
Bart De Wever, 
voorzitter N-VA

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…

Op zondag 14 oktober 2018  
bent u vanaf 18u 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!



IN ONZE VORIGE FOLDER KON U AL ENKELE VAN ONZE 
PROGRAMMAPUNTEN LEZEN. HIER VOLGT NOG EEN BLOEMLEZING.

• We richten een energieloket op waar je terecht kan met alle vragen rond premies,  
 renovaties, leveranciers, …

• We onderzoeken waar in de gemeente we een losloopweide voor honden kunnen inplanten.

• We willen werk maken van ruim/multi-inzetbare scholen, die ook na de schooluren  
 een functie kunnen vervullen.

• We willen de oprichting van nieuwe Buurtinformatienetwerken stimuleren  
 en de bestaande ondersteunen.

• Geen enkele vorm van (sociale) fraude is aanvaardbaar.

• Sociale cohesie vinden we belangrijk. We ondersteunen daarom waardevolle wijkinitiatieven  
 zoals buurtfeesten, opruimacties, …

• We onderzoeken of er extra AED’s kunnen komen op openbare plaatsen. Het Rode Kruis kan een  
 partner zijn om mensen de AED’s te leren gebruiken.

• We bouwen mantelzorg breder uit.

• Er is blijvende aandacht voor de toegankelijkheid van personen met een handicap.  
 Dit gaat over infrastructuur, maar evengoed over dienstverlening en informatie.

• We onderwerpen het parkeerbeleid aan een evaluatie.

• We betrekken de bevolking bij het begin van ingrijpende infrastructuur- of wegenwerken.

• We blijven een kritische houding aanhouden ten aanzien van beslissingen van andere overheden  
 en instanties die tot doel hebben het Vlaamse karakter van Roosdaal onder druk te zetten.

• Het sociaal objectief, het aantal sociale woningen dat we moeten realiseren volgens de Vlaamse  
 overheid, realiseren we via kleinschalige projecten, gespreid in de tijd en met voorrang voor burgers  
 die de grootste band met onze gemeente hebben.

• We treden streng op tegen discriminatie. Voor N-VA Roosdaal is elke inwoner van de gemeente  
 fundamenteel gelijk.

• We onderzoeken met alle betrokken actoren hoe we niet-gebruikte (en vaak verwilderde gronden)  
 een nuttige bestemming kunnen geven.

• We onderzoeken de interesse voor de inrichting van volkstuintjes voor wie zelf geen tuin kan hebben.

• We voorzien de nutskasten in de gemeente met foto’s van de deelgemeenten,  
 al dan niet in vroegere tijden.

• We investeren blijvend in (het onderhoud van) speelterreinen in elke wijk.

• We bouwen een centrale vrijwilligersdatabank uit waarop evenementen beroep kunnen doen.

• We informeren onze senioren over de mogelijkheden aan vrijwilligerswerk te doen.

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



LINDA DE DOBBELEER – VAN DEN EEDE
Lijsttrekker
• 67 Jaar
• Gehuwd met Ludwig De Dobbeleer, moeder van Tom (†)  
 en Wim, moeder voor Lore
• Molenveldstraat 22, 1760 Roosdaal (Pamel)

• Gewezen lerares wiskunde aan het Sint-Gabriëlinstituut  
 te Liedekerke

• Provincieraadslid Vlaams-Brabant (sinds 2000)
• Fractievoorzitter N-VA provincie Vlaams-Brabant
• Lid van de commissies Financiën en Fiscaliteit,  
 Ruimtelijke Planning, Verkeer en Mobiliteit.
• Lid Raad van Bestuur Vlabinvest en Vlabzorginvest

• Gemeenteraadslid Roosdaal voor VU en later N-VA  
 (sinds 1983)

Het is reeds voor de achtste (8e!) maal dat ik mij kandidaat stel voor de 
Roosdaalse gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil wel wat zeggen. Reeds 42 
jaar zet ik mij belangeloos en met veel idealisme in voor u en de Roosdaalse 
gemeenschap. En altijd vanop de oppositiebanken. 

