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DIALOOG,  
U EN WIJ IN 9810

In de aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018 wil CD&V naar
jou luisteren om ons verkiezings-
programma af te stemmen op jouw
wensen. 

Zondag 24 juni om 10u30
GEZINSBELEID

Walk-en talk wandeling met aperitief-
hapje en -drankje

Locatie: Cafetaria Sporthal

Maandag 25 juni om 8u30 
SENIORENBELEID

Ontbijt met de senioren

Locatie: CC De Brouwerij

Woensdag 27 juni om 20u30
AGRARISCH BELEID

Avondsessie met hapje en drankje

Locatie: Bar van CC Centrum

Vrijdag 29 juni om 11u30
MIDDENSTANDSBELEID

Rondetafelgesprek met belegde broodjes

Locatie: Bar van CC Centrum

Vrijdag 29 juni om 18u00
JONGERENBELEID

After-exams met pizza

Locatie: Cafetaria Sporthal

www.dewegvooruitin9810.be

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

VERNIEUWING

Een vernieuwde lijst, met nieuwe kandidaten, nieuwe klemtonen en interesses. 10 nieuwe  
kandidaten die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Samen vol  
vertrouwen naar deze verkiezingen vanuit het geloof in de kracht en de inhoud waar CD&V 
voor staat. Yves, Peter, Tim, Jane, Els, Koen, Lut, Els, Livine en Sven rekenen op uw steun.

VERJONGING

CD&V streeft voortdurend naar vernieuwing. Met nieuwe en jonge mensen die vandaag en 
morgen geloven in de weg vooruit. Nieuwe ambities om nieuwe uitdagingen aan te pakken. 
Met nieuwe frisse ideeën en vooral veel goesting. Want morgen begint vandaag. 3 jongeren 
beneden de 30 jaar geloven in het werken aan de toekomst. En met een kandidate van 21 
jaar die weet wat ze wil, is de toekomst meer dan verzekerd. Samen met Thomas staan zo 4 
CD&V jongeren op onze lijst. Femke, Tim, Jane en Thomas gaan er volop tegen aan.

ERVARING

Een vernieuwde lijst mee gebaseerd op jaren ervaring. De realisaties van de laatste jaren, 
op tal van terreinen (cultuur, sport, sociaal beleid, wegenis en mobiliteit, platteland en land-
bouw) staan garant voor deze ervaring. Daarom zijn wij ook de partij van de doeners. Niet 
roepend vanop de zijlijn, maar actief spelend op het veld. Met successen en tegenslagen, 
met applaus en kritiek. Ongetwijfeld niet steeds perfect. Maar wel veel doen met durf en niet 
stilstaan.

Danny, Annemie, Thomas, Chris, Viviane, Dirk, Annemie, Tine, Femke, Geert en Yvan reke-
nen blijvend op uw steun.

DANNY CLAEYS 
Burgemeester

LIJSTTREKKER

Met CD&V werken we aan een verkiezings-
programma dat afgestemd is op de wensen 
en noden van onze inwoners. We doen dit door 
iedereen de kans te geven zijn/haar inbreng 
te formuleren. We verspreidden een enquête 
onder de bevolking en kregen meer dan 360 

antwoorden in de bus. Deze antwoorden wor-
den nu verwerkt en vormen de basis voor ons 
verkiezingsprogramma. De resultaten van deze 
bevraging bediscussiëren we graag met u (zie 
plaatsen en data hiernaast). En zo worden uw 
vragen ons programma voor de verkiezingen.

UW VRAGEN = ONS PROGRAMMA

Op 14 oktober neemt CD&V Nazareth-Eke deel 
aan de gemeenteraadsverkiezingen met een 
sterk vernieuwde en verjongde lijst.

Onze kandidaten zijn van hier en staan midden 
in de gemeente, in het sociaal leven en in het 
verenigingsleven. Mij is gevraagd deze lijst te 
trekken en alle kansen te geven op succes. Ik 
doe dit graag en we gaan er volop tegen aan om 
onze dynamische en vooruitstrevende gemeen-
te nog verder uit te bouwen. In deze folder stel-
len wij u onze volledige lijst voor de gemeente-
raadsverkiezingen voor.
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•  49 jaar
•  Parkwijk 28
•  Adjunct Dienst Grondzaken - De Pinte
•  Gehuwd
•  Hobby’s: gezin, familie, genieten van de  
 natuur, wandelen, voetbal
•  Zorg op maat voor jong en oud, sociale  
 verbondenheid creëren, veilige   
 gemeente,  verkeersveiligheid, inbraak- 
 preventie, sport voor elkeen, ...

