




Beste inwoner van Schellebelle, Serskamp en Wichelen,

Met veel plezier presenteren we ons verkiezingsprogramma en onze (ploeg) kandidaten die klaarstaan om dit program-
ma uit te voeren.

Dit programma is uw programma voor een “veilige thuis in een welvarend Wichelen”. Begin 2018 hebben wij via ons 
huis-aan-huisblad een bevraging gedaan. De resultaten daarvan kon u al zien op onze facebook pagina. Op basis van de 
cijfergegevens, maar ook op basis van uw opbouwende suggesties hebben wij dit programma verder uitgewerkt. In dit 
boekje geven we nogmaals de speerpunten.

Veel van onze punten worden nu ook door de huidige meerderheid beloofd. Zij hadden al 12 jaar de 
kans om deze te realiseren. Zij beloven, wij gaan het doen! 
Wij staan klaar om dit programma de komende 6 jaar uit te voeren.
In naam van de enthousiaste N-VA-ploeg

Eric Scheire    Evi Rasschaert    Luk Galle  
Lijsttrekker    2de plaats    Lijstduwer  
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Wij gaan naar de verkiezingen van oktober met een alternatief programma ten overstaan van het beleid van de voor-
bije 12 jaar. Voor ons geen grote megalomane projecten, maar een beleid dat dicht bij onze inwoners staat. Wij willen 
dat binnen het beleid ook de kleine ergernissen aangepakt worden.
Met onze ploeg willen wij andere accenten leggen:

•  Wij willen inzetten op een verkeersveilige gemeente voornamelijk, rond de gemeentelijke scholen en in de      
dorpskernen;

• Wij willen inzetten op betere voet- en fietspaden;
• Wij willen inzetten op onze culturele verenigingen die zowel lokaal als met grote spektakels mensen naar        

onze gemeente lokken;
• Wij willen inzetten op dorpskernvernieuwing die onze dorpspleinen terug aantrekkelijk maken;
• Wij willen inzetten op onze jeugd met in elke deelgemeente een jeugdhuis;
• Wij willen inzetten op een betere dienstverlening voor onze inwoners. Waar het kan digitaal, maar ook ter          

plaatse in een dienstencentrum in elke deelgemeente en als het moet aan huis;
• Wij willen inzetten op de senioren onder ons en hen een warme zorg bieden aan huis of in ons woonzorghuis;
• Wij willen inzetten op een beleid waar iedereen zich goed voelt, ook de mensen met een beperking;
• Wij willen inzetten op het milieu, met duurzame oplossingen voor energieverbruik en het vermijden ervan,            

zeker in onze openbare gebouwen;
• Wij willen ons inzetten voor een duurzaam toerisme, waarbij onze trage wegen opgenomen worden in het         

wandelknooppuntennetwerk;
• Wij willen ons inzetten voor onze huisdieren en voor de weidedieren, met speciale aandacht voor de bijen;
• Wij willen inzetten op veiligheid door het uitbreiden van de BIN’s (de buurtinformatienetwerken) en door het        

plaatsen van intelligente camera’s

Kortom veilig thuis in een welvarend Wichelen.



    
       69 jaar
       Gehuwd met Jacqueline Raman
       Vader van Jochen en Linsey
       Opie van Joppe en Wannes
       Uittredend provincieraadslid en OCMW-raadslid

Ongeveer 15 jaar geleden stapte ik in de actieve politiek. Voornamelijk gefrustreerd omdat de toenmalige 
meerderheid het vertikte om een aantal beloften waar te maken. 
25 jaar was ik voorzitter van de gemeentelijke sportraad en 25 jaar werd een sporthal beloofd die er nu 
nog steeds niet is.
Al doende leert men en ondertussen heb ik ingezien dat er op veel meer domeinen één en ander misloopt. 
Vandaag wil ik met de sterke ploeg mensen die zich achter N-VA Wichelen geschaard heeft, werken om ons 
partijprogramma, dat u hiernaast vindt, uit te voeren.

Steun ons daarom op 14 oktober op lijst 2 N-VA door aan zoveel mogelijk van onze kandidaten 
een stem te geven.

Eric 
Scheire

Lijsttrekker
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        21 jaar
        Schellebelle
        Student Lerarenopleiding Lager Onderwijs
        Voorzitter Jong N-VA

Van waar kunnen de kiezers je kennen?
Misschien ken je mij van Speelplein Kwispeltje, waar ik vijf zomers lang (hoofd-) animator was. 
In het jeugdhuis in Wichelen kon je mij regelmatig terugvinden achter de toog. 
Sinds drie jaar geef ik huiswerkbegeleiding via het OCMW. Je kan mij ook al eens tegen het lijf gelopen hebben op 
één van de vele evenementen in onze gemeente, want een echte huismus ben ik niet (lacht). 