Daar wil de N-VA-ploeg nu wel verandering in brengen. Dat die 
verandering echt nodig is werd de laatste 6 jaar wel bewezen: 

• De aanleg van wegen en fietspaden waar de mening van omwonenden  
 niet van tel was. 
• Het gratis-verhaal van de afkoppelingsdossiers dat na de vorige  
 verkiezingen plots voor heel wat inwoners een peperdure factuur werd. 
• Een kerkenbeleidsplan dat niet werd opgesteld en waarvoor nu, met de  
 problemen rond de kerk van Pamel,  de rekening zal worden gepresenteerd. 
• De invoering, in de loop van het schooljaar, van een nieuwe regeling voor  
 de speelpleinwerking en de voor- en naschoolse opvang. 
• Een kunstgrasveld waar, drie jaar na de start van het dossier, plots nog een  
 voetweg diende verlegd te worden. Dankzij N-VA kon in dit dossier een  
 boete van € 100.000 vermeden worden. 
• …

Kortom, de laatste zes jaar werd Roosdaal vanuit de meerderheid  bestuurd 
zonder visie. Als 6 schepenen een voltijdse dagtaak combineren met een 
goedbetaald mandaat, dan is dat om dergelijke problemen vragen. Ook dat 
willen wij veranderen. Wie bij ons een schepenmandaat opneemt, zal meer 
aanwezig zijn op het gemeentehuis om, in samenwerking met de administratie,  
de dossiers beter voor te bereiden. Dat zijn we aan de kiezer verschuldigd.

Dit jaar gaan we met onze N-VA-ploeg echt voor meer! We willen de gemeente 
niet langer vanuit de oppositie helpen besturen maar deelnemen aan het 
beleid. En op de vraag of dit mogelijk is zeggen wij volmondig JA. Want bij de 
verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2014 draaide u, samen met ons, de 
knop al om. N-VA behaalde hier toen meer dan 41 % van de stemmen en werd 
met voorsprong de grootste partij in Roosdaal. Wij rekenen op u om samen met 
ons die knop nog wat verder om te draaien en ervoor te zorgen dat er een einde 
komt aan decennialange christendemocratische alleenheerschappij!

• OCMW-raadslid (1977 – 1983)
• Waarnemend lid Gemeentelijke Commissie voor  
 Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

• Lid nationaal partijbestuur N-VA
• Lid partijraad en arrondissementeel bestuur N-VA

• Lid Davidsfonds Roosdaal
• Drijvende kracht achter de jaarlijkse receptie  
 “Gouden jubilarissen en 50-jarigen”.

• Hobby’s: verzamelen van 2-euromunten, occasioneel  
 quizzen bij ‘Tenera United’ en genieten van een  
 goed glas wijn.



WENDY APPELMANS - GODAERT
6e Plaats

JAN DAEM
8e Plaats

• 43 Jaar
• Daalbeekstraat 19, 1760 Roosdaal (Onze-Lieve-Vrouw Lombeek)
• Onderwijzeres en plaatsvervangend directeur te Ninove 
• Gehuwd met Patrick Appelmans, mama van Eline (18) en Lowi (11)
• Schoondochter van Jozef Appelmans (‘Jef de facteur’)  
 en Francine Van der Elst
• Volgde aanvullende opleidingen klassieke zang en florist
• Uittredend gemeenteraadslid
• Lid van het arrondissementeel bestuur N-VA
• Voetbalmama

• 60 Jaar
• Pastoriestraat 16, 1761 Roosdaal (Borchtlombeek)
• Opvoeder & Werkgroepbegeleider op de Zorgboerderij  
 van De Valier
• Fotograaf
• Gehuwd met Lieve De Brakeleer, vader van Relinde en Thomas,  
 grootvader van 6 kleinkinderen
• Uittredend OCMW-raadslid
• In vrije tijd fervent mountainbiker en quizzer bij quizploeg Celtic

Ik vind het belangrijk dat we oog blijven hebben voor het bewoonbaar houden 
van onze straten: gebouwen die passen in de omgeving en inspraak van de 
buurtbewoners bij ingrijpende veranderingen aan het straatbeeld. Daarnaast wil 
ik ijveren voor goed onderhouden voet- en fietspaden. Ik fiets haast dagelijks 
naar Liedekerke en het is opvallend dat de voetpaden er op de gemeentegrens, 
ter hoogte van café Pipa, overgaan van een tweesterrenstrook uit Parijs-
Roubaix naar een soort goed onderhouden Via Roma. Over onze buurgemeente 
gesproken: naast Roosdaal ligt Liedekerke mij als geboren Liedekerkenaar ook 
nauw aan het hart. Ligt er geen stukje Borchtlombeek in Liedekerke? ;-)

