LINDA
DE DOBBELEER-VAN DEN EEDE
LIJSTTREKKER
GEMEENTE & PROVINCIE

STEL IK U
“DEGRAAG
ROOSDAALSE N-VA
KANDIDATEN VOOR...
”

De verandering
begint in Roosdaal.

BESTE INWONERS VAN ROOSDAAL,
Heel fier stellen wij u vandaag onze eerste groep van acht kandidaten voor die op
14 oktober de sterke N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen sieren.

HOE IS DE N-VA-LIJST NU TOT STAND GEKOMEN?
Omdat de plaats op de lijst sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 geen
invloed meer heeft op de kans om verkozen te worden, past N-VA-Roosdaal een
vrij uniek maar eenvoudig systeem toe om de volgorde van de kandidaten op de
lijst te bepalen. De eerste 4 plaatsen worden ingenomen door de 4 uittredende
gemeenteraadsleden in volgorde van anciënniteit: Linda De Dobbeleer – Van den
Eede (gemeenteraadslid sinds 1983), Michel Hemmeryckx (sinds 1995), Veerle Stassijns (sinds 2007) en Fabienne Segers (sinds 2007). Zij worden op dezelfde manier
gevolgd door onze 2 raadsleden in de OCMW-raad: Staf Van Den Bosch (OCMWraadslid sinds 2001) en Kristof Cooreman (sinds 2009). Alle andere kandidaten
kregen hun plaats door ze gewoon …. in alfabetische volgorde te plaatsen. Hierdoor
komen wij als een hechte groep naar voor. Dat is trouwens ook de reden waarom wij
opteerden voor een mooie en kleurrijke groepsaffiche. Dat iedereen voor iedereen
campagne voert hebt u intussen al kunnen merken: iedereen plaatst verkiezings
borden voor iedereen, iedereen plakt affiches voor iedereen, iedereen bust folders
voor iedereen. Ook op die manier straalt N-VA-Roosdaal de kracht van verandering
uit: niet het individu maar de ganse groep is belangrijk. Wij trekken dit systeem
door in al onze campagnemiddelen: onze handkaarten voor de huisbezoeken bestaan
uit een groepsfoto en een volledige kandidatenlijst. In onze 3 campagnefolders
krijgt u telkens een groep kandidaten voorgesteld, samen met enkele speerpunten
uit het N-VA-programma. Het volledige programma kan u trouwens terugvinden op
http://roosdaal.n-va.be/verkiezingen2012
Wij zijn er van overtuigd dat u op 14 oktober, samen met alle N-VA-kandidaten,
kiest voor de verandering in Roosdaal.
Tot 14 oktober in het stemhokje !
Frans Vanderveken
Voorzitter N-VA Roosdaal

Linda De Dobbeleer – Van den Eede
Lijsttrekker N-VA Roosdaal

STAF VAN DEN BOSCH
5° PLAATS
•
•
•
•
•
•
•

Reigersbaan 22, Strijtem
57 jaar
Samenwonend met Ingrid Staes
OCMW-raadslid (2001 - …)
Technisch bediende Eandis
Lid Roosdaalse Sportraad
Bestuurslid KWB Ledeberg, bestuurslid ZVC Desportivo

“

Als geboren en getogen Pamelaar stel ik me al jaren bijzonder
actief op in het verenigingsleven. Deze inspanningen en het meewerken aan vele activiteiten (Sneukeltocht, Fakkeltocht, Stratenloop, Spel zonder Grenzen) maken dat ik goed kan inschatten wat
er leeft bij de bevolking. Zowel op cultureel, sportief als sociaal
vlak heb ik mijn steentje aan de gemeenschap de laatste jaren
bijgedragen.
Deze inspanningen zou ik de komende 6 jaar graag verder zetten.
Ik wil werken aan een gemeente die oog heeft voor de noden van al
haar inwoners en die op een eerlijke en correcte manier bestuurd
wordt. Tot in het stemhokje!