Waarom zet je op zo’n jonge leeftijd de stap naar de politiek?
Politiek is iets wat ik met de paplepel heb meegekregen. Ik ben opgegroeid in een familie waar er vaak gediscussieerd 
wordt. Op die manier maakte ik kennis met verschillende (partij-) standpunten en kon ik na veel luisteren ook eigen 
standpunten vormen. Op mijn 17de besliste ik om mezelf te engageren binnen Jong N-VA. Na vier jaar intensief met 
politiek bezig te zijn, voel ik mijzelf klaar voor het echte werk. 
Tijdens de laatste legislatuur zetelden jammer genoeg geen jongeren in de gemeenteraad. Als geëngageerde jongere 
met frisse ideeën wil ik de jeugd een stem geven. 

Evi 
Rasschaert
2de plaats
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        55 jaar
        Serskamp     
        Administratief bediende 
        Gemeenteraadslid

Wellicht is het u al opgevallen dat we op zondag 14 oktober opnieuw onze stem mogen uitbrengen.
Als zetelend gemeenteraadslid hoop ik dat ik ook uw stem verdien. Zo kan ik mijn werk verderzetten.

Ik stel mij nogmaals kandidaat, omdat onze gemeente mij erg nauw aan het hart ligt. 
Graag wil ik mij verder engageren om de politiek dichter bij de burger te brengen. Luisteren naar de noden 
van onze inwoners en hiervoor een oplossing bieden, is waar ik wil voor gaan. 
Ik droom ervan om Wichelen verder uit te bouwen tot een gemeente waar het goed wonen, werken, 
winkelen, sporten, ... is. 
Ik droom van een gemeente waar inwoners met veel plezier hun hele leven lang vertoeven.
Ik heb alvast veel goesting om deze droom te realiseren.

Veerle
Bauters
3de plaats
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Sport, vrije tijd en cultuur
De N-VA wil een herziening van de prioriteiten van het masterplan Bellekouter. De hoogste prioriteit moet 
naar een sporthal gaan, die al 20 jaar door de huidige meerderheid beloofd wordt. Hierdoor zal er behoefte 
gecreëerd worden voor andere sporten dan atletiek en voetbal.

Het Ankerpunt moet geoptimaliseerd worden voor grote culturele manifestaties. Afhankelijk van de inhoud 
en vorm van die manifestaties moeten ook de kerken en pastorijtuinen hiervoor worden opengesteld. Loka-
le initiatieven moeten ondersteund blijven.

Het feest van de Vlaamse Gemeenschap moet in ere hersteld worden zonder belgicistische reflexen.

Vrijwilligers moeten gevormd worden tot meter of peter voor nieuwkomers. Zij zouden die nieuwkomers 
kunnen begeleiden en informeren in het reilen en zeilen op de gemeente, de sportmogelijkheden, 
cultuur en het verenigingsleven.



       60 jaar 
       Wichelen
       Getrouwd met Martine Van Hauwe
       Vader van Jelle, Frauke en Nena 
       Grootvader van Ellie en Louise    
       Bediende bij Proximus
       OCMW-raadslid

Vele jaren geleden kwam ik in Wichelen terecht, nadat ik er de liefde gevonden had. Ik bleef er plakken en 
werd al snel verliefd op dit prachtige dorp langs de Schelde. 
Van bij de start van de N-VA-afdeling in Groot-Wichelen was ik erbij. Als huidig voorzitter ben ik ervan 
overtuigd dat onze partij ook op gemeentelijk vlak het verschil maakt. Ons doel is om alle Wichelaars een 
veilige thuis te bieden in een welvarende gemeente. 

“Streven naar een gezonde, milieuvriendelijke leefomgeving”

Mijn hele gezin is erg sportief. Mijn drie kinderen zijn lid van de voetbalclub KVV Schelde. Je kan me dan ook vaak 
aan de zijlijn van een voetbalveld zien staan. Of misschien heb je mij al eens door de straten van onze gemeente 
zien joggen, samen met mijn vrouw. Ik hecht dan ook veel belang aan een gezonde en milieuvriendelijke 
leefomgeving met een degelijke infrastructuur voor onze sporters. 

Eddy 
Leunis
4de plaats
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        36 jaar
        Wichelen
        Gehuwd met Jan Corne
        Mama van Nisrien, Nina en Leon 
        Woordvoerster minister Steven Vandeput

Voor mij is het de eerste keer dat ik kandidaat gemeenteraadslid ben. Spannend? Uiteraard!
Door deel te nemen aan de verkiezingen wil ik mee vorm geven aan het beleid en zo iets terug doen 
voor de warme gemeenschap die onze gemeente typeert. Het is hier rustig en goed wonen en ik wil er mee 
voor zorgen dat het hier ook in de toekomst goed wonen blijft. 
Of het nu gaat over onze jeugdbewegingen, onze sportclubs, het toerisme in onze streek, goede wegen of een 
bestuur dat rekening houdt met de noden van de burger… ik wil me ervoor inzetten. 