In 2012 kwam ik in de gemeenteraad terecht voor N-VA Roosdaal. Zes jaar 
later denk ik dat ik fier mag zijn op het oppositieparcours dat ik reed. Ik drukte 
mijn stempel op de functiebeschrijving voor de aanwerving van een nieuwe 
schooldirecteur, op het schoolreglement en op de veiligheid van de klassen 
en schoolomgevingen. De veiligheid van de Ninoofsesteenweg, de overlast op 
de site Belle-Alliance, het IT-beleid van de gemeente, de hervorming van de 
voor- en naschoolse opvang, inspraak van de jeugd in het beleid dankzij de 
jeugdmonitor...in al deze dossiers had ik de nodige inbreng.  Maar ik ben nog niet 
klaar. Ik wil ook de komende zes jaar met N-VA gaan voor een leefbare gemeente 
waar iedereen zich thuis voelt; voor een kindvriendelijke gemeente 
met ruimte om te spelen en te sporten. Een gemeente die efficiënt 
communiceert met haar burgers en die vol inzet op digitalisering; ook 
in het onderwijs. Ik wil een gemeente die inzet op dierenwelzijn door de 
bevoegdheid op te nemen in het schepencollege. 

En u, wat wil u?



CLAUDE GEEROMS
13e Plaats

INGRID SOUFFRIAU - DEVIDTS
16e plaats

• 40 Jaar
• Hofmeersstraat 2, 1760 Roosdaal (Poelk)
• Instructor Security Belgische luchthavens
• Gediplomeerd fotograaf
• Zoon van Luc Geeroms (grafmaker) en Rita De Brabanter
• Alleenstaande
• Hobby’s: wandelen met mijn Siberische husky Phandro,  
 fotografie, avondschool Grieks

• 61 Jaar
• Molenstraat 9, 1760 Roosdaal (Pamel)
• Tuinierster
• Echtgenote van Remy Souffriau. Moeder van Pieter en Stefanie,  
 Gorik en Nele, grootmoeder van Lester en Feline.
• Bestuurslid buurtcomité Gasthuisstraat, Molenstraat & Kleine Vaerinck
• Lid KVLV - Agra
• Hobby’s: wandelen met de kleinkinderen, fietsen langs de Dender en door  
 het Pajottenland, een terrasje doen, verzorgen van de paarden en honden,  
 taarten bakken en koken, rockconcerten bijwonen

Als tuinierster vind ik de ondersteuning van de land- en tuinbouw belangrijk. 
Een langetermijnvisie rond landbouwgronden niet om de haverklap aanpassen, 
zoals gebeurde in Pamel-Centrum, is belangrijk voor de sector. De link met 
mijn hart voor de natuur zet zicht voort in het feit dat ik ook veel belang hecht 
aan de aanpak van sluikstorten, want dat is een smet op het imago van een 
gemeente. Preventief optreden en overtreders streng aanpakken is nodig. Ook 
meer aandacht voor dierenwelzijn staat hoog op mijn verlanglijstje.

Vanuit mijn beroep ken ik het belang van veiligheid maar al te goed. Ik wil dan ook 
de komende 6 jaar werken aan een veilig Roosdaal voor jong, oud en iedereen 
ertussen in. Veiligheid is een ruim begrip en heeft niet alleen met criminaliteit 
te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, infrastructuur, 
maar ook aan preventief optreden door camerabewaking op drukke plaatsen 
en aan de gemeentegrenzen. Op die manier kunnen we ook makkelijker 
overtreders aanpakken. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor de rechten van 
de LGBT-gemeenschap. Ik hoop dat 13 voor mij op zondag 14 oktober géén 
ongeluksnummer is!



REALISATIES

Luiertafels in 
de gemeentelijke gebouwen
Op voorstel van N-VA werden alle voor het publiek 
toegankelijke gemeentelijke gebouwen voorzien 
van een luiertafel zodat jonge ouders daar hun lieve 
spruiten kunnen verzorgen.

Inleverbussen
Boeken kunnen ook buiten de openingsuren van de 
bib terug ingeleverd worden

Rechtenverkenner
De gemeente schreef zich op vraag van de N-VA in 
op de rechtenverkenner, een site die een praktisch 
overzicht geeft aan de inwoners over de sociale 
rechten die mensen hebben. 

Buurinformatienetwerken
Door de blijvende inzet van N-VA is de opstart van 
de eerste BIN’s een Roosdaal een feit. We zijn er van 
overtuigd dat dit tot minder criminaliteit leidt in onze 
gemeente.

Bordjes trage wegen
Spijtig dat wij hier geen bordjes uit de deelgemeenten 
Strijtem en Borchtlombeek kunnen publiceren. 
Die staan al ruim een half jaar te wachten in de 
gemeentelijke loods.

