
De verandering 
begint in Roosdaal.

Linda 
De Dobbeleer-Van Den eeDe
Lijsttrekker   
gemeente & provincie

“graag steL ik u de roosdaaLse     
     n-va kandidaten voor...”

op zondag  

14 oktober 2012 bent u 

vanaf 18u00 van harte welkom in

het n-Va-Verkiezingscafé

u kan er bij een drankje (tegen  

democratische prijzen) een gezellige  

babbel slaan met onze kandidaten. 

plaats van gebeuren is ons huis op  

de Brusselstraat te pamel. 

tot zonDag!



nadat we in onze vorige kandidatenbrochure de onjuiste cijfers van 
cd&v aantoonden ivm de ontvangen gemeentesubsidies (2007-
2012), zien we ons ook verplicht u de ware toedracht van de schul-
denlast in onze gemeente uit de doeken te doen.

cd&v pakt uit met het rapport financiën uit HLn van begin dit 
jaar. daar wordt slechts rekening gehouden met de beschikbare 
cijfers tot eind 2010. We geven toe dat het toen niet slecht was 
maar zoals dat ook met schoolrapporten kan gebeuren,   kunnen die 
veranderen.

volgens cd&v ziet onze schuldenlast er momenteel zo uit.

deze tabel vraagt wel om enige verduidelijking:
1. de verlaging van de schuldenlast van de gemeente in 2008 

heeft niets te maken met het gevoerde beleid in roosdaal maar 
alles met de schuldovername door de vlaamse regering via het 
zogenaamde ‘Lokaal pact’. daardoor verminderde de leninglast 
in roosdaal liefst met € 1.078.000, zijnde € 100/inwoner. in ruil 
mochten er door de gemeente geen nieuwe belastingen worden 
ingevoerd.

2. met de schuldenlast in 2011 is het echter anders gesteld. de 
schuldenlast is niet spectaculair gedaald zoals cd&v wil doen 
geloven. Wat hier is weergegeven zijn de resultaten uit de re-
kening 2011. maar door de opname van de leningen 2011 ten 
bedrage van € 1.608.594,79 te verschuiven naar vorige dienst-
jaren in de begroting 2012 (sorry voor dit technische gedeelte !) 
geeft de tabel  de indruk dat de schuldenlast van de gemeente 
spectaculair gedaald is. de realiteit is echter anders.

3. Het balkje boven het jaartal 2011 moet dus verhoogd worden 
tot iets boven de € 14.000.000. Zowel de opstellers van het 
krantenartikel in HLn als professor matthijs konden op 29 
maaart 2012 (= datum krantenartikel) niet weten wat de cd&v-
meerderheid in de begrotingswijziging op 31 mei 2012 aan de 
gemeenteraad zou voorleggen. Het financieel rapport van de ge-
meente zou er anders uitgezien hebben. dat cd&v de tabelletjes 
niet aanpast aan de huidige situatie is veelzeggend!

het leVen zoals het is: 
gemeentefinaciën 

Openstaande schuld volgens CD&V

Fragment uit de begrotingswijziging.

€ 11 milj

2007 2008 2009 2010 2011

€ 14 milj
de schuldenlast per inwoners ligt in roosdaal  ver boven het 
vlaamse gemiddelde (= € 1 192/inw). dit moet zeker naar 
beneden. daardoor zal de volgende bestuursploeg zeer voor-
zichtig moeten omspringen met het aangaan van leningen en 
moet er dus omzichtig omgesprongen worden met grote (luxe-) 
investeringen.

ook in de raad van Bestuur van het pWa/dienstencentrum 
trad de n-va op als waakhond voor de financiën. dank zij onze 
vertegenwoordigers werd een einde gemaakt aan het contract 
waarin voor de kok-coördinator zo maar eventjes een brutoloon 
van € 4 707 werd ingeschreven.

€ 1.608.594,79



linDa De Dobbeleer- 
Van Den eeDe
•	 molenveldstraat 22, pamel
•	 gehuwd met Ludwig de dobbeleer moeder van 2 volwassen zonen
•	 61 jaar

•	 gewezen lerares aan het sint-gabriëlinstituut te Liedekerke

•	 provincieraadslid vlaams-Brabant (sinds 2000) 
•	 voorzitter van de commissie Land- en tuinbouw, leefmilieu 
•	 effectief lid van de commissies Financiën en fiscaliteit, sport, 

recreatie en domeinen.

