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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 inwoner van Roosdaal,

In de vorige kandidatenfolder kreeg u al mee hoe de lijst van N-VA Roosdaal tot stand kwam. In deze 
en volgende kandidatenfolder zullen we ook een deel van onze programmapunten presenteren. Het 
volledige programma kan u trouwens ten allen tijde vinden op onze website (https://www.n-va.be/
roosdaal).

We geloven ten stelligste dat dit een uitgebalanceerd en goed programma is dat van Roosdaal een 
moderne gemeente zal maken. Een gemeente waar het goed, veilig en aangenaam wonen is.

Onze ambitie is duidelijk: we willen een einde maken aan decennialange christendemocratische 
alleenheerschappij in onze gemeente. Die aanhoudende absolute meerderheid heeft trouwens vaak zijn 
gevolgen. Een partij en haar mandatarissen gaan zich wat onaantastbaar voelen en dat merk je ook aan 
het beleid. Dat is geen typisch Roosdaals fenomeen, maar ook Roosdaal ontsnapt er niet aan.

Begin dit jaar verscheen immers de Gemeentemonitor, waarin de 
Vlaamse Overheid per gemeente een situatieschets maakt over de 
tevredenheid van de inwoners. We kunnen daarin enkele opvallende 
conclusies lezen:

 – Meer dan de helft van de mensen vinden het onveilig fietsen in Roosdaal. Het wordt nog erger  
 wanneer we kijken naar de mening over het feit of kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in de  
 gemeente: daar vindt amper een kwart van de mensen dat dit mogelijk is. 

 – Amper 18% van de burgers vinden dat er voldoende fietspaden zijn in Roosdaal, slechts een kwart  
 vindt dat de bestaande in goede staat zijn. Hetzelfde verhaal bij de voetpaden. 

 – Meer dan de helft van de mensen vinden dat er onvoldoende (sport)voorzieningen zijn voor jeugd  
 en kinderen. 

 – Meer dan de helft van de inwoners vinden dat er te weinig winkelmogelijkheden en horeca aanwezig  
 zijn in de gemeente. 

 – Amper 40% voelt zich voldoende geïnformeerd over de beslissingen die de gemeente neemt. 

 – Meer dan de helft van de burgers is niet tevreden over de digitale dienstverlening van de gemeente.  
 In het Vlaamse Gewest ligt dat cijfer op 35%. 

 – Amper 33% van de mensen heeft veel vertrouwen in de lokale overheid. 

 – … 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Die zaken willen we aanpakken. Een proper openbaar domein 
moet zorgen voor een mooie, moderne gemeente. Een veilige gemeente waarin we niemand uit de boot 
willen laten vallen. En dat willen we doen met een Hart voor Roosdaal. U kan op ons rekenen. Met uw 
steun op 14 oktober moet het lukken!

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



KRISTOF COOREMAN
2e Plaats

LINDA VAN DEN EEDE – VAN HUYLENBROECK

4e Plaats

• 34 Jaar
• Zavelberg 6, 1760 Roosdaal (Pamel – Ledeberg)
• Politicoloog, Parlementair Medewerker Vlaams Parlement
• Vrijgezel
• Zoon van Johan Cooreman & Fabienne Segers,  
 broer van Isabelle en Matthias, fiere nonkel van Anna
• Uittredend gemeenteraadslid, gewezen OCMW-raadslid
• Mede-communicatieverantwoordelijke N-VA Roosdaal
• Hobby’s: reizen, allerhande sportevenementen bezoeken, familie  
 & vrienden, films & series, quizzen (vooral bij quizploeg Buitenland).  
 Behaalde met de ploeg van Roosdaal een mooie zilveren medaille in  
 De Slimste Gemeente op VIER.

• 67 Jaar
• Frans Van Cauwelaertstraat 1, 1760 Roosdaal  
 (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek)
• Gepensioneerde
• Gehuwd met Wilfried Van den Eede, moeder van 4 kinderen,  
 grootmoeder van 10 kleinkinderen
• Uittredend gemeenteraadslid
• Voorzitster Gezinsbond Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
• Spelend Lid Fanfare Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
• Lid van Rausa
• Ex-Chiro lid
• Geijverd voor heropwaardering kermis te Lombeek en  
 oorlogsmonumenten te Roosdaal