Als woordvoerster van één van onze ministers heb ik al veel geleerd over politiek. Ik ben klaar om mijn kennis ten 
dienste te stellen van ons allemaal, want onze mooie gemeente verdient het allerbeste bestuur.

Laurence 
Mortier
5de plaats
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        52 jaar
        Schellebelle
        Leidinggevende bij Colruyt Group N.V.
        Ondervoorzitter N-VA Wichelen
   

Wanneer ben je in de politiek gestapt?
Mijn interesse in politiek is er altijd geweest. Twaalf jaar geleden werd ik bestuurslid van N-VA Wichelen. 
Nu ben ik ondervoorzitter van de afdeling.
In 2012 was ik voor het eerst kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu, zes jaar later, ben ik er nog steeds 
van overtuigd dat N-VA de beste garantie is voor verandering. Daarom stel ik mij graag opnieuw kandidaat. 

Wat zou jij willen veranderen in Wichelen?
Ik doe aan wandelen, lopen en fietsen. Ik zou ook wel een andere sport willen beoefenen. Een sporthal op eigen 
gemeente zou daarvoor ideaal zijn. 
Als  gewezen brandweerman hecht ik  veel belang aan de veiligheid van onze inwoners. Veilige schoolomgevingen 
en goed onderhouden fiets- en voetpaden zijn hierbij een absolute noodzaak. Verder ligt ouderenzorg mij nauw aan
 het hart. Onze huidige OCMW-vrijwilligers blijven ondersteunen en investeren in extra thuisbegeleiding, is waar ik 
voor wil gaan als je mijn bolletje kleurt. Ik denk vooruit, ik durf en ik doe! 

Ivan 
Vergult
6de plaats
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Toerisme
Het logo “Schelde sterk merk” moet ten volle gepromoot worden. De Aard en de Kalkense Meersen moeten als troef 
worden uitgespeeld. Daarom moet de wijk Aard beter bereikbaar gemaakt worden. De uren van de overzet 
moeten op maat van de gebruikers zijn en niet op maat van de personeelsleden. Het bestaand wandelknooppunten-
netwerk “Scheldeland” moet worden uitgebreid met de trage wegen op de andere oever van de Schelde.

Milieu
Duurzaamheid moet de hoogste prioriteit zijn bij gemeentelijke projecten of verbouwingen.
Alle mandatarissen moeten zich engageren om zowel publiek als privé hun ecologische voetafdruk te verminderen.
Wichelen moet een nette gemeente worden met voldoende onderhouden vuilnisbakken. Er moet systematische controle 
komen op sluikstorten met GAS-boetes voor overtreders.

Lokale economie
De omstandigheden voor de lokale bedrijven moeten verbeterd worden o.a. door het afschaffen van de belasting op 
drijfkracht. Dit kan gefinancierd worden door de dure bebloeming van de dorpskernen te laten sponsoren door bedrijven. 
Voor hen is dat een win-win: minder belasting en meer publiciteit door die bebloeming.



        50 jaar
        Bruinbeke
        Mantelzorger voor beide ouders
        Lid van de milieuraad

Jozef, vertel eens wat meer over jezelf.
Mijn naam is Jozef, bij vrienden ben ik beter gekend als Jefken, zoon van Maurice Uyttendaele en 
Georgette Stroobant. Zesentwintig jaar lang werkte ik als magazijnier in een metaalfabriek. Om medische 
redenen moest ik mijn job opgeven. Sinds 2010 ben ik voltijds mantelzorger voor mijn ouders, 
die ondertussen in het WZC Molenkouter verblijven. 
In mijn vrije tijd kan je mij terugvinden tussen mijn duiven. Als fervent duivenliefhebber neem ik regelmatig deel 
aan wedstrijden. Ook in de lokale horecazaken, kan je mij wel eens tegen het lijf lopen.

Waarvoor wil jij je extra inzetten?
Sinds 2013 ben ik lid van de Wichelse milieuraad. Het is dus geen verrassing dat ik mij extra wil inzetten voor 
het milieu. Door de trage wegen op te waarderen, wil ik onze inwoners motiveren om de auto wat meer in de 
garage te laten staan. 
Door mijn dagelijkse bezoeken aan het woon- en zorgcentrum ben ik ook begaan met het lot van onze ouderen. 

Jozef
Uyttendaele
7de plaats
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        30 jaar
        Wichelen
        Dochter van Herman, afstandsloper
        Samenwonