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Linda 
DE DOBBELEER – VAN DEN EEDE 
lijsttrekker gemeente en 2e plaats provincie

Veilig thuis in een welvarend Roosdaal

Graag stellen wij  
u de Roosdaalse N-VA 
kandidaten voor…



Beste kiezers,

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.

NIET HET INDIVIDU, MAAR DE GANSE GROEP IS 
BELANGRIJK

Gemeenteraadsverkiezingen hebben steeds een eigen dynamiek. Sinds 
de verkiezingen van 2006 is bovendien de kracht van de lijststem sterk 
verminderd. Dat maakt dat de plaats op een gemeenteraadslijst van veel 
minder belang is dan voor 2006. Omwille van deze regeling, heeft N-VA 
Roosdaal een vrij uniek systeem om de lijst te vormen. De eerste tien 
plaatsen worden ingenomen door de tien uittredende mandatarissen. 
De overige elf 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 
verkiezingsborden voor iedereen, iedereen plakt affiches voor iedereen, 
iedereen bust folders voor iedereen, en iedereen voert huis-aan-huis-
campagne voor iedereen. 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 drie campagnefolders krijgt u 
telkens een groep kandidaten voorgesteld samen met enkele speerpunten 
uit het N-VA programma*. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u op 14 oktober samen met alle N-VA 
kandidaten en met een Hart voor Roosdaal kiest voor de verandering 
in onze gemeente.

Tot 14 oktober in het stemhokje!

Frans Vanderveken,  
voorzitter N-VA Roosdaal

Linda De Dobbeleer – Van den Eede,  
lijsttrekker N-VA Roosdaal

*Het volledige programma kan u  
trouwens terugvinden op onze website:  

https://www.n-va.be/roosdaal. 



VEERLE STASSIJNS
3e Plaats

PEGGY CARDOEN-BULTERIJS
7e Plaats

• 66 Jaar
• Koning Albertstraat 98, 1760 Roosdaal  
 (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek)
• Apotheker te Pamel
• Gehuwd met Michel Janssens, mama van Floris en Merel, mama  
 voor Ariadne en Daphné, oma van Maud, Ferre, Korneel en Romy. 
• Uittredend gemeenteraadslid, gewezen Senator
• Oud-leidster en –lid Chiro’

• 53 Jaar
• Lostraat 204, 1760 Roosdaal (Strijtem)
• Verpleegkundige
• Gehuwd met Eddy Cardoen, mama van Britt, Steffi en Brent
• Uittredend OCMW-raadslid
• Lid van de welzijnskoepel Vlaams-Brabant,  
 het AGB Roosdaal en dienstencentrum DCO Roosdaal.
• Lid van wandelclub De Heidetochten uit Gooik.
• Dieren- en natuurvriend in hart en nieren.

Als sociaal bewogen apotheker ga ik voor:
 – Een open beleid waarin burgerparticipatie een prominente rol speelt.
 – Het oprichten van Buurtinformatienetwerken (BIN’s) over gans Roosdaal.
 – Veiligheid in het verkeer, met zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden en  

 aangepaste weginrichtingen.
 – Een gezondheidsbeleid met gebundelde expertise en de oprichting van een  

 centraal zorgloket. Armoede moet teruggedrongen worden.
 – Het versterken van het ouderenbeleid, met meer aandacht voor zaken als  

 dementie, eenzaamheid, sociaal isolement. Mantelzorg wordt opgewaardeerd.
 – Een sociaal woonbeleid , dat geen enkele deelgemeente discrimineert.
 – Een woonbeleid dat de leefbaarheid van de kernen versterkt en het sociale  

 dorpsweefsel herstelt: horeca, middenstand en toerisme steunen in allerlei  
 evenementen om mensen samen te brengen.

 – Een cultuurbeleid met eigentijds, professioneel karakter en  
 grensoverschrijdende werking, met oog voor erfgoed.

 – Het behoud van het Vlaamse en groene karakter van onze gemeente waar  
 iedereen die onze taal en levenswijze respecteert welkom is.

De stap van het verenigingsleven naar de lokale politiek is in vele gevallen een 
logische en functionele stap. In beide situaties ben je bezig je in te zetten voor 
het belang van de gemeenschap en dat vind ik nog steeds ontzettend belangrijk. 
Zes jaar geleden was deze stap dus ook in mijn geval een evidentie. Ik heb in deze 
jaren hopelijk al wat mee kunnen realiseren vanuit de verschillende besturen 
waar ik in zetelde. Ik wil vanuit mijn beroepsachtergrond en maatschappelijk 
engagement de komende jaren verder mee wegen op het Roosdaalse sociale 
beleid, en dit in al zijn facetten. Eerlijkheid, openheid, inspraak en gelijkheid zijn 
voor mij van groot belang. De keuze voor de N-VA was en is er gewoon eentje 
van het gezond verstand. Ik ben altijd Vlaming in hart en nieren geweest en ik 
ben daar ook best fier op.



