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 Sleidinge op de weg vooruit !
Beste mensen van Sleidinge,
In ons vorige krantje en folder kon u kennismaken met de 33 kandidaten van CD&V Evergem en met ons verhaal 
voor de gemeente. U woont in het grote Evergem, maar uiteraard voelt u zich het meest verbonden met Sleidinge, 
het dorp waar u woont en leeft : onze deelgemeente.
Daarom stellen wij u in deze folder onze 11 programmapunten voor Sleidinge voor.
Sommige ideeën en visies zijn niet nieuw, andere wel. Sommige nieuwe zaken zullen ook tijd vragen, maar CD&V 
zet stap voor stap wel de krijtlijnen uit waarmee we van Sleidinge een mooier plekje maken.
Deze 11 punten worden u voorgesteld door onze 
11 Sleinse kandidaten. U kent ze. Het zijn mensen 
van bij ons. Ze zetten zich, elk op hun manier in 
voor onze gemeenschap. Het zijn geboren, jonge 
of nieuwe Sleidingenaren. Het zijn mensen met 
politieke ervaring die ervoor zorgen dat het schip 
stevig op koers blijft. Het zijn ook jonge veulens die 
met hun frisse ideeën de volgende stap voorwaarts 
willen zetten. Dit team is het sterkste op en top 
Sleinse team dat u op de verkiezingslijsten zal 
vinden.
Uw keuze voor 14 oktober is duidelijk : om de Sleinse 
belangen in het grote Evergem te verdedigen, 
steun Sleinse kandidaten. Stem CD&V.
Bedankt !
Lucas Van der Meersch
kandidaat – burgemeester

programma
Sleidinge



leeft

Jan Van de Walle
32

THUIS VOOR JEUGDBEWEGINGEN

De KLJ van Sleidinge is al een tijdje op zoek 
naar een defi nitieve nieuwe stek.

Voor ons is het duidelijk: op de site achter 
de gemeenteschool worden de gronden 
bouwrijp gemaakt voor de realisatie van een 
gloednieuw KLJ-lokaal.

leeft

Lucas Van der Meersch
1

SPORTZAAL VOOR SLEIDINGE

De subsidies voor de bouw van een nieuwe 
sportzaal aan de gemeenteschool zijn al een 
tijdje aangevraagd in “Brussel”.

Zodra de subsidies zijn toegekend, werken 
we verder. Deze sportzaal zal naschools 
opengesteld worden voor onze Sleinse 
gemeenschap.

beweegt

Jan Willaert
31

INVESTEREN VOOR VOETGANGERS

De voetpaden in de Herritakkerlaan, 
Bernt, Cardijnlaan, Rerum Novarumlaan en 
Sanderuslaan worden heraangelegd.

Er komt ook een verbinding voor de 
voetgangers en de fi etsers tussen de 
Dellaertsdreef en Lovendonk.

ademt

Francine Van Hoorebeke
26

EEN AANGENAME DORPSKERN

We willen ons dorp aantrekkelijker en properder maken. De 
vernieuwde kerstverlichting is duidelijk in de smaak gevallen. 
We willen op die weg verdergaan: het dorpscentrum wordt 
vergroend met bloemen en op het publiek domein komen 
zitbankjes en digitale informatieborden.

Binnenkort wordt in de omgeving van de kerk een modern 
openbaar toilet voorzien.

ademt

Thomas Daelemans
30

HET ZWAAR DOORGAAND VERKEER

Onze dorpskern kent te veel zwaar doorgaand verkeer. Dit is
een complex probleem dat ook te maken heeft met de 
Expressweg en de R4.

We willen werken aan  oplossingen om het zwaar doorgaand 
verkeer uit de dorpskern te houden en de schoolomgevingen 
veiliger te maken.

beweegt

Katia Criel
29

EEN SCHOOLSTRAAT EN EEN FIETSSTRAAT

Het Akkerken en de Schoolstraat worden aangepakt en de 
schoolomgeving wordt een echte “schoolstraat”, die bij het 
begin en het einde van de schooldag wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een verplaatsbaar 
bord. Het gedeelte van de Weststraat tussen het Wilfried 
Martensplein en de Dellaertsdreef wordt een fi etsstraat, waar 
de voertuigen de fi etsers niet mogen voorbijsteken.

beweegt

Emmy Van huffel
24

INVESTEREN IN GOEDE EN VEILIGE WEGEN

We ronden de heraanleg van de volledige Dellaertsdreef af.

