
Wij houden van ...
Wij houden van onze gemeente, haar inwoners, haar handelaars en 
bedrijven, haar verenigingen, …
Wie van zijn gemeente houdt, werkt er hard aan om er een veilige, 
propere en dynamische gemeente van te maken.
Dat doen wij vandaag. Dat willen wij ook morgen doen.
Wij zijn de lijst van de doeners, de lijst van de burgemeester.
Onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bestaat uit 21 
enthousiaste kandidaten uit uw vrienden- en kennissenkring, uw 
omgeving, uw verenigingsleven …
Een voor een sterk gemotiveerde kandidaten voor deze verkiezingen.
Want zij houden van hun, van uw gemeente.

Danny Claeys, burgemeester-lijsttrekker.



1. Danny CLAEYS • Stationsstraat 121

Actief besturen met hoofd en hart
“Ik hou van Nazareth-Eke en haar inwoners, haar verenigingen, haar bedrijven en haar bruisend leven 
… en ik praat daar graag over. Dat is een voordeel in deze job. Maar ik luister ook graag, en dat is nog 
belangrijker. Ik bestuur actief, met hoofd en hart, niet voor niets de slogan waarmee ik straks cam-
pagne ga voeren.” Passie? “De mensen weten dat: straattheater. ‘Brouwsels op straat’, een voorbeeld 
voor alle omliggende gemeenten.”

2. Annemie DE GUSSEM • ’s Gravenstraat 191B

‘Staat er, ook morgen’
“Negen jaar OCMW-voorzitter en twaalf jaar in de provincieraad! De tijd vliegt. En toch is het werk 
niet af. We willen de volgende jaren nog keihard werken aan woon- en leefkwaliteit voor jong en oud. 
Voorbeeldje? Meer aangepaste woningen voor senioren. Flats, maar ook dagopvang. Daar wil ik echt 
nog een keer voluit voor gaan!” Annemie ten voeten uit: “Ik wil een lans breken voor die miljoenen 
vrouwen, overal ter wereld, vol energie voor belangeloos maatschappelijk engagement.”

3. Christiaan VAN HERZEELE • Boeregemstraat 22

Bereidwillig en dienstvaardig voor iedereen
“Als schepen van openbare werken sta ik natuurlijk wel vaker in de belangstelling. Ik ben heel ‘zichtbaar’ 
in de gemeente, en ik doe dat ook graag. Dat is met de Harmonie en de ‘Boeregemvrienden’ niet 
anders. De volgende jaren gaan we ons volop concentreren op de voet- en fietspaden en de wegen. 
De voorbije winters zijn erg streng geweest.” Wat weten de mensen nog niet? “Ik ben een gedreven 
verzamelaar van alles wat met Coca-Cola te maken heeft!”

4. Raf DE VOS • Stationsstraat 22

Geloofwaardig via 3 E’s: Ernstig + Ervaren + Efficiënt met de gemeentecent
“42 jaar gemeentebeleid, waarvan 30 jaar schepen van financiën en onderwijs, steeds met oog voor 
een gezond en ernstig financieel beleid. We willen verder efficiënt besturen met zo laag mogelijke 
en eerlijke belastingen.” Passie? “Sport. Ik heb respect voor het doorzettingsvermogen van Eddy 
Merckx en de fair play van tennisser Roger Federer.” Raf’s plek: “De nieuwe sportinfrastructuur, met 
de sporthal, voetbalvelden, Finse piste, petanque- en tennisterreinen.”

5. Ria VERCRUYSSE • Bosstraat 130

Een hart voor {elk}
“Voor mij is politiek een en/en-verhaal. Evenwicht tussen wonen én werken. Groen én landbouw. Zorg 
geven én zorg krijgen. Nazareth én Eke. Jeugd én senioren. Veiligheid én eigenheid. Je hoeft niet 
altijd voor het ene te kiezen, je kunt in de politiek ook dingen met elkaar verzoenen.” Waarom dieren-
arts? “Ik hou van dieren, van al wat leeft. Het boeit me hoe alles in de natuur zich ontwikkelt, hoe alles 
in een evenwicht werkt. Ik wil dit in stand houden, beschermen. Medisch en ecologisch.”

6. Thomas VAN ONGEVAL • Lijsterstraat 3

Uw jonge stem voor een bruisend Nazareth en Eke!
“Ik ben graag ‘onder de mensen’. Voor velen, jong en oud, lijkt politiek niet aantrekkelijk. Graag vertel 
ik hen dat plaatselijke politiek aan de basis begint, bij de mensen die jou aanspreken op het dorps-
plein of in de straat tijdens het fietsen. Of hen die ik ontmoet tijdens activiteiten van KLJ of het jeugd-
huis of van onze talrijke verenigingen waarvoor ik mij graag inzet.”

7. Ivan SCHAUBROECK • Steenweg Deinze 140

Uw gemeente, uw thuis! Uw gezin, onze zorg!
“Gedurende 25 jaar ben ik actief bestuurslid van de Gezinsbond. Werken aan de toekomst van elk 
kind in onze samenleving is mijn passie. Het zegt iets over mijn drijfveer, over de dingen die mijn leven 
bepalen. Gezin, wonen, natuur én samenleven. Van mijn voorganger Roland De Coninck erfde ik een 
prachtige sportsite. Met enige trots maak ik er dankbaar gebruik van om het sportief leven in Naza-
reth aan te wakkeren.”

8. Viviane DE PREESTER • Scheldestraat 25

Het landelijke, sociale en actieve dorpsleven... dat is mijn streven!
“Ik ben een bezige bij. Het verenigingsleven is absoluut mijn grootste passie. Er wordt wel eens 
mee gelachen, maar iedereen in de gemeente kent me met een dienblad in de handen. Ook de 
landbouw draag ik een warm hart toe. Nazareth-Eke moet absoluut zijn landelijke karakter behouden 
de volgende jaren.” Opmerkelijk : ‘Ik ben vrijwilliger bij aardbevingen. Toen Haïti getroffen werd, heb 
ik zonder twijfels mijn koffers gepakt.’

9. Geert VANDER PLAETSEN • Korte Bosstraat 15

Nazareth ‘verder’ loodsen in de 21e eeuw
“Straks zit mijn derde legislatuur erop, en ik ben daar behoorlijk fier op. Ik heb mij met veel enthousiasme 
ingezet voor het sociale en leefbare karakter van onze gemeente. Ik was betrokken bij heel wat 
dorpsactiviteiten, en ben professioneel ook sociaal geëngageerd als hoofd-vakbondsafgevaardigde op 
mijn werk.”
Naar 2018? “Een frisse en groene gemeente tussen de belangrijke verkeersassen.”

10. Annemie EECHAUTE • Warandestraat 82

Welzijn voor iedereen
“Je grenzen verleggen. Dat wordt zo vaak gebruikt als het over politiek gaat! Of het leven in het algemeen. 
Wel, ik weet wat dat is, je grenzen verleggen. Ik heb de voorbije drie jaar elk jaar een marathon gelopen. 
Hardlopen kun je leren, en ik doe dat het vaakst en het liefst aan de oevers van de Schelde, in Eke. Mijn 
favoriete parcours.” Nazareth-Eke in 2018? “Een verzorgende gemeente. Da’s een beetje eigen aan mijn 
job. En een bruisende, dynamische dorpskern waar mensen elkaar ontmoeten.”

11. Ann DE VUYST • Camiel Fremaultstraat 25

Onze kinderen onze toekomst
“Mijn hele leven draait rond kinderen en het gezin. Ik heb zelf vier kids thuis, en zie er dagelijks nog 
véél meer tijdens mijn dagtaak in het befaamde Kinderkasteeltje. Het is logisch dat ik de volgende zes 
jaar graag verder wil bouwen aan een gezinsvriendelijk Nazareth/Eke. Met financiële ondersteuning. 
En mogelijkheden tot ontspanning.”
Passie? “Genieten van kleine dingen. De natuur en rust. De wereld draait vaak al snel genoeg.”
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12. Hans VOLCKAERT • Eikenstraat 1A

Sociale en sportieve inzet, een helpende hand voor iedereen
“Ik heb dit jaar natuurlijk mijn ‘moment de gloire’ beleefd, als fiere en gelukkige voorzitter van 
voetbalclub Nazareth-Eke, dat kampioen werd. Sport is mijn passie, de mensen weten dat. Ik ben trots 
op onze sportsite, en daarnaast ook op het harde werk van het personeel in thuiszorg en rusthuizen.” 
Naar 2018? “Jawel! We zijn een bloeiende gemeente, maar er is nog werk aan de winkel. We moeten 
de kansarmoede bestrijden en zorgen voor betaalbare woningen.”

13. Caroline VAN LANCKER • Nieuwstraat 44

Leren uit het verleden om te bouwen aan een mooie toekomst
“Het heeft misschien wel wat met mijn job te maken, maar mijn streven, dat is echt op en top inzet 
tonen voor wie het wat moeilijker heeft in de maatschappij. Ouderen, langdurig zieken, kinderen. 
Mensen die gewoon wat moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen.”
Caroline’s plek: “De Scheldevallei, omdat dat de beste plek is om tot rust te komen in onze 
gemeente.”

14. Nathalie DHONDT • Steenweg Deinze 157

Voor (jonge) gezinnen !
“Naar wie ik het meeste opkijk? Naar Hilde Crevits! Ik vind dat een fijne dame met pientere ideeën. Ze 
geeft die extra portie pit aan het politieke landschap, en dat voorbeeld wil ik lokaal, en in alle beschei-
denheid, graag volgen. Ik zing graag, speel gitaar en versterk op feestdagen het jeugdkoor De Zonnepi-
tjes. Ik vind het superbelangrijk dat we de volgende jaren nog meer aandacht besteden aan de dienst-
verlening voor jonge gezinnen.” Nu al actief? “Jazeker. Ik ben OCMW-raadslid sinds november 2010.”

15. Paul VAN DE SYPE • Camiel Fremaultstraat 23

Onder, tussen maar vooral voor de mensen!
“De rode draad door mijn leven? Dat moet het verenigingsleven zijn. Ik ben zelf lid van de joggingclub 
Energy2run, toneelgroep Kunst Adelt en bestuurslid van volleybalclub Isorex Ladies Nazareth. Het is 
mijn ambitie om dat verenigingsleven voor iedereen toegankelijk te houden. Zowel op sport- als op 
cultuurvlak. Met aandacht voor jongeren én senioren.” Inspiratie? “Don Bosco. Zijn leven was er vooral 
voor de jongeren. Ook deze die in de maatschappij weinig kansen kregen.”

16. Dirk LE ROY • Warandestraat 20

{Samen is Super}
“Ik ben lid van het dagelijks bestuur van KWB, én lid van het ACW-bestuur. Beide zijn niet toevallig. 
Mijn ouders hebben me destijds de juiste waarden meegegeven. Behulpzaam, sociaal, het doet me 
echt plezier iemand kosteloos te kunnen helpen. Ik kan dan ook enorm genieten van dingen die 
anderen misschien alledaags vinden: fietsen, of gewoon: eens goed kunnen lachen!” De gemeente 
in 2018? “Ik vind het enorm belangrijk dat Nazareth en Eke goed samenwerken en samengaan. We 
moeten durven investeren in nuttige zaken.”

17. Kristof MOERMAN • Warandestraat 137

Elke persoon, elk gezin, elke vereniging, IEDEREEN telt mee voor mij!
“Ik ben een bezige bij, dat is het minste wat je kunt zeggen. Minivoetbal bij De Ronny’s, voorzitter van 
MVC Poerkwapa en trainer bij VC Nazareth-Eke, gemeenteraadslid, de dagen zijn netjes gevuld. En 
toch kan ik zo van de rust genieten, en van de mooie natuur die we hier nog hebben in de gemeente.” 
Mijn toekomstdroom? “Een mooi, groen Nazareths dorpsplein met daarrond een bruisende horeca en 
bloeiende commerciële activiteiten.”

18. Lou SMEETS • Nieuwe Steenweg 29

Eén team, één taak
“Optimistisch en positief”. Dat zijn de twee woorden die mij het best typeren, als bestuurslid van 
KVLV, OCMW-raadslid en in al mijn hobby’s: lezen, reizen, turnen en moderne wandtapijten weven. 
Dat leerde ik in het huis Lalaing in Oudenaarde waar ook de oude wandtapijten gerestaureerd wor-
den. Een erg boeiende en geduldige bezigheid!” Lou persoonlijk: ”Mijn vader was burgemeester van 
Eke, daarna ook van Nazareth-Eke. Ik heb de politiek met de paplepel gekregen (lacht).”

19. Femke COLENBIE • ’s Gravenstraat 64, bus 2

Jong, waarom niet?
“Ik ben de jongste kandidate op de lijst, maar dat schrikt me helemaal niet af. Jonge mensen kunnen 
scoren in Nazareth-Eke, dat heeft CD&V al bewezen! Ik wil me de volgende jaren volop inzetten voor 
mijn leeftijdsgenoten, inspraak voor iedereen en voor een veilige gemeente. Mijn mentor? Danny Claeys. 
Mijn oom is een uitstekend burgemeester en ook op professioneel vlak is hij inspirerend.” Femke’s plek: 
“De dreef met op de achtergrond het kasteel. Magisch hoe het licht daar door de bomen dringt.”

20. Tine VAN AUDENAERDE • Jagerstraat 7

Natuurlijk
“Nazareth-Eke wordt ‘the place to be’! Daar ben ik echt meer dan ooit van overtuigd. Ik wil de ko-
mende jaren echt meedenken met het beleid, ervoor zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt, dat het 
nog meer dan nu een plek wordt waar het goed toeven is, zowel voor nieuwe inwoners als voor wie de 
gemeente al goed kent.” Tine’s passie? “Cultuur met kleine en grote c. Ik ben o.a. lid van Kunst Adelt. 
Maar natuurlijk ook onderwijs en taal!”

21. Freddy VERTRIEST • Dorp 17, bus 1

Met een HART voor Nazareth-Eke
“Ouderdomsdeken zijn heeft een aantal onmiskenbare voordelen. Eén daarvan is ervaring. Ik heb het 
genoegen gehad deel uit te maken van ontelbaar veel verenigingen in de gemeente, en ben nog altijd 
erg actief. Het is goed dat CD&V aandacht besteedt aan de senioren. Onze groep wordt steeds groter 
én actiever!” 
Passie? “Petanque spelen bij Penaz. We brengen altijd weer een vleugje Provence naar Nazareth.”
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Provincieraadsverkiezingen 2012

De provincie: belangrijk voor de mensen
Als overheid zorgt de provincie voor het welzijn van de burger op 
diverse vlakken. De provincie zorgt voor fietspaden, toerisme, cultuur, 
economie, onderwijs, sport, landbouw. De burger merkt dat vaak niet 
omdat een provincie veel achter de schermen werkt: ze geeft subsidies 
aan organisaties en verenigingen, brengt verschillende actoren samen 
om aan problemen te verhelpen. Het is zoals een goede stille kracht: het 
wordt pas opgemerkt als het werk niet meer gebeurt.

In het district Deinze en in de gemeente Nazareth is de provincie 
geen onbekende. Aan vele bestaande en lopende initiatieven zoals het 
langeafstandsfietspad langsheen de spoorroute en de aankoop van de 
Hospicebossen heeft CD&V niet alleen meegebouwd, maar heeft ze een 
sleutelrol in gespeeld. We willen dat in de toekomst ook graag doen.

We kiezen resoluut voor een dienstvaardige 
provincie
CD&V Oost-Vlaanderen blijft onverminderd geloven in het provinciaal 
bestuursniveau.

