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(of hoe pLuimen van een hoed kunnen vaLLen!)
Wij zochten de details van deze subsidies op en kwamen tot volgende  
vaststelling: 

1. de ontvangen subsidies voor het jaar 2006 (€ 2.150.584,34) horen 
eigenlijk niet tot deze legislatuur (2007-2012) en zouden dus moeten 
uit het diagram verwijderd worden. We willen hier wel een beetje soepel 
zijn omdat het totale bedrag aan subsidies in 2012 nog niet gekend 
is en dus voor deze legislatuur nog niet kan toegevoegd worden (vol-
gens gegevens opgevraagd bij de financiële dienst van de gemeente 
bedroegen die tot eind juni 2012: € 216.444,22). verdubbelen we dit 
bedrag dan komen we in de buurt van de ontvangen subsidies voor de 
jaren 2007 en 2010.

2. heel wat van die subsidies komen gewoon ieder jaar terug (en worden 
ook door de meeste andere gemeenten ontvangen): jeugdwerkbeleids-
plan (jWBp) (€ 25.000), poB (€ 65.000), gesco-premies (€ 110.000), 
fiscaal pact compensatie elia-taks (€ 120.000), Loonkosten gemeen-
schapswacht (€ 20.000), cultuurbeleidsplan (€ 50.000), investe-
ringstoelagen kerkfabrieken, ... . 

3. hoe komen we in 2009 aan een totaal bedrag van € 1 269 852.57 sub-
sidies? uiteraard de jaarlijks weerkerende subsidies met bijkomend 
€ 763 952.50 gewestbijdrage voor de rioleringswerken in de kaait-
vaartstraat fase ii en € 200.107.16 subsidie voor de aanleg van het 
fietspad in de kristus koninglaan. ook n-va keurde deze werken goed 
op de gemeenteraad.

4. in 2011 zijn er voor € 1.233.366,72 subsidies. hierin zit een geweste-
lijke subsidie van € 671.490 voor de rioleringswerken strijtem fase ii 
en € 80.196 voor de rioleringswerken in de pamelstraat 

5. Wat vooral in het oog springt is de subsidie voor het jaar 2008. Wij 
vroegen ons af: welke ‘wilde weldoener’ heeft hier een deel van zijn 
gewonnen miljoenenpot met een trekking van euromillions anoniem 
aan de gemeente geschonken? helaas, helaas, helaas ! 

hoe komt cd&v dan wel aan het ingeschreven subsidiebe-
drag van € 5.353.206,52? Liefst een bedrag van € 4.933.431,69 
(€ 5.969.452,34 - € 1.036.020.65) staat ingeschreven als gestorte 
subsidie voor de erfpacht voor het koetshuis. dit bedrag werd door 
de gemeente echter nooit ontvangen (bevestigd door de financiële 
dienst) maar werd wel door de gemeente uitgegeven voor de realisatie 
van het koetshuis. 

het bedrag van de subsidies voor 2008 is dermate hoog dat het 
niet anders kan of het moet zijn opgevallen bij het opstellen van het 
diagram. het dan toch inschrijven als een ingekomen subsidie in 2008 
is niets anders dan de roosdaalse bevolking nog maar eens beliegen. 

de som van € 4.933.431,69 moet gewoon van het totale bedrag van 
2008 worden afgetrokken waardoor de ontvangen subsidies voor 2008 
neerkomen op € 419 774.83. 

en tot slot nog dit: de meeste subsidiedossiers werden op de gemeenteraad 
unaniem goedgekeurd !

Het leVen zoals Het is: 
gemeentesubsiDies 

Dit zegt CD&V:   
11.022.122 euro   
subsidies

Volgens N-VA:   
4.155.340 euro   
subsidies   
(tot juni 2012)
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Fabienne segers
4° pLaats

•	 karel van de Woestijnestraat 14, pamel
•	 49 jaar
•	 gehuwd met johan cooreman
•	 moeder van kristof (medekandidaat), isabelle en matthias
•	 gemeenteraadslid (2007-…)
•	 ocmW-raadslid (2001-2006)
•	 Lid rvB pWa/dienstencentrum (2007-…)
•	 Beleggingsadviseur
•	 Bestuurslid en coördinatrice kinderoppasdienst gezinsbond pamel

Peggy CarDoen-bulterijs
10° pLaats

•	 Lostraat 204, strijtem
•	 47 jaar
•	 gehuwd met eddy cardoen, moeder van Britt, steffi en Brent
•	 verpleegkundige
•	 voorzitster gezinsbond Borchtlombeek
•	 Lid van de roosdaalse Welzijnsraad
•	 gewezen lid ouderraden sint-amandusschool Borchtlombeek  

en imi Ledeberg

“de stap van het verenigingsleven naar de lokale politiek is in 
veel gevallen een logische en functionel stap. tenslotte ben je in bei-
de situaties bezig je in te zetten voor het belang van de gemeenschap 
en tot nader order vind ik dat nog steeds ontzettend belangrijk. ook 
in mijn geval was deze stap dus quasi een evidentie.

de keuze voor de n-va is er gewoon eentje van het gezond ver-
stand. ik ben altijd vlaming in hart en nieren geweest en ik ben daar 
ook best fier op. Bovendien is in roosdaal de n-va in mijn ogen hét 
alternatief voor een frisse wind door het gemeentehuis. ik hoop van-
uit mijn beroepsachtergrond en maatschappelijk engagement de ko-
mende jaren mee te kunnen wegen op het roosdaalse sociale beleid, 
en dit in al zijn facetten.”

“mijn werk en inzet die ik samen met mijn ganse gezin al jaren 
investeer in het pamelse en roosdaalse verenigingsleven wil ik blij-
ven doortrekken naar het politieke leven. ik durf gerust te zeggen dat 
ik dat al 12 jaar met een zeer bijzondere passie doe en dat graag nog 
zeker 6 jaar zou blijven doen. maatschappelijke thema’s blijven me 
immers bijzonder nauw aan het hart liggen.

Wie op mij stemt, stemt op een gedreven vrouw die geen enkele 
uitdaging uit de weg gaat en voor wie eerlijkheid, openheid, inspraak 
en gelijkheid waarden van het grootste belang zijn. geef ons de 
kracht om roosdaal na 14 oktober de verandering te schenken die 
dit mooie dorp hard nodig heeft. afspraak in het stemhokje?”



joren VanDen branDe
14° pLaats
•	 korte kamstraat 36, pamel (Ledeberg)
•	 21 jaar, ‘Benjamin’ van de lijst
•	 Laatstejaarsstudent politieke Wetenschappen (vuB)
•	 speler bij voetbalploeg vk Zavel
•	 Zoon van ria fieremans en patrick vanden Brande, kleinzoon van 

adolf vanden Brande (gekend koerscommissaris) en georgette smet 
(gewezen winkelierster)

Koen Van VaerenbergH
21° pLaats, LijstduWer
•	 kaaitvaartstraat 4-d, pamel
•	 47 jaar
•	 gehuwd met Lieve asselman
•	 vader van sien (medekandidate) en mattias
•	 industrieel ingenieur elektriciteit, werkzaam als team Leader support
•	 gepassioneerd voetbal trainer, voorzitter buurtcomité kaaitvaartstraat, 

Lid van Wtc de Wolfkens en de marnixring

“als ex-volksuniejongere heeft de politiek me altijd geboeid. Zes jaar geleden 
ben ik opnieuw actief geworden in de gemeentepolitiek om roosdaal het nieuwe 
elan te geven dat het verdient. daar ben ik nog steeds van overtuigd. het verhaal 
dat n-va over onze gemeente vertelt, klopt langs alle kanten.”Waar koen voor staat:
•	 open en eerlijk bestuur met duidelijk verstaanbare en correcte   

communicatie naar de bevolking;
•	 behoud en versterking van het vlaams karakter van onze gemeente   

waar nederlands de voertaal is en moet blijven;
•	 uitbouw van faciliteiten voor onze sporters en jeugdverenigingen,   

aangepast aan de noden van de eigen bevolking, maar met zeer   
veel respect voor het landelijk karakter.