•	 gemeenteraadslid roosdaal voor vu en later n-va (sinds 1983)
•	 ocmW-raadslid (1977 – 1983) 
•	 Lid nationaal partijbestuur n-va
•	 Lid arrondissementeel bestuur n-va

•	 Lid raad van Bestuur vvsg
•	 Lid raad van Bestuur Havicrem
•	 Lid raad van Bestuur monumentenwacht vlaams-Brabant

•	 Lid davidsfonds roosdaal
•	 drijvende kracht achter de jaarlijkse receptie “gouden jubilaris-

sen en 50-jarigen”

Heel wat mensen hebben mij de laatste tijd gevraagd wat mij drijft 
om het al 36 jaar in de roosdaalse oppositie uit te houden? idea-
lisme zeker! vanuit de oppositie heb ik altijd geprobeerd om onze 
gemeente op een efficiënte en eigentijdse manier te helpen besturen. 
dat ik daarom praktisch alle dossiers tot op het bot ontleedde werd 
mij niet altijd in dank afgenomen. Wellicht leg ik wat te veel gewicht 
in de politieke weegschaal. 

twee jaar geleden hebt u in lang en breed kunnen volgen hoe ik door 
de eerste burger van onze gemeente werd behandeld. Was dit fraai? 
neen, absoluut niet. Zij ontkende in alle toonaarden dat zij die brief-
jes had geschreven.

maar weet je wat ik nog veel erger vond? de manier waarop u in dat 
verhaal door haar werd belogen. een burgemeester liegt niet tegen-
over haar kiezers, een burgemeester spreekt de waarheid. een burge-
meester neemt haar verantwoordelijkheid voor haar daden. niemand 
kon begrijpen dat zij burgemeester mocht blijven. Hoe een toenmalig 
cd&v-minister er in een onbewaakt moment over dacht kwamen wij 
te weten via onderstaand twitterbericht: 

door nu de verkiezingen in te gaan als lijsttrekker en opnieuw het 
ambt van burgemeester te ambiëren geeft zij aan waarom zij aan 
politiek doet. dat 20 kandidaten verplicht worden haar daar in te 
steunen, is moeilijk te begrijpen. maar niet in roosdaal dus!

Wat BeWeegt een mens om daar nog 6 jaar aan toe te voegen? 
nog meer idealisme zeker! maar ook de overtuiging dat u zal meehel-
pen aan de poltieke verandering die roosdaal nu broodnodig heeft. 
ook het besef dat 20 sterke n-va-kandidaten mij steunen en achter 
een nieuw geschreven, ambitieus maar sober programma staan dat 
we samen met u willen uitvoeren. 

tot zondag in het stemhokje! 
alle n-Va-kandidaten rekenen op u!

“Ik ontken formeel dat ik de schrijver zou 

zijn van de andere uitspraken die met die van 

mij geassocieerd worden. Ik stel vast dat mijn 

uitspraken in het artikel in een context worden 

geplaatst samen met woorden van een ander 

taalniveau waardoor ze plots naar een niveau 

van nationale persbelangstelling worden ge-

tild. Ik heb er geen probleem mee om de ver-

antwoordelijkheid van mijn eigen uitspraken 

te dragen maar wens in geen geval gelinkt te 

worden aan dingen waar ik niet verantwoorde-

lijk voor ben.”



michel hemmeryckx
2° pLaats
•	 derrevoortstraat 70, onze-Lieve-vrouw Lombeek
•	 59 jaar, gehuwd met annie van den Berghe
•	 vader van tom en ellen, stiefvader van philip en vanessa
•	 gemeenteraadslid (1995-…)
•	 politieraadslid (2007-…)
•	 Bediende bij colruyt
•	 oprichter van vZW den Hoek, vooral bekend van Hoekfeesten, Zeepkisten-

race, kerstboomverbranding, mooiste dorp, 750 jaar o.L.v. Lombeek, …

WenDy appelmans-goDaert
8° pLaats
•	 daalbeekstraat 19, onze-Lieve-vrouw Lombeek
•	 37 jaar
•	 gehuwd met patrick appelmans
•	 mama van eline (12) en Lowi (5)
•	 schoondochter van jozef appelmans (‘jef de facteur’) en   

Francine appelmans-van der elst.
•	 onderwijzeres en plaatsvervangend directeur te ninove
•	 volgde opleidingen klassieke zang en bloemsierkunst

“ ik wil niet stilstaan, maar verder denken en werken aan:

•	 een leefbare gemeente met een open beleid, waar communicatie es-
sentieel is en waar burgers nog inspraak hebben.

•	 een mooie, landelijke gemeente, waar zowel jong als oud zich tHuis 
kunnen voelen en elkaar kunnen ontmoeten; waar het leuk is om wonen.

•	 een gemeente met een duidelijke en realistische visie op vlak van sport 
en ontspanning.

•	 een kindvriendelijke gemeente, waar uw kind nog kind kan zijn en kan 
spelen in zijn eigen veilige omgeving en waar het degelijk en toekomst-
gericht onderwijs kan volgen.