• De provincie is een knooppunt in een “genetwerkte” samenleving en 
wil mensen samen brengen en stimuleren en het beste uit zichzelf 
laten halen “voor ieder van ons!”.

• De provincie gaat partnerschappen aan met velen om dingen in 
beweging te zetten. De provincie wil nieuwe initiatieven detecteren, 
ondersteunen, laten gaan, faciliteren en stimuleren. Dat is één van 
onze basisopdrachten.

• In de provincie Oost-Vlaanderen is er een cultuur van openheid, van 
ideeën en van het ontmoeten van mensen. Op die humus groeien 
nieuwe initiatieven waar mensen beter van worden.

Wij willen ook tijdens de komende legislatuur ruimte creëren om te 
ondernemen, maar ook sociale netten weven voor welvaart, gezondheid 
en welzijn in Oost-Vlaanderen, waar kennis, creativiteit en cultuur 
werken!

Het volledige programma vindt u op de website www.oost-vlaanderen.
cdenv.be

Voor ieder van ons. Puur voor Oost-Vlaanderen!

Annemie De Gussem en Sander Vercamer

Hoe stemt u geldig op 14|10|2012 ?
U brengt een geldige stem uit door ….
• ofwel het bolletje bovenaan één lijst in te kleuren (= lijststem)
• ofwel het bolletje in te kleuren voor de naam van één of meerdere 

kandidaten op eenzelfde lijst of een lijststem in combinatie met een of 
meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst 

U mag niet stemmen voor verschillende lijsten  (= ongeldige stem)

Wanneer kunt u bij volmacht stemmen ?
In volgende  gevallen kunt u een volmacht geven:
• U bent door ziekte of gebrekkigheid niet in staat om te gaan stemmen.

Medisch attest afgeleverd door een arts bijvoegen bij de volmacht.
• U verblijft voor beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de 

leden van uw gezin of gevolg die met u in het buitenland verblijven en 
die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. Attest van de 
werkgever bijvoegen bij de volmacht.

• U is in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. Attest 
van de werkgever bijvoegen bij de volmacht.

• U of iemand van uw gezin - met wie u samenwoont – oefent het beroep van 
schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Attest waaruit de uitoefening 
van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente 
waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven, bijvoegen 
bij de volmacht.

• U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand 
van vrijheidsbeneming. Attest van de directie van de strafstrafinrichting 
bijvoegen bij de volmacht.

• Uw geloofsovertuiging laat niet toe om te gaan stemmen. Attest van de 
religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht.

• U bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen. Attest van 
de directie van de school bijvoegen bij de volmacht.

• U verblijft om privé-redenen tijdelijk in het buitenland. Attest of verklaring 
van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester 
van de woonplaats, bijvoegen bij de volmacht. De aanvraag moet uiterlijk 
op 12 oktober 2012 bij de burgemeester worden ingediend.

Aan wie kunt u een volmacht geven ?
U kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer (moet geen familielid 
zijn). Het is zelfs zo dat de persoon aan wie u een volmacht geeft niet in de 
gemeente moet wonen. Wel moet de volmachtkrijger gaan stemmen in de 
gemeente van de volmachtgever. De volmachtkrijger kan maar een stem bij 
volmacht uitbrengen.

Verantwoordelijke uitgever :
Martin Lamont, ‘s Gravenstraat 44, 9810 Nazareth, 
e-mail : lamontcnudde@hotmail.com

Verkiezingsdrukwerk, gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14|10|2012.
Niet op de openbare weg gooien.

 1 VERCAMER Sander

 2 DE SUTTER Hilde

 3 HEYERICK Henk

 4 DE GUSSEM Annemie

 5 VAN PETEGHEM Vincent

 6 BLEYENBERG Lieselot

 7 LANDUYT Gunther

 8 STANDAERT-VAN DE VEIRE Claudine

 9 DE REU Rutger

 10 VAN DE STEENE Isabelle

 11 DE CREM Pieter

daden inbegrepen