Ook de Kortendam wordt onder handen genomen.

De as Langendam — Wurmstraat wordt een veilige weg voor 
het doorgaand verkeer richting de bedrijven. Er komen ook 
fi etspaden.

beweegt

Jonas De Wispelaere
8

INVESTEREN VOOR FIETSERS

We investeren in veilige fi etsverbindingen.

Langsheen de spoorweg wordt een fi etssnelweg aangelegd 
tussen Waarschoot en Gent. Op de gewestweg naar Lembeke 
komen veilige fi etspaden.

Langsheen de Weegse en Volpenswege leggen we fi ets-
suggestiestroken aan met snelheidsremmende maatregelen.

>>

beweegt

ademt leeft



leeft

Ronny Van Hamme
28

RUIMTE VOOR ONDERNEMERS

Ondernemers hebben het vaak moeilijk om 
hun bedrijf ergens te kunnen vestigen.

Op de site rondom de Bentex willen we door 
een nieuwe KMO–zone extra ruimte voor 
lokale ondernemers voorzien.

leeft

Martine Willems
33

VERDER WERKEN AAN KERKWEGELS

We zijn fi er op onze heropende kerkwegels 
tussen de Kerkstraat en Volpenswege, tussen 
de Meistraat en Koningslinde en tussen de 
Langendam en het Eeksken.

De komende jaren willen we de verbinding 
heropenen tussen de Raphaël Suylaan en 
Hulst.

beweegt

Filip Acke
27

VOETBALINFRASTRUCTUUR

Het voetbalterrein aan de Herritakkerlaan 
kreeg zopas een kunstgrasveld.

We willen ons blijven inzetten voor een nieuwe 
voetbalinfrastructuur aan de Kerkstraat als 
defi nitieve oplossing. Intussen willen we 
de bestaande kleedkamers en het sanitair 
opwaarderen.

EEN AANGENAME DORPSKERN

We willen ons dorp aantrekkelijker en properder maken. De 
vernieuwde kerstverlichting is duidelijk in de smaak gevallen. 
We willen op die weg verdergaan: het dorpscentrum wordt 
vergroend met bloemen en op het publiek domein komen 
zitbankjes en digitale informatieborden.

Binnenkort wordt in de omgeving van de kerk een modern 
openbaar toilet voorzien.

HET ZWAAR DOORGAAND VERKEER

Onze dorpskern kent te veel zwaar doorgaand verkeer. Dit is
een complex probleem dat ook te maken heeft met de 
Expressweg en de R4.

We willen werken aan  oplossingen om het zwaar doorgaand 
verkeer uit de dorpskern te houden en de schoolomgevingen 
veiliger te maken.

EEN SCHOOLSTRAAT EN EEN FIETSSTRAAT

Het Akkerken en de Schoolstraat worden aangepakt en de 
schoolomgeving wordt een echte “schoolstraat”, die bij het 
begin en het einde van de schooldag wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer door het plaatsen van een verplaatsbaar 
bord. Het gedeelte van de Weststraat tussen het Wilfried 
Martensplein en de Dellaertsdreef wordt een fi etsstraat, waar 
de voertuigen de fi etsers niet mogen voorbijsteken.

INVESTEREN IN GOEDE EN VEILIGE WEGEN

We ronden de heraanleg van de volledige Dellaertsdreef af.

Ook de Kortendam wordt onder handen genomen.

De as Langendam — Wurmstraat wordt een veilige weg voor 
het doorgaand verkeer richting de bedrijven. Er komen ook 
fi etspaden.

INVESTEREN VOOR FIETSERS

We investeren in veilige fi etsverbindingen.

Langsheen de spoorweg wordt een fi etssnelweg aangelegd 
tussen Waarschoot en Gent. Op de gewestweg naar Lembeke 
komen veilige fi etspaden.

Langsheen de Weegse en Volpenswege leggen we fi ets-
suggestiestroken aan met snelheidsremmende maatregelen.



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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