•	 een gemeente met een degelijk en uitgebreid fiets- en voetpadennet-
werk; ook toegankelijk voor mensen met een verminderde mobiliteit.

en u, wat wil u?”

“mijn beroepservaring en mijn jarenlange engagement in onze-Lie-
ve-vrouw Lombeek maken dat ik best weet wat er leeft bij de bevolking. 
de stap naar de politiek was eenvoudig nu zo’n 20 jaar geleden. ik 
wou immers constructief en positief meewerken aan de uitbouw van de 
gemeente. ik durf bij deze verkiezingen aan u vragen om me voor de 4e 
keer die gemeenteraad in te stemmen.

de keuze voor n-va is logisch. in roosdaal is ze het enige volwaar-
dige alternatief voor de te machtige cd&v-meerderheid, en het is een 
partij die wars is van alle mogelijke verzuilende invloeden. ik hoop dat 
er na de verkiezingen echte verandering mogelijk is, en dat is enkel 
mogelijk met n-va in het gemeentebestuur. indien dat zo is, zal ik me 
vooral concentreren op openbare werken en gebouwen. voorts wil ik me 
inzetten om het contact tussen de mensen door het promoten en on-
dersteunen van wijkfeesten, straatbarbecues, dorpskermissen, …”



sanne leo
13° pLaats
•	 molenstraat 3, pamel
•	 21 jaar
•	 studente Bedrijfspsychologie aan de universiteit gent
•	 gewezen leerling aan muziekschool en dictie

naDia Van Den spiegel
16° pLaats
•	 dokter roosensstraat 30, pamel
•	 55 jaar
•	 samenwonend met geert cobbaert
•	 Lerares economie

“de vraag om de n-va lijst in roosdaal te versterken, kwam een 
tijdje geleden nogal onverwacht. ik heb de stap echter wél gezet. Waar-
om? omdat ik vind dat in roosdaal niet steeds altijd alles op wieltjes 
loopt en dat er op vele vlakken nog ruimte is voor verbetering. ik denk 
dan maar aan de verdere ontwikkeling van afdoende voet- en fietspa-
den en op vlak van mobiliteit. als lerares economie zal het u allicht ook 
niet verbazen dat ook onderwijs me nauw aan het hart ligt. Het is in 
vlaanderen een van de grote troeven en we moeten blijven waken over 
de kwaliteit ervan. ook daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente. 
daar wil ik me voor inzetten.”

“al van in de kindertijd aan voelde ik mij aangetrokken tot het so-
ciale leven in een kleine gemeenschap als roosdaal. ik ging naar de 
muziekschool, volgde dictie en deed mee aan roosdaalse activiteiten 
die deze gemeenschap nog dichter bij elkaar brachten, zoals sneukel-
tocht, Fakkeltocht, … 

de stap naar de politiek was dan ook geen grote stap en de beslissing 
was snel genomen, al vergt het uiteraard moed om als jongere deze 
beslissing te nemen. Het zou echter een eer zijn om te mogen opkomen 
voor deze mooie gemeente en al haar inwoners. de n-va is in deze de 
partij die best bij me past: ze straalt samenhorigheid en vlaamsgezind-
heid uit, waarden waar ik zelf veel belang aan hecht. onze kandidaten 
zijn stuk voor stuk uniek en met zo’n ploeg is het een plezier samen te 
werken. ik ben er rotsvast van overtuigd dat wij van roosdaal een nòg 
aangenamere gemeente kunnen maken.”



voor het volledige programma kan u terecht op http://roosdaal.n-va.be/verkiezingen2012

De kracht Van VeranDering   
begint in roosDaal met n-Va
nog enkele losse punten uit het n-va-programma (zie ook de vorige 2 brochures):

•	 de verdere afwerking van het gescheiden rioleringsstelsel en de afkoppeling tussen 
riool- en regenwater op privéterrein, waarmee deze legislatuur werd begonnen, moet 
verder worden afgewerkt. dit project werd ook door n-va goedgekeurd.

•	 Het voorgaande zal zeker en vast zijn impact hebben op de volgorde waarbij ver-
schillende straten, die reeds lang op een grondige herstelling wachten zullen uit-
gevoerd worden. 

•	 de verhuis van het containerpark naar de ‘Belle alliance’. 

•	 roosdaal beschikt over een mooi aanbod toeristische trekpleisters. dit aanbod ten 
volle benutten en er de lokale handelaars en horeca bij betrekken. 

•	 en ook aan onze veiligheid en de overlast denkt n-va. Zo durven wij luidop naden-
ken over het plaatsen van mobiele en vaste camera’s met nummerplaatherkenning 
zodat dievenbendes en overlastbezorgers kunnen afgestopt worden.