”

“

In Roosdaal heb ik kunnen constateren dat men op politiek
vlak eigenlijk in een impasse zit na een decennia lang passief beleid.
Ik heb dus niet lang hoeven na te denken toen me gevraagd werd
me kandidaat te stellen voor de N-VA. Roosdaal heeft nood aan een
krachtdadig bestuur dat er staat voor de burger en waarbij ik graag
actief wil mee werken aan de verdere ontwikkeling van onze prachtige gemeente. Een belangrijk aandachtspunt voor mij is alvast het
blijven waken over het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.
Het rampzalige BHV-akkoord, gesloten in achterkamers van kastelen
allerhande, zal immers als een molensteen rond de Vlaamse Rand
rond Brussel blijven hangen.

”

YVES AGNEESSENS
7° PLAATS
•
•
•
•
•
•

Ninoofsesteenweg 247, Strijtem (“Hof ten Brugsken”)
47 jaar
Gehuwd met Fanny Kiekens
vader van 2 dochters en grootvader van Lori
Zelfstandig ondernemer
Medestichter internationale videogroep MovieMax

ANNICK BORLOO
9° PLAATS

• Herststraat 12-B, Borchtlombeek (Kattem)
• 45 jaar, mama van Ymke, Yana en Yente. Dochter van Adolf Borloo
en Paula De Schutter. Zus van Ronny en Clarina.
• Oud-leerling IMI-Ledeberg
• Lid Roosdaalse welzijnsraad
• Ledenverantwoordelijke N-VA Roosdaal
• Vakbondsafgevaardigde veiligheid en preventie op het werk,
lid van de ondernemingsraad
• Vrijwilliger in dienstverleningscentrum voor personen met een handicap,
jeugd en senioren

Kijk, Annick Borloo
wil het graag zo
voor heel Roosdaal in zijn totaal...
• Vlaams karakter bewaken, wie of wat er ook nog moge komen
• inspraak van de burger laten doorstromen:
echt luisteren naar de problemen en dat in vergaderingen meenemen
• veiligheid door preventie voorop
en als het even kan, ontspannen de goed aangelegde voet- en fietspaden op
• wat nu al goed is, ook goed blijven houden in de komende tijd
• elke burger gelijk behandelen door een eerlijk, warm sociaal beleid...
Dat willen we, denk ik, wel allemaal:
dus “De verandering begint in Roosdaal!”

“

Na meer dan 30 jaar absolute meerderheid is het tijd voor verandering in
Roosdaal, daar ben ik meer dan ooit van overtuigd. Aan die verandering wil ik
meewerken. Het volgende Roosdaalse gemeentebestuur moet resoluut gaan voor
de beste antwoorden op vragen van ALLE burgers en de beste oplossing voor hun
problemen. Open in dialoog treden en inspraak voorzien is van groot belang.
Deze meerderheid heeft dat nagelaten bij recente belangrijke projecten.
Mensen die mij reeds kennen weten dat ik, wanneer ik mij voor iets engageer,
er voor de 100 % voor ga. Eén ding kan ik jullie dus ook alvast verzekeren, indien
jullie mij het vertrouwen geven op 14 oktober, zal ik er ten volle voor gaan en
voel ik mij vereerd dat ik de Roosdaalse inwoners zal mogen vertegenwoordigen
in onze mooie gemeente. Ik zal mijn uiterste best doen uw vertrouwen niet te
beschamen.
Het is tijd voor een nieuw beleid!