Reeds voor de derde maal engageer ik mij om de N-VA lijst te versterken. Vanuit 
mijn opleiding en werkervaring zal het niet verbazen dat ik al jong met politiek 
begon. Als voormalig OCMW-raadslid vind ik het belangrijk om te werken 
aan een gemeente waar niemand uit de boot valt, waar iedereen dezelfde 
rechten heeft, maar uiteraard ook dezelfde plichten. Bovendien moeten we 
meer aandacht geven aan verschillende gezinsvormen, want de maatschappij 
verandert constant. Ik ga voor een singles-toets in de besluitvorming: op 
die manier zorgen we ervoor dat alleenstaanden niet benadeeld worden bij 
beslissingen met een financiële impact. Daarnaast wil ik blijven ijveren voor 
een communicatief sterke gemeente die nog meer inzet op digitalisering. 
Roosdaal moet een veilige, moderne en warme gemeente worden in de brede 
en groene Vlaamse Rand rond Brussel.

In 2012 maakte ik de logische stap naar de politiek en engageerde ik me voor 
de N-VA. Met succes! Ik heb gedurende 6 jaar veel ervaring kunnen opdoen en 
vanuit de oppositie ook wat zaken kunnen helpen realiseren. Mijn werk is echter 
nog niet af. We willen deel uitmaken van het volgende bestuur. En dat bestuur 
heeft veel werk op de plank. Gezinnen moeten zich thuis voelen, we moeten 
rekening houden met de wensen van onze jeugd, kinderen moeten onbezorgd 
kunnen spelen en senioren mogen niet aan hun lot worden overgelaten. 
Speciale aandacht moeten we hebben voor mensen die het moeilijk hebben en 
zich eenzaam voelen. Dat probleem is niet altijd zichtbaar en daar moeten we 
passend mee omgaan. Het moet aangenaam wonen zijn in Roosdaal, en dat liefst 
in een Vlaamse, groene en milieubewuste gemeente.



JOHAN BILLIET
11e Plaats

PATRICIA PIERRET
15e Plaats

• 64 Jaar
• Knoddelstraat 46, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek)
• Advocaat, docent aan de VUB, plaatsvervangend rechter
• Gehuwd met Anne Willaert, vader van Philippe en Thibo,  
 grootvader van 4 kleinkinderen
• Hobbykweker van Vlaamse Koehonden (Bouvier des Flandres)
• Voorzitter van de AIA (Association for International Arbitration)
• Lid van de Raad van de Nederlandstalige Orde van advocaten te Brussel
• Lid van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies
• Curator bij failissementen

• 44 Jaar
• Steenmeersstraat 62, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Poetsvrouw
• Weduwe van Dirk ‘Hrubesch’ Van Bellinghen, mama van Jana
• Zus van Petra Pierret, kleuterjuf Triangel Pamel
• Voormalig bestuurslid van N-VA Liedekerke
• Hobby’s: wandelen, tijd doorbrengen met mijn dochter,  
 omgaan met senioren en bejaarden, Netflix

Als fervent wandelaar verbaas ik me vaak over de staat van de voetpaden in 
de gemeente. Die liggen vaak niet goed en kunnen dus tot gevaarlijke situaties 
leiden. Voor minder mobiele mensen en senioren zijn ze vaak nog moeilijker 
toegankelijk. Dat moet veranderen. Het openbaar domein moet toegankelijk 
zijn voor alle inwoners van de gemeente. In het kader van het seniorenbeleid 
wens ik zeker ook in te zetten op valpreventie voor ouderen. Het is bewezen 
dat dit heel nuttig is in het leven van deze mensen. Maar uiteraard heb ik ook 
aandacht voor de jeugd. Deze volwassenen van de toekomst verdienen degelijke 
infrastructuur om te kunnen spelen en sporten. Schoolruimtes beschikbaar 
maken na schooltijd kan een waardevolle optie zijn.

De stap naar de lokale politiek, is voor mij een nieuwe stap. Maar op zich 
is het wel een logische stap. Ik heb als advocaat intussen meer dan 40 jaar 
praktijkervaring, zowel in het Belgische als in het Europese recht. Ik behandelde 
ingewikkelde dossiers zowel voor het Hof van Justitie als voor de nationale 
rechtbanken, en fungeer daarnaast ook als bemiddelaar en scheidsrechter in 
verschillende soorten geschillen. Die ervaring wil ik nu ook meenemen naar 
de lokale politiek. Als bemiddelaar ben ik ervan overtuigd dat er veel kan 
gerealiseerd worden, zodra er maar goeie wil aanwezig is. Als hobbykweker van 
Vlaamse Koehonden ligt ook dierenwelzijn me uiteraard nauw aan het hart. Ik wil 
er met uw steun voor zorgen dat we kunnen gaan voor een veilige en ordentelijke 
gemeente.