“als laatstejaarsstudent politieke wetenschappen was de stap 
naar de politiek een logische keuze. door deze studies heb ik op jonge 
leeftijd al enige kennis over het politieke reilen en zeilen. ik maakte 
mijn keuze voor de n-va reeds in 2010 omdat ik de problemen in onze 
gemeente (en bij uitbreiding ons land) niet langer van aan de zijlijn 
wou aanzien. er is dringend verandering nodig in onze gemeente, en 
die kracht van de verandering begint bij de jeugd.”



Veerle stassijns
3° pLaats
•	 koning albertstraat 98, onze-Lieve-vrouw Lombeek
•	 60 jaar
•	 gehuwd met michel janssens
•	 mama van en voor 4 kinderen en oma voor 2 kleinkinderen
•	 gemeenteraadslid (2007-…)
•	 apotheker te pamel
•	 ex-chiro lid

agnes VanDerVeKen-  
eylenbosCH
17° pLaats
•	 frans van cauwelaertstraat 80, onze-Lieve-vrouw Lombeek
•	 58 jaar
•	 gehuwd met frans vanderveken 
•	 moeder van 4 kinderen en 6 kleinkinderen
•	 dochter van pierre eylenbosch en irma de moortel (+)
•	 haarkapster
•	 Bestuurslid n-va roosdaal
•	 Lid roosdaalse milieuraad
•	 Lid kvLv onze-Lieve-vrouw Lombeek en femma pamel

“onze gemeente heeft geen geheimen meer voor mij, aangezien ik ze in 
mijn leven al volledig heb doorkruist. samen met mijn ouders vertrok ik na 
mijn kinderjaren uit Ledeberg naar onze nieuwe woning in Borchtlombeek. 
als haarkapster vestigde ik mij in onze-Lieve-vrouw Lombeek en na mijn 
huwelijk met frans leerde ik ook strijtem beter kennen.

als trotse moeder en oma gaat mijn bezorgdheid uiteraard uit naar de 
noden van kleine kinderen en jonge ouders: degelijke en voldoende kinder-
opvang, veilige fiets- en voetpaden van en naar school, goed onderhouden 
speelpleintjes, betaalbare woningen.

uit eigen ervaring ken ik ook de noden van de middenstanders. ik wil al-
les in het werk stellen om de buurtwinkels in iedere deelgemeente alle kan-
sen te geven om te overleven en zich verder te ontwikkelen. Zij zijn immers 
van ontzettend groot belang voor de sociale cohesie in de gemeente.”

“als sociaal bewogen apotheker wil ik me de komende 6 jaar inzetten voor:
•	 een wel doordacht, open en transparant beleid zonder belangenvermenging en 

met een luisterend oor voor iedere burger die met diverse problemen geconfron-
teerd wordt om samen op een democratische manier oplossingen te vinden;

•	 een veilig dorp tot in de kleinste hoeken van elke deelgemeente, met zoveel mo-
gelijk goed onderhouden fietspaden en opengemaakte trage wegen, waarbij het 
decennialang genegeerd mobiliteitsprobleem grondig wordt aangepakt;

•	 een sociaal woonbeleid dat realistisch is en elke deelgemeente gelijk behandelt;
•	 een middenstandsbeleid dat het sociaal weefsel in onze dorpen herstelt en versterkt;
•	 een cultuurbeleid met eigentijds professioneel karakter en gemeenteoverschrij-

dende werking in samenspraak met de cultuurraad en –functionaris;
•	 een sport- en vrijetijdsbeleid dat voor jong en oud bestemd is en geen overlast 

in verband met lawaai en parkeren bezorgt aan de burger;
•	 het behoud van het vlaams en groen karakter van onze gemeente, waar ieder-

een die onze taal respecteert welkom is.”