”

LINDA VAN DEN EEDEVAN HUYLENBROECK
15° PLAATS

• Frans Van Cauwelaertstraat 1, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek
• 61 jaar, gehuwd met Wilfried Van den Eede, moeder van
4 kinderen en grootmoeder van 10 kleinkinderen
• Gepensioneerd bediende DVV verzekeringen
• Voorzitster Gezinsbond Onze-Lieve-Vrouw Lombeek
• Spelend lid van Kon.Fanfare “De Eendracht” O.L.V. Lombeek
• Lid van Roosdaalse welzijnsraad en erfgoed Rausa
• Actief medewerkster voor ‘Mooiste Dorp’ & ‘750 jaar O.L.V. Lombeek’
• Ex-Chiro lid

KRISTOF COOREMAN
6° PLAATS

• Karel Van de Woestijnestraat 14, Pamel (toekomstig adres: Zavelberg 6,
Pamel)
• 28 jaar
• OCMW-raadslid (2009 - …)
• Master in de Politieke Wetenschappen
• Fractiemedewerker Welzijn N-VA Vlaams Parlement
• Nationaal Secretaris Jong N-VA
• Zoon van Johan Cooreman en Fabienne Segers (medekandidate)

“

28 jaar, enthousiast, geëngageerd. Ziedaar een wel heel korte omschrijving van uw dienaar. De eerste keer meedoen aan verkiezingen
werd 6 jaar terug een relatief succes. In die mate dat ik de komende 6
jaar wil verder zetten waar ik aan begonnen ben. Met 3 jaar OCMW-raad
en enkele jaren als nationaal secretaris van Jong N-VA op de teller heb
ik zelfs op jonge leeftijd al wat bagage meegekregen!
Ik hoop dan ook op uw stem te mogen rekenen op 14 oktober. Indien ik
daar van u de kans toe krijg wil ik, mede door mijn beroepsachtergrond
en ervaring als OCMW-raadslid, de komende jaren werken aan een sociaal Roosdaal, met speciale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen,
en aan het behoud van de Vlaamse identiteit van de gemeente. Roosdaal moet een gezinsvriendelijke gemeente worden, niet een gemeente
waar heel veel jongeren weg trekken.

”

“

Als werkgroepbegeleider op de zorgboerderij van De Valier (aan
de tuinbouwschool) ben ik een sociaal voelend iemand die veel belang
hecht aan een hechte en warme gemeenschap. Dat is ook een van de
redenen waarom ik voor de N-VA koos. Het respect tussen nieuwkomers
en de gemeenschap waarin ze wonen moet wederzijds zijn.
De komende zes jaar wil ik dan ook werken aan een verdraagzame samenleving. Dat werk begint in de eigen gemeente. Ook de cohesie tussen de verschillende deelgemeenten vind ik belangrijk. Ons omliggende
gemeenten hebben dat iets meer. Ook wij moeten daarvoor ijveren.
Tenslotte wil ik, als regelmatig fietser, ervoor zorgen dat er eindelijk
wat gedaan wordt aan de vele foutparkeerders op fiets- en voetpaden en
de nog steeds regelmatige inbreuken op de verkeersregels.

”

JAN DAEM
11° PLAATS
•
•
•
•

Pastoriestraat 16, Borchtlombeek
54 jaar
Gehuwd met Lieve De Braekeleer,
Vader van Relinde en Thomas,
grootvader van 2 kleinkinderen
• Opvoeder in De Valier
• Fotograaf

NICO DE WEE
12° PLAATS

• Pol De Montstraat 17, Pamel
• 35 jaar
• Gehuwd met Marleen Ottoy (leerkracht basisschool Sint-Amandus
Borchtlombeek), vader en stiefvader van een kwartet kindjes
tussen 5 en 8 jaar
• Operations Manager
• Gewezen lid Ouderraad en gewezen voorzitter Schoolraad
Sint-Amandus Borchtlombeek
• Oud-speler VK Borchtlombeek

“

Toen men me vroeg om politiek actief te worden in de Roosdaalse gemeentepolitiek, hoefde ik niet lang na te denken. Als
geboren en getogen Borchtlombekenaar, sinds enkele jaren in
Pamel wonende, ben ik steeds maatschappelijk geëngageerd
geweest in Borchtlombeek. Als kleinzoon van “Do en Rachel van
de beenhouwerij” ken ik de Borchtlombeekse samenleving door
en door.
Als vader van 4 kinderen en gewezen voorzitter van de schoolraad ben ik nog steeds vrijwillig medewerker bij alle naschoolse
activiteiten. De komende jaren wil ik helpen Roosdaal in positieve zin te veranderen. De N-VA is daarvoor de enige optie.

”

“

Leeftijd hoeft geen rem te zijn op maatschappelijk engagement. Vandaar de keuze om reeds op 21-jarige leeftijd
in de politiek te stappen. Als oud Chirolid en monitrice op
zomerkampen heb ik uiteraard voeling van wat er bij de
jeugd leeft.
Een stem voor jonge kandidaten is bij uitstek een stem
die de keuze voor verandering uitademt. De komende jaren
wil ik me vooral inzetten om betere lokalen te bekomen voor
jeugdbewegingen en een flexibele speelpleinwerking afgestemd op nieuwe maatschappelijke noden.

”

SIEN VAN VAERENBERGH
20° PLAATS
•
•
•
•

Kaaitvaartstraat 4-D, Pamel
21 jaar
Studente farmaceutische wetenschappen
Dochter van Koen Van Vaerenbergh (medekandidaat) en
Lieve Asselman
• Oud-Lid Chiro Amigo’s Pamel

DE KRACHT VAN DE VERANDERING
BEGINT IN ROOSDAAL
Hierbij enkele losse punten uit het N-VA-programma.
(Voor het volledige programma kan u terecht op http://roosdaal.n-va.be/verkiezingen2012)

• De N-VA staat voor efficiënt en krachtig besturen, een klantgerichte en flexibele
dienstverlening en een spaarzaam budgettair beleid.
• Roosdaal is en blijft een Vlaamse gemeente.
• De burger betrekken bij het bestuur vanaf de ontwikkeling van de plannen.
• De bevolking op een correcte manier informeren over de financiële toestand van de
gemeente.
• Geen verhoging van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op
onroerende voorheffing
• De overheid neemt haar taak van veiligheidsbewaking ten volle op. Veiligheid is
een recht en behoort tot de kwaliteit van het leven.
• De communicatie gebeurt via een brede waaier aan kanalen: elektronische
communicatieborden, moderne en gebruiksvriendelijke webstek, sociale media,
e-nieuwsbrief, gemeentelijk infoblad...
• Het sociaal objectief realiseren via kleinschalige projecten, gespreid in de tijd, en
met voorrang voor burgers die de grootste band met onze gemeente hebben.
• In geval van wegenwerken, een betere communicatie met de bevolking en de
handelaars.
• Onze jeugd motiveren om toe te treden tot verenigingen.
• Grote projecten laten voorafgaan door een objectief financieel plan zowel voor de
realisatie als voor de uitbating.
• Ten volle gebruik maken van de Vlaamse en provinciale subsidies voor de aanleg
van fietspaden op het functioneel en recreatief fietsroutenetwerk.
• De erkende sportverenigingen verder ondersteunen via een doordacht en
kwalitatief subsidiereglement .
• Organisatie van de sneeuwtelefoon voor zieken, ouderen en minder-mobielen.
• Opstellen van een schoolbereikbaarheidskaart.
• De schuldgraad per hoofd van de bevolking doen dalen.
• Een ondernemingsvriendelijke gemeente met aantrekkelijke dorpskernen.
• Meer kansen geven aan natuurontwikkeling en toerisme.
• Opzetten van een meldpunt waar alle klachten over milieu-, geur-, geluid- en
lichthinder kunnen worden gemeld en opgevolgd.

Gemeente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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

De verandering
begint in Roosdaal.

2

Provincie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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.

VU: De Dobbeleer - Van den Eede Linda, Molenveld 22, 1760 Roosdaal - verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

Lijst