ANNICK BORLOO
5e Plaats

ANNE-MARIE MAENE
14e plaats

• 51 Jaar
• Herststraat 12-B, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek – Kattem)
• Begeleider van leerlingen Buitengewoon Onderwijs
• Moeder van Ymke, Yana en Yente
• Dochter van Adolf Borloo en Paula De Schutter,  
 zus van Ronny en Clarina, petekind van Roger (Caluwé) De Schutter.
• Uittredend gemeenteraadslid, voormalig OCMW-raadslid
• Ledenverantwoordelijke N-VA Roosdaal
• Bestuurslid Haviland
• Vrijwilliger in dienstencentrum voor personen  
 met een handicap

• 41 Jaar
• Gasthuisstraat 135, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Digital Project Manager bij het Departement Cultuur,  
 Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.
• Event Coördinator voor KMO’s en particulieren in bijberoep.
• Mama van Elias (15)
• Hobby’s: lezen, reizen, cocoonen, cultuur, gezellig samenzijn  
 met de familie, occasioneel quizzer

Al jaar en dag ben ik werkzaam in de Public Relations-, marketing- en 
communicatiewereld. Vanuit mijn werk bij de Vlaamse overheid, was de 
beslissing om me politiek te engageren logisch. Reeds vijf jaar deel ik een 
kangoeroewoning met mijn moeder in deze mooie regio met een Vlaams karakter 
en een heel unieke charme. Alternatieve woonvormen worden steeds belangrijker 
in de discussie over ruimtegebruik. Daar moet een gemeente over nadenken. Het 
Pajottenland is trouwens een zeer mooie streek waar men vanuit het ganse land 
komt wandelen of fietsen. Dit Vlaamse karakter en die uitgesproken charme is 
iets wat we nog meer kunnen uitspelen. We mogen zeker fier zijn op de troeven 
die we te bieden hebben. Roosdaal mag trouwens best wat meer bruisen. Als 
prille veertiger, alleenstaande moeder én event coördinator ben ik voorstander 
van meer evenementen voor de mensen tussen de pakweg 25 en 50.

Het is intussen al de 4e keer dat ik deelneem aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik doe dit opnieuw met veel overtuiging. Als moeder van 3 kinderen wil ik blijven 
werken aan veilige toekomst voor hen. Ze zijn immers onze toekomst. Als 
voormalig OCMW-raadslid en uittredend gemeenteraadslid beet ik me vast in tal 
van dossiers omdat ik vond dat het gemeentebestuur daar vaak met twee maten 
en twee gewichten in optrad. Dat wil ik met uw steun de komende zes jaar blijven 
doen. Vereenzaming en (verdoken) armoede moeten we aanpakken, burgers 
met een beperking moeten we voldoende ondersteunen. Want die problemen 
blijven nog al te vaak onderschat. Daarnaast wil ik ook een goed onderhouden 
gemeente, met veilige fiets- en voetpaden, waarin iedereen zich betrokken voelt 
bij ingrijpende veranderingen. Inspraak van de burger ontbreekt nog te vaak in 
onze gemeente. Concrete en eerlijke oplossingen in alle dossiers is waar we voor 
moeten gaan. Ik ga er in elk geval voor de volle 100% voor.



PATRICK VANDEN BRANDE 
18e Plaats

FRANS VANDERVEKEN
19e Plaats

• 57 Jaar
• Korte Kamstraat 36, 1760 Roosdaal (Ledeberg)
• Ambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken
• Gehuwd met Ria Fieremans
• Vader van Lien en Joren, grootvader van Vic en Matz
• Fervent quizzer (kapitein van quizploeg Tenera United)

• 65 Jaar
• Frans Van Cauwelaertstraat 80, 1760 Roosdaal  
 (Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek)
• Gepensioneerd leerkracht elektriciteit
• Gehuwd met Agnes Eylenbosch
• Vader van 2 kinderen, 2 pluskinderen  
 en grootvader van 6 kleinkinderen
• Vrijwillig medewerker eetfestijn OKRA Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek  
 en KVLV Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
• Voorzitter N-VA Roosdaal

Roosdaal heeft voor mij geen geheimen. Ik werd geboren in Pamel als 4e 
zoon in een gezin van 7 jongens. Na de bouw van een nieuwe woning werd 
de Reigersbaan in Strijtem onze nieuwe thuis. Nadien verhuisde ik naar ‘de 
verkaveling’ in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. En aangezien mijn echtgenote 
Agnes afkomstig is uit Borchtlombeek ken ik ook deze deelgemeente. Je kan 
dus wel zeggen dat Roosdaal mij nauw aan het hart ligt. Onze verenigingen zijn 
het hart van onze gemeenschap en verdienen de beste ondersteuning. Het doet 
me soms ook pijn om sommige zaken in onze gemeente te zien verloederen. 
Sluikstorten en vooral onkruid zijn zaken die het volgende bestuur prioritair 
moet aanpakken, zodat we terug fier kunnen zijn op ons Roosdaal. Daar wil ik 
voor gaan. Onze inwoners verdienen dat.