Sterretjesweide
Dit plekje op het kerkhof in de Lostraat kwam er op 
initiatief van de N-VA-fractie. OP de ‘Sterretjesweide’ 
kunnen ouders hun doodgeboren baby een laatste 
rustplaats kunnen geven. 

Verkeersveiligheid Ninoofsesteenweg
Niet alleen tijdens de werken zorgde N-VA voor 
een veilige oversteekplaats voor voetgangers, ook 
na de werken volgde de fractie de werking van de 
verkeerslichten nauwgezet op. 

Andere initiatieven van onze fractie werden 
niet goedgekeurd en/of niet uitgevoerd

Het toegankelijk maken van 
alle begraafplaatsen voor 
mindermobielen
Op deze manier werd ons voorstel door de 
meerderheid uitgewerkt. Wij betreuren dit ten zeerste

Het opstellen van een 
schoolbereikbaarheidskaart
Door het uitwerken van deze kaart kunnen kinderen 
op een veilige manier de verschillende scholen in 
Roosdaal bereiken. Spijtig dat hier na 6 jaar nog altijd 
geen gevolg is aan gegeven

Aankoop borden ‘O.L.Vr.Lombeek : 
mooiste dorp van Vlaams-Brabant’. 
Bij elke speech of gelegenheid die zich  in O.L.Vr. 
Lombeek voordoet refereren naar deze toeristische  
troef maar weigeren dit via een toeristisch bord 
te promoten getuigt van weinig visie en zin voor 
ondernemerschap

Opmaak van een lijst van graven met 
een lokaal historisch belang
Niettegenstaande de decretale verplichting om een 
lijst op te maken van graven met een lokaal historisch 
belang die als kleine onroerende erfgoedelementen 
kunnen worden beschouwd, werd dit door de CD&V-
meerderheid geweigerd.

Plaatsen herinneringsmuur 
Na het verwijderen van de graftekens bij vervallen 
concessies hebben nabestaanden nog nood aan een 
herinnering aan hun overleden familieleden.

Oppositie voeren is niet altijd even motiverend. Toch heeft de N-VA-fractie in de gemeenteraad 
heel wat voorstellen gedaan waarvan enkele, zij het soms na lang aandringen, toch werden 
uitgevoerd.



Beste inwoners van Roosdaal, 

Zondag trekt u met z’n allen naar de stembus. U kiest er niet alleen 21 Roosdaalse gemeenteraadsleden 
maar ook 20 provincieraadsleden voor het district Halle-Vilvoorde. Dat we maar half zo veel 
provincieraadsleden verkiezen dan 6 jaar geleden is dankzij de N-VA. We zijn ervan overtuigd dat de 
vermindering van het aantal raadsleden (van 72 naar 36) én het aantal gedeputeerden (van 6 naar 4) 
geen effect op de dienstverlening, maar wel een positief effect op de kostprijs van de provincies zal 
hebben. 

Dat Linda De Dobbeleer – Van den Eede 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. Over de ganse legislatuur 
bekeken volgde zij 90% van alle commissies. Dat zij hiervoor heel dikwijls geen zitpenning ontving 
deerde haar niet om de dossiers keurig voor te bereiden en de 19-koppige N-VA-fractie in haar ervaring 
te laten delen. 
Haar tussenkomsten bij de besprekingen van het budget en de budgetwijzigingen waren er altijd ‘boenk 
op’. De schoonheidsbehandelingen die de meerderheid toepaste om het meerjarenplan te doen kloppen 
ontsnapten niet aan haar studiewerk. Voor de eerst maal in de geschiedenis van de provincie moest de 
goedkeuring van het budget 2018 worden overgedaan. 

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 verandering en dat is toch wat u echt wil!

Met vriendelijke groeten,

Ben Weyts
Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Lijstduwer provinciedistrict Halle-Vilvoorde

Bedankt!

De Roosdaalse N-VA kandidaten danken iedereen die voor ons een steun 
geweest is tijdens deze campagne. We willen de inwoners bedanken die 
een tuinbord lieten plaatsen, de sympathisanten die vele kostbare uren 
opofferden om adressen te schrijven en folders te bedelen, de leden van 
onze plakploeg, … Maar ook en vooral willen we u als kiezer bedanken 
om ons zondag uw stem te geven. Zonder elk van deze personen was deze 
campagne een pak moeilijker geweest. Bedankt! Bedankt! Bedankt!



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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