 
heeft.

» adres
Weegse 32

» beroep
gepensioneerd

» leeftijd
69 jaar

» mooiste plekje
thuis, in ‘t groen bij de 
vijver

Filip is chemicus 
en werkt bij 
Synthomer in 
industriezone 
Durmakker.   

Hij is 
jeugdvoorzitter 
bij FC Sint 
Joris Sleidinge, 
speelde volleybal 
bij o.a. Eevoc 
en is vandaag 
betrokken bij VDK 
Bank Volley Gent 
Dames. 

Filip organiseert 
graag activiteiten, 
o.a. de 
Oudejaarsavond-
fuiven en de 
uitzendingen van 
het voetbal op 
groot scherm. 

Nu hij zelf de stap 
naar de politiek 
zet, kan hij leren 
van de ervaringen 
van zijn vader 
Arsène. Filip is 
luisterbereid, 
met respect voor 
iedereen.

» adres
Singel 8

» beroep
teamleader

» leeftijd
47 jaar

» mooiste plekje
kasteel van 
Wippelgem

Ronny ademt 
“Sleidinge”. Als 
zaakvoerder komt 
hij in contact met 
iedereen. Hij weet 
perfect wat bij de 
mensen leeft. Dat 
bracht hem in de 
OCMW–raad en de 
gemeenteraad. 

Ronny is een 
ondernemer. 
De lokale 
economie en de 
tewerkstelling 
neemt hij ter 
harte, omdat dit 
bijdraagt tot het 
algemeen welzijn. 
De ondernemers 
ondersteunen 
op hun beurt 
verenigingen en 
evenementen. 

Ronny is graag 
bij de mensen, 
bij Unizo, de 
Landelijke Gilde, 
de WAK en 
Wielerclub Nut en 
Vermaak. 

» adres
Singel 9

» beroep
zaakvoerder CVH 
Motors

» leeftijd
60 jaar

» mooiste plekje
Holeinde
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Ronny ademt 
“Sleidinge”. Als 
zaakvoerder komt 
hij in contact met 
iedereen. Hij weet 
perfect wat bij de 
mensen leeft. Dat 
bracht hem in de 
OCMW–raad en de 
gemeenteraad. 

Ronny is een 
ondernemer. 
De lokale 
economie en de 
tewerkstelling 
neemt hij ter 
harte, omdat dit 
bijdraagt tot het 
algemeen welzijn. 
De ondernemers 
ondersteunen 
op hun beurt 
verenigingen en 
evenementen. 

Ronny is graag 
bij de mensen, 
bij Unizo, de 
Landelijke Gilde, 
de WAK en 
Wielerclub Nut en 
Vermaak. 

» adres
Singel 9

» beroep
zaakvoerder CVH 
Motors

» leeftijd
60 jaar

» mooiste plekje
Holeinde

Katia woonde 
al in Belzele en 
Evergem, maar nu 
al meer dan 15 jaar 
graag  bij ons. Zij 
was voorzitter van 
het oudercomité 
van de 
gemeenteschool, 
waar haar dochter 
schoolgaat, en 
is nog altijd 
gemachtigd 
opzichter. Ze is 
een enthousiaste 
“voetbalmama” 
van de rood-
groene U13. 

Katia vindt humor 
belangrijk. Ze 
houdt ervan 
mensen te 
verbinden, is een 
optimistische 
realist en start 
nieuwe avonturen 
met gepaste 
voorzichtigheid. 

Katia heeft een 
frisse kijk op 
de zaken en 
wil dat dingen 
vooruitgaan. 

» adres
Sanderuslaan 40

» beroep
bankbediende

» leeftijd
44 jaar

» mooiste plekje
de Kalevallei

Thomas is onze 
Benjamin.

22 lentes jong, 
geëngageerd 
en sociaal. 
Hij studeert 
verpleegkunde en 
is vrijwilliger bij 
het Rode Kruis. Hij 
heeft een warm 
hart voor jong 
en oud. De juiste 
zorg krijgen, is een 
basisrecht. 

Luisteren naar 
elkaar is een kleine 
inspanning, maar o 
zo belangrijk. 

Hij is de trekker 
van Jong CD&V 
in Evergem, heeft 
bijzonder veel 
respect voor de 
oudstrijders en 
… een zwak voor 
gele crèmekes met 
rozijnen.

» adres
Linde 10

» beroep
student 
verpleegkunde

» leeftijd
22 jaar

» mooiste plekje
Stoepekapel

Jan is OCMW-
raadslid. Hĳ  
staat voor het 
sociaal beleid en 
wil senioren en 
hulpbehoevenden 
informeren 
over het ruime 
aanbod aan zorg-
voorzieningen. 

Jan is een bezige 
bĳ : hĳ  is al 31 jaar 
voorzitter van de 
vzw Cardĳ nwĳ k, 
voorzitter van 
Beweging.net
Evergem, 
voorzitter van de 
CD&V Senioren 
Oost-Vlaanderen.  

Hĳ  is fi er op 
zĳ n werk in de 
Cardĳ nwĳ k en op 
het ontmoetings-
centrum daar. 
Binnenkort wordt 
het speelplein er in 
een nieuw kleedje 
gestoken. 

» adres
Bernt 22

» beroep
layoutman

» leeftijd
68 jaar

» mooiste plekje
Dries

Jan is op en top 
Sleidingenaar en 
de jongste van 14. 

Actief binnen de 
Landelijke Gilde en 
in de VZW “KLJ, 
wij bouwen mee”. 

Als meestergast op 
Sidmar fi etst Jan 
jaarlijks zo’n 7.000 
km woon-werk 
verkeer. Hij kent 
de ongemakken 
die je als fi etser 
tegenkomt en 
probeert daar iets 
aan te doen. Als 
boerenzoon kent 
hij de noden van 
de sector. Laat ons 
landelijk houden 
wat landelijk is en 
de eigenheid van 
de dorpskernen 
behouden. 

Als
gemeenteraadslid 
en fractievoorzitter 
is hij ervan 
overtuigd 
dat kleine 
veranderingen 
grote 
verbeteringen 
kunnen zijn.

» adres
Veldhoek 11

» beroep
technisch bediende 
mekaniek

» leeftijd
54 jaar

» mooiste plekje
‘t Holeinde

Martine is schepen 
sinds 2009. Nu 
is ze met volle 
overtuiging 
lijstduwer. Wie 
zich de laatste 
goal tegen Japan 
herinnert, weet 
wat de bijdrage 
van de laatste man 
kan zijn.  

Ze heeft een 
chiro-verleden: 
chiroleidster, 
groepsleidster en 
later volwassen 
begeleidster. Zij 
is de dochter van 
voormalig eerste 
schepen André 
Willems. Zelf doet 
ze aan politiek 
sinds 1995.  Steeds 
vanuit een grote 
dossierkennis 
en luisterende 
houding.

 Ze kan genieten 
van een goed 
boek, lekker 
tafelen met 
vrienden of een 
uitstap met haar 2 
dochters. 

» adres
Emeric De Bruynelaan 
23

» beroep
boekhouder

» leeftijd
52 jaar

» mooiste plekje
ergens in de velden



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.

ONZE PLOEG

DE WEG VOORUIT
IN EVERGEM

Meer informatie over ons programma en 
onze kandidaten

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

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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