•	 de bestaande open ruimte beschermen en waar mogelijk versterken. 

•	 inventarisatie van het waardevol onroerend erfgoed, al dan niet beschermde mo-
numenten.

•	 een structureel onderhoudsplan voor het wegennet en een inventarisatie en plan-
ning voor aanpassing van de onwettige verkeersdrempels en van sommige snel-
heidsremmers die tot onveiligheid leiden.

•	 voor het onderwijs willen wij zeker en vast investeren in eigentijdse pedagogische 
middelen. de kinderen moeten bij de overstap naar het middelbaar onderwijs ‘mee’ 
zijn met de moderne technologiën.

•	 een plan opstellen om de gemeentelijke zalen te moderniseren. 

•	 een goed seniorenbeleid doorkruist alle beleidsdomeinen: huisvesting, gezondheid, 
inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, sport en ontspanning. 

•	 ondersteunen van waardevolle wijkinitiatieven. op die manier ‘praten’ buren op-
nieuw met elkaar. 

•	 de samenwerking tussen de gemeente, het ocmW en andere sociale actoren vergro-
ten (cfr de mooie molen).

•	 sociale fraude tegengaan.

•	 de ‘mindermobielencentrale’ levert waardewol werk dank zij de vele vrijwilligers.  
dit initiatief moet blijvend ondersteund worden.

•	 met steun van de provincie de bodemerosie verder aanpakken door middel van de 
best geschikte gewassen en zaaimethodes. 

•	 een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid. 
duurzaamheid door rationele keuzes en een handhavingsbeleid waar de vervuiler 
betaalt. de gemeente geeft hierin het goede voorbeeld.

vanwege alle n-va-kandidaten gaat 

onze oprechte dank naar alle inwoners 

die een tuinbord lieten plaatsen, naar 

alle sympathisanten die hielpen bij het 

bedelen van de folders, naar alle leden 

van onze plakploeg en ook naar u kiezer 

voor uw stem waarmee u zondag kracht 

zet achter de verandering in roosdaal.



beste inWoners Van roosDaal,
Zondag trekt u met zijn allen naar de stembus. u kiest er niet alleen 21 roosdaalse gemeente- 
raadsleden maar ook 21 provincieraadsleden voor het district Halle. 

dat Linda de dobbeleer - van den eede (n-va) een bezige bij is in de gemeenteraad is u niet 
onbekend. dat zij die lijn ook doortrekt in de provincieraad zal u dan ook niet verwonderen. 
vorig jaar volgde zij liefst 54 van de 60 georganiseerde commissies. dat zij niet enkel aan 
aanwezigheidspolitiek doet, maar haar dossiers ook grondig voorbereidt, is bij haar collega’s 
algemeen geweten. vandaar ook dat zij door de partijtop werd aangeduid als lijsttrekker voor 
het district Halle.

omdat cijfers soms meer zeggen dan woorden hebben wij het aantal tussenkomsten van 
de provincieraadsleden uit ons district vergeleken, bij de bespreking van de begrotings-
ontwerpen 2011 en 2012 in de commissies financiën en fiscaliteit (toch wel de belangrijkste 
commissies van het jaar). 

BegrotingsBespreking 2011

provincieraadsleden aantal tussenkomsten 
9 november 2010

aantal tussenkomsten 
 16 november 2010

Linda de dobbeleer-van den eede (n-va) 30 19

kris poelaert (cd&v) 0 0

Luc de Braekeleer (groen) 6 8

BegrotingsBespreking 2012

provincieraadsleden aantal tussenkomsten 
8 november 2011

aantal tussenkomsten 
 22 november 2011

Linda de dobbeleer-van den eede (n-va) 31 45

kris poelaert (cd&v) 0 0

Luc de Braekeleer (groen) 13 verontschuldigd

dieudonné Horlait (open vLd) verontschuldigd 0

veel hoef ik daar niet aan toe te voegen. Zondag geeft u Linda niet alleen uw stem voor 
de roosdaalse gemeenteraad (witte stembrief) maar eveneens voor de vlaams-Brabantse 
provincieraad (groene stembrief). daardoor geeft u uw stem een dubbele kracht van veran-
dering en dat is toch wat u echt wil!

met vriendelijke groeten

ben Weyts
ondervoorzitter n-va

Lijstduwer provincieraad district Halle



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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De Dobbeleer - Van den Eede Linda

Uyttersprot Guy

Keymolen - Malfroy Rita

Sluys Marc

Bury Katleen

De Coninck Inez 

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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Lijst 2

De verandering 
begint in Roosdaal.