Een Roosdaal waar iedereen zich thuis kan voelen, dat is waar ik wil aan werken. 
Integratie is een belangrijk thema. De nabijheid van Brussel zorgt ervoor dat we 
ook hier vaker worden geconfronteerd met de uitvallen van de grootstedelijke 
problematieken. Anderstaligheid is er eentje van. Daar moeten we beter mee 
omgaan. De kennis van de Nederlandse taal is immers een noodzakelijk 
instrument om aan het maatschappelijke leven in deze gemeente deel te nemen. 
Dat mogen en moeten we zelfs vragen van onze nieuwkomers. Het Vlaamse 
karakter van onze mooie Pajotse gemeente is immers een troef die we niet 
verloren mogen laten gaan.



HIERBIJ ENKELE SPEERPUNTEN 
UIT ONS PROGRAMMA!*

• We willen investeren in toekomstgericht onderwijs en diepgaand digitaliseren in de klassen  
 en willen hiervoor ook ondersteunende nascholing voor leerkrachten mogelijk maken.

• Sluikstorters moeten aangepakt worden.

• We willen investeren in (al dan niet mobiele) bewakingscamera’s op risicovolle plaatsen.  
 Ze hebben ook een preventief karakter.

• We willen rekening houden met het groeiende aantal singles in onze maatschappij.  
 Een ‘singles-toets’ bij het nemen van relevantie beslissingen lijkt ons een goeie optie.

• We werken de verkeersonveilige situaties aan de scholen weg.

• We willen meer aandacht besteden aan zaken die al te vaak onder de waterlijn blijven: eenzaamheid,  
 sociaal isolement, rouwverwerking, verwerking van echtscheidingen, …  
 Die zorgen immers al te vaak nog voor schrijnende situaties.

• Onveilige verkeerssituaties pakken we prioritair aan. Duidelijkheid bij wegversmallingen  
 of het plaatsen van een spiegel kan vaak al veel verhelpen.

• We willen meer investeren in de (her)aanleg  en het onderhoud van voetpaden.

• De kennis van het Nederlands is onmisbaar voor deelname aan onze gemeenschap.  
 Daar blijven we dus op inzetten.

• Nieuwkomers moeten zich bewust zijn van hun rechten, maar tevens van hun plichten ten aanzien  
 van de gemeenschap.

• De bestaande open ruimte willen we beschermen en waar mogelijk versterken.

• We hechten aandacht aan nieuwe woonvormen. Ze kunnen vaak een oplossing bieden in het  
 vraagstuk naar het ideale ruimtegebruik in een gemeente.

• Kernen moeten aantrekkelijk blijven, zowel voor eigen inwoners als bezoekers.

• Streekproducten zijn een troef van onze regio. We willen deze meer in de kijker zetten

• We voeren de strijd tegen verborgen armoede op. Hoe vroeger alarmsignalen  
 kunnen opgepikt worden, hoe korter de weg naar een oplossing is.

• Begraafplaatsen worden steeds goed onderhouden zodat ze proper en net liggen.  
 Dat geldt trouwens bij uitbreiding voor het volledige openbare domein

• We zetten verder in op bereikbaarheid en onderhoud van onze trage wegen.

• We willen een debat over de toekomst van onze kerkgebouwen.

• We creëren een zo gunstig mogelijk klimaat voor onze verenigingen.  
 Ze zijn immers het kloppende hart van onze gemeenschap.

• We ontwikkelen een sneeuwtelefoon, waarbij minder mobiele mensen hun stoep  
 kunnen laten vrij maken bij winterweer.

• We nemen de bevoegdheid rond Dierenwelzijn expliciet op in het schepencollege.

• We willen de digitalisering van de gemeentelijke communicatie nog verder doorvoeren (dynamische  
 infoborden, digitalisering gemeenteraden, dienstverlening, sociale media, …).

*U kan ons programma  
nog steeds nalezen op  
https://www.n-va.be/roosdaal. 



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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