KIM DE COEN
12e Plaats

PATRICK VAN EECKHOUDT
20e Plaats

• 26 Jaar
• Molenstraat 15, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Verantwoordelijke Workshop bij Somati Systems (brandbeveiliging)
• Partner van Jeanie Van Nimmen
• Ex-speler van Denderzonen Pamel en VK Liederkerke,  
 momenteel actief bij Panters Okegem.
• Gediplomeerd ex-jeugdtrainer bij Denderzonen Pamel  
 en VK Liedekerke

• 54 Jaar
• Amerikaweg 1-E, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Ambtenaar FOD Financiën, Douane en Accijnzen
• Gehuwd met Inge Van Essche
• Papa van Sophie, Goran en Kathie
• Fervent biljarter

Iets meer dan zes jaar geleden zette ik de stap naar N-VA. En nu engageer ik me 
voor de tweede keer voor N-VA Roosdaal bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als fervent biljarter ben ik van mening dat sport voor een samenleving heel 
belangrijk is. Daar wil ik me voor engageren de komende jaren. Een divers en 
voldoende aanbod is waar we moeten naar streven. Vanuit de Sportraad worden 
al verschillende inspanningen gedaan waarop we kunnen en moeten verder 
bouwen. Daarnaast moeten we belang hechten aan een gemeente waarin we 
alle vormen van grote en kleine overlast trachten te beperken. Ik denk dan aan 
geluidsoverlast, parkeerproblemen, … Dat maakt het voor iedereen aangenamer 
en dat is uiteindelijk de bedoeling.

Ik heb de stap naar de politiek gezet omdat ik van mening ben dat Roosdaal veel 
meer potentieel heeft dan er nu momenteel benut wordt. Als jongste kandidaat 
op de N-VA lijst, die al jaren actief is in het sportleven, ben ik er van overtuigd 
dat onze gemeente beter kan op het vlak van jeugd- en sportbeleid. Het is 
jammer dat zoveel Roosdaalse jeugd buiten de gemeentegrenzen moet gaan 
sporten. Maar ook voor andere thema’s die in Roosdaal nauwelijks aandacht 
krijgen, zoals bijvoorbeeld dierenwelzijn, wil ik mij inzetten. Samen met onze 
sterke ploeg wil ik van Roosdaal een bruisende gemeente maken waar het fijn 
leven en wonen is.



NADIA VAN DEN SPIEGEL
9e Plaats

YVES AGNEESSENS
10e plaats

• 59 Jaar
• Dokter Roosensstraat 30, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Leerkracht economie
• Echtgenote van Geert Cobbaert,  
 moeder van 3 dochters en grootmoeder van 6 kleinkinderen
• Uittredend OCMW-raadslid
• Hobby’s: lezen, reizen, wandelen, bioscoopbezoek, bijwonen  
 van concerten, op de hoogte blijven van de actualiteit

• 52 Jaar
• Ninoofsesteenweg 247, 1760 Roosdaal (Strijtem) (‘Hof ten Brugsken’)
• Zelfstandig ondernemer
• Medestichter internationale videogroep MovieMax
• Echtgenoot van Fanny Kiekens, vader van Lobke en Nore,  
 fiere grootvader van Lori, Bo en Cathaleya
• Uittredend gemeenteraadslid
• Hobbies: het onderhoud van onze tuin, onze honden die voor  
 ons heel belangrijk zijn, uitgelezen Bourgondiër en tafeltennis

Het Vlaamse karakter van onze gemeente ligt me na aan het hart. Migratie 
vanuit Brussel en de nabijheid van de hoofdstad zorgen voor een toename van 
anderstaligen. We moeten er als gemeente over waken dat we de integratie 
van nieuwkomers in Roosdaal vlot laten verlopen. De nefaste gevolgen van 
het slecht onderhandelde BHV-akkoord voelen onze rechtbanken in Halle-
Vilvoorde nog elke dag. Ik betreur dat de meerderheid in de gemeenteraad 
onze motie om een eigen Nederlandstalige rechtbank en een volwaardig parket 
voor Halle-Vilvoorde niet ondersteunde. Op die manier zou ook kleine en grote 
criminaliteit van rondtrekkende dievenbendes (waar Roosdaal de laatste jaren 
veel last van heeft gehad) efficiënter kunnen aangepakt en bestraft worden. Ook 
camerabewaking op de invalswegen en aan de gemeentegrenzen is daarvoor 
absoluut nodig. 

De vraag om de N-VA lijst in Roosdaal te versterken, kwam zes jaar geleden. Ik 
heb toen de stap gezet en ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik heb dan ook 
geen seconde getwijfeld om ook bij deze verkiezingen een engagement op de 
verkiezingslijst op te nemen.

Ik vind dat in Roosdaal niet altijd alles op wieltjes loopt en dat er dus nog op vele 
vlakken ruimte is voor verbetering. Ik ga voor een open, transparant een eerlijk 
bestuur met duidelijk verstaanbare communicatie voor onze inwoners.

Als leerkracht Economie zal het u allicht ook niet verbazen dat onderwijs me 
nauw aan het hart ligt. We moeten blijven waken over de kwaliteit van ons 
onderwijs! Dit is een belangrijke kerntaak voor de gemeente en daar wil ik me 
blijven voor inzetten.



JEAN TIMMERMANS 
17e Plaats

MATTHIAS WIJNANT
21e Plaats

• 60 Jaar
• Hofmeersstraat 13, 1760 Roosdaal (Poelk)
• Gewezen Product Manager bij Engie
• Zoon van taxi Gery en Jeanne Stevens
• Gehuwd met Anne Smet, vader van Tinneke en Lien,  
 grootvader van 6 kleinkinderen
• Gewezen voorzitter van voetbalclub FC Flora.
• Scheidsrechter en bestuurslid van liefhebbersvoetbal  
 (KAVVV)
• Hobby’s: fietsen, tuinieren en schapen houden

• 29 Jaar
• Knoddelstraat 29, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek)
• Jurist - Legal Aviation Counsel te Brussel
• Zoon van Rudi Wijnant en Magda Geeraerts  
 (tandarts Borchtlombeek)
• Hobby’s: voetbal en fietsen

Komende uit een uitgesproken Vlaams nest was de stap richting N-VA logisch. 
Als lijstduwer wil ik mijn inzet concentreren rond 4 thema’s. Ten eerste wil ik er 
voor zorgen dat Roosdaal een ‘mooie gemeente’ wordt. Een betere ruimtelijke 
ordening, een langetermijnvisie voor de beschikbare ruimte en het aanpakken 
van sluikstorten zijn daarin prioritair. Roosdaal moet ook een ‘moderne 
gemeente’ worden door administratieve vereenvoudiging en digitalisering. 
Verder ga ik ook voor een ‘veilige gemeente’: veilige voet- en fietspaden, 
aandacht voor trage wegen en camera’s op invalswegen. Tenslotte ijver ik voor 
een ‘sportieve gemeente’, met een duidelijk jeugd- en sportbeleid en de 
uitbouw van de nodige sportfaciliteiten in onze gemeente.

De interesse in politiek is altijd aanwezig geweest. Nu ik gepensioneerd ben, 
heb ik tijd om een bijdrage te leveren aan mijn gemeente en haar inwoners. Dit 
is dus zowel een late roeping als een logische stap. Ik wil mijn gemeente graag 
verkeersveilig en groen hebben, want dat zijn we verplicht aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Ik pleit voor veilige fietspaden tussen de verschillende 
deelgemeenten en gehuchten. Ook zwerfvuil en sluikstorten aanpakken zorgt 
voor een verhoogd gevoel van veiligheid. Als voormalig voorzitter van FC 
Flora en medewerker bij verschillende verenigingen, ken ik ook het belang 
van deze sportclubs en verenigingen voor een gemeente. Zij moeten de 
nodige ondersteuning krijgen, want zij zijn vaak het kloppende hart van een 
gemeenschap en hebben het de laatste jaren niet altijd even makkelijk.
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1 DE DOBBELEER-VAN DEN EEDE Linda

2 COOREMAN Kristof

3 STASSIJNS Veerle

4 VAN DEN EEDE-VAN HUYLENBROECK Linda

5 BORLOO Annick

6 APPELMANS-GODAERT Wendy

7 CARDOEN-BULTERIJS Peggy

8 DAEM Jan

9 VAN DEN SPIEGEL Nadia

10 AGNEESSENS Yves

11 BILLIET Johan

12 DE COEN Kim

13 GEEROMS Claude

14 MAENE Anne-Marie

15 PIERRET Patricia

16 SOUFFRIAU-DEVIDTS Ingrid

17 TIMMERMANS Jean

18 VANDEN BRANDE  Patrick

19 VANDERVEKEN Frans

20 VAN EECKHOUDT Patrick

21 WIJNANT Matthias

Gemeente

Veilig thuis in een welvarend Roosdaal

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

1 COPPENS Gunther

2 DE DOBBELEER–VAN DEN EEDE Linda

3 GHYSELS Lena

4 WOUTERS Elke

5 VAN DEN CRUIJCE Joris

6 MOEYERSONS Koen

7 VAN BIESEN Wivi

8 UYTTERSPROT Guy

9 STOFFELS Bruno

10 MAES Sandra

11 COUCK Jan

12 VAN DE VELDE Ilse

13 OLBRECHT Siel

14 DE BRABANTER Johnny

15 DE SLAGMEULDER Lien

16 VAN DEN BOSCH Paul

17 DELCOURT Agnes

18 VAN HEYMBEECK Dirk

19 SAFAI Darya

20 WEYTS Ben

Provincie

Linda DE DOBBELEER – VAN DEN EEDE is de Roosdaalse 
kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen.

Stem ook daar op meerdere kandidaten en zeker ook voor  
Lien DE SLAGMEULDER (plaats 15). Lien is gemeenteraadslid 
te Lennik, schoondochter van Roosdaals kandidaat Patrick 
Vanden Brande en voorzitster van Jong N-VA Pajottenland,  
de afdeling waar ook Roosdaal deel van uitmaakt.
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