•  60 jaar
•  ‘s Gravenstraat 191 B
•  Consulente KVLV
•  Gehuwd
•  Hobby’s: KVLV, reizen, optredens, 
 cultuur opsnuiven, ...
•  Voor een gemeente waar iedereen aan 
 zijn trekken komt, waar mensen met  
 elkaar verbonden leven en zich verant- 
 woordelijk weten voor mekaar. Zorg voor  
 de meest kwetsbaren onder ons.

•  54 jaar
•  Jagerstraat 7
•  Leerkracht anderstalige nieuwkomers  
 (OKAN) en medewerker wijnen en  
 geschenkpakketten Van Audenaerde
•  Gehuwd
•  Hobby’s: cultuur in al haar facetten: lezen,  
	 film,	toneel,	concerten,	...
•  Ik ben gepassioneerd bezig met onder-
 wijs en taal. Ik ben authentiek, geënga-
 geerd en sociaal bewogen en wil me  
 inzetten voor alle inwoners van onze 
 gemeente.

•  46 jaar
•  Deinzestraat 4
•  Centrumdirecteur FOD Financiën
•  Samenwonend
•  Hobby’s: natuurwandelingen, lezen,  
 reizen en yoga
•  “Voor Nazareth-Eke, waar het goed 
 Thuis komen is”.

•  52 jaar
•  Ten Edestraat 38 A
•  Zelfstandig ondernemer Orange Telecom  
 en kantoormaterialen
•  Gehuwd
•  Hobby’s: lopen, wandelen
•  Bruisend ondernemen met middenstand,  
 kmo en verenigingen in een veilig 
 Nazareth waar elke inwoner zijn zegje 
 kan doen.

DE BLEECKERE Koen DE GUSSEM Annemie VAN AUDENAERDE Tine DEWULF Els GHYSELINCK Yves
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•  55 jaar
•  Scheldestraat 25
•  verpleegkundige - landbouwster 
•  Gehuwd
•  Hobby’s: verenigingsleven, 
 actief met mijn dienblad, mijn kleinkind 
•  Jouw welzijn in ons actief landelijk  
 Nazareth ... mijn uitdaging!

•  39 jaar
•  Plaanstraat 30
•		Zelfstandige	(fiscaal	jurist	-	consulent)
•  Gehuwd
•		Hobby’s:	joggen,	wandelen,	fietsen,	in	de		
 tuin werken, lekker gaan eten, ...
•		Een	aantrekkelijk,	landelijk,	fiets-	en		
 wandelveilig Nazareth met een bruisend  
 verenigingsleven

•  29 jaar
•  ‘s Gravenstraat 222 A
•  Beleidsadviseur Economie aan de  
 Sociaal-Economische Raad van 
 Vlaanderen (SERV) en gastprofessor  
 macro-economie UGent
•  Gehuwd
•  Hobby’s: uitstapjes met het gezin, lekker 
 (uit) eten
• Streeft naar een aangename en veilige  
 leefomgeving voor jonge gezinnen. 

•  21 jaar
•  Zuiderbiesten 11
•  Student; Master of arts, Oosterse talen en  
 culturen; China (Universiteit Gent)
•  Ongehuwd
•  KLJ Eke 
•  Ik hoop een stem te geven aan de
  jongeren die nu aan het leren - studeren  
 zijn voor hun toekomst!
 

•  55 jaar
•  Warandestraat 82
•  hoofdverpleegkundige intensieve zorgen  
 SEZZ
•  Gehuwd
•  Hobby’s: lopen, reizen naar het noorden,  
 natuurliefhebber, wandelen, lezen,
 voorzitter BSP
•  sporten, zorg om de ouderen en
 kwetsbaren, versterken, verbinden

DE PREESTER Viviane STOVE Els BUYSE Tim BOSMANS Jane

1

•  Stationsstraat 121
•  Burgemeester
• Gehuwd 
•  Hobby’s: straattheater liefhebber, 
 kunst en cultuur, 
 muziek van Leonard Cohen
•  Besturen met hoofd en hart

CLAEYS Danny

EECHAUTE Annemie
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•  47 jaar
•  ‘s Gravenstraat 142
•  Key account manager
•  Gehuwd
•		Hobby’s:	turnen,	fietsen,	lopen,	muziek
•  De handen uit de mouwen steken voor  
 een Nazareth waar iederéén zich thuis  
 voelt.