PatriCK Van eeCKHouDt
18° pLaats
•	 amerikaweg 1-e, pamel
•	 48 jaar
•	 gehuwd met inge van essche
•	 papa van sophie, goran en kathie
•	 ambtenaar

luC VanHalme
19° pLaats

•	 Wolvenstraat 5, pamel
•	 63 jaar
•	 gehuwd met marie-Louise van Laethem
•	 vader van christof, opa van dieuwke en frauke.
•	 gepensioneerde
•	 actief medewerker Ziekenzorg en kWB Ledeberg
•	 actief in Wijngilde Liedekerke en Wandelclub   

heidestappers gooik

“pas op latere leeftijd heb ik nu de stap gezet naar de lokale 
politiek, maar dat heeft niet de minste invloed op mijn engagement. 
de keuze voor n-va is daarbij logisch. roosdaal heeft immers nood 
aan verandering en de n-va is daarvoor de beste optie.

de komende 6 jaar wil ik aan die verandering meewerken. als ac-
tief lid in verschillende verenigingen heb ik vooral oog voor de noden 
van dat verenigingsleven, dat af en toe nood heeft aan zuurstof. dat 
verdient mijn inzet.

als begeleider van slechtzienden met een tandem hecht ik ook 
veel belang aan het sociale beleid van de gemeente.”

“geboren in ninove, getogen in pamel en vlaming in hart en 
nieren. gelukkig getrouwd en trotse papa van 3 kinderen. sinds 
1999 werk ik bij de fod financiën, alwaar ik actief ben op de dienst 
douane en accijnzen. dat is zo’n beetje een korte samenvatting 
van mezelf.

ik ben reeds enkele jaren lid van de n-va en wil dat nu ook om-
zetten in een politiek engagement. de komende 6 jaar wil ik me in-
zetten voor onder andere een kwaliteitsvol sportbeleid. het ontwik-
kelen van sportinfrastructuur in het centrum is eigenlijk waanzin 
als je weet dat er aan het schoon verbond nog heel veel ruimte is 
die men kan benutten. ook qua mobiliteit zou dit een betere optie 
zijn dan in het centrum.”



wij gaan ooK Voor:

aanLeg  
en goed  
onderhouden 
trage Wegen 
en fiets- en 
voetpaden

accomodatie 
BegrafpLaatsen 
moderniseren 
(reeds aLs  
agendapunt  
ingediend op  
gemeenteraad)

tijdige  
hersteLLingen 

Wegen
ZWerfvuiL 
aanpakken

opruimen  
gemeenteLijke  
opsLagpLaatsen
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2·
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voor het volledige programma kan u terecht op http://roosdaal.n-va.be/verkiezingen2012



Provincie

Hoe gelDig stemmen? 

1. U brengt een lijststem uit op lijst 2 · N-VA

2. U stemt voor één, meerdere of alle kandidaten 
van lijst 2 · N-VA

Linda De DobbeleeR - Van Den eeDe is eveneens 
lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen 
(groen stemformulier). 

Stem ook daar op meerdere kanidaten en zeker voor 
Gerd Van DeR auweRa (afkomstig uit OLVrLombeek) 
op de 8° plaats van de N-VA-provincieraadslijst. 

Gemeente

De Dobbeleer - Van den Eede Linda

Hemmeryckx Michel

Stassijns Veerle

Segers Fabienne

Van Den Bosch Staf

Cooreman Kristof

Agneessens Yves

Appelmans - Godaert Wendy

Borloo Annick

Cardoen - Bulterijs Peggy

Daem Jan

De Wee Nico

Leo Sanne

Vanden Brande Joren

Van den Eede-Van Huylenbroeck Linda

Van den Spiegel Nadia

Vanderveken - Eylenbosch Agnes

Van Eeckhoudt Patrick

Vanhalme Luc

Van Vaerenbergh Sien

Van Vaerenbergh Koen
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Sluys Marc
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Van den Bosch Paul

Van der Auwera Gerd

Souffriau Jean-Paul

Lerminiaux Bruno

De Block Jean

De Brabanter Johnny

Van Den Abeele Berdien

De Becker Bernadette

Coenaerts Veerle

Delcourt Agnes

Pierreux Isabelle

Van den Cruijce Joris

Van Vaerenbergh Kristien

Segers Willy

Weyts Ben
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De verandering 
begint in Roosdaal.