•  47 jaar
•  Eikenstraat 1
•  Zaakvoerder VDD Consultancy & 
 Care for budget
•  Gehuwd
•  Hobby’s: tennis, golf, wandelen en  
 culinaire uitstapjes
•  Gedreven veertiger met een gezonde  
 sociale ingesteldheid en een luisterend  
 oor voor alle medemensen, jong en oud,  
 uit Nazareth - Eke.

•  34 jaar
•  Lijsterstraat 3
•  Adviseur CD&V-Kamerfractie / Schepen  
 voor Financiën, Begroting, Cultuur en  
 Jeugd
•  Ongehuwd
•  Hobby’s: culturele optredens, met  
 vrienden op stap, gezellig iets gaan eten,  
 verenigingsleven
•  Vanuit mijn sociaal engagement ga ik  
 voor een warme en bruisende gemeente.

•  51 jaar
•  Warandestraat 20
•  Verzekeringsmakelaar - Bankagent
•  Gehuwd
•		Hobby’s:	fietsen	-	verenigingsleven
	 Fan	van:	Kuifje,	miniatuurflesjes
•  sociaal voelend - verdraagzaamheid - 
 behulpzaamheid - relativeren - 
 sportiviteit - altijd klaar voor een grapje

•  66 jaar
•  Steenweg Deinze 140
• Gepensioneerd ambtenaar
•  Gehuwd
•		Hobby’s:	fietsen	in	de	natuur
•  Gezin & samenleving, senioren &  welzijn,  
 onderwijs & ontwikkeling, sport & 
 gezondheid, wonen & duurzaamheid,  
	 mobiliteit	&	de	fiets
 

VERMAERKE Peter VANDENDRIESSCHE Sven VAN ONGEVAL Thomas LE ROY Dirk SCHAUBROECK Ivan
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•  54 jaar
•  Sterrenbosstraat 48
•  Verpleegkundige UZ Gent
• Gehuwd
•  onderhoudsgymnastiek OTV Nazareth,  
 toneel Kunst Adelt Nazareth

•  61 jaar
•  Kortebosstraat 15
•  gepensioneerd / bijberoep 
 elektriciteitswerken
•  Gehuwd
•  Hobby’s: tuinieren, reizen met camper
•  Landbouw, milieu, mobiliteit

•  59 jaar
•  Dorp 13
•  Leerkracht Motoriek
•  Gehuwd
•  Hobby’s: reizen, lezen, culinair genieten,  
 Pokémonnen, breien, lesgeven, sporten
•  Welbevinden bevorderen, sportbeoefening   
 realiseren en stimuleren, luisterend oor
  zijn voor elkeen, maar vooral voor  
 senioren 

•  28 jaar
•  Roombaardstraat 48
•  Stafmedewerker bij het Agentschap  
 Wegen en Verkeer
•  Gehuwd
•  Hobby’s: momenteel volg ik een cursus  
 wijnkenner, ga vaak naar optredens, 
 kan  genieten van toneel en vooral met  
 vrienden en familie samen zijn
•  Ervoor zorgen dat zowel jong als oud  
 hier graag (blijven) wonen staat centraal. 
 Evenementen voor jong en oud, (ver- 
 keers)veiligheid, groene ruimte, voet-en  
	 fietspaden.

•  58 jaar
•  Boeregemstraat 22
•  Schepen Openbare werken, gebouwen en  
 patrimonium, nutsvoorzieningen, 
 markten en economie
•  Samenwonend
•  Hobby’s: 
 -  Voetbalsupporter van Zulte-Waregem      
 -  Voorzitter Kon. Harmonie “Vrank en Vrij”  
  Nazareth en spelend lid sedert 1969
    -  Voorzitter “Boeregemvrienden”
•  verkeersveiligheid en onderhoud van  
	 gemeentelijke	voet-	en	fietspaden	
 en wegen   

HEYSE - VUYE Livine VANDER PLAETSEN Geert DE SMET Lut COLENBIE Femke VAN HERZEELE Christiaan
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Verantwoordelijke uitgever: Danny Claeys, Stationsstraat 121, 9810 Nazareth-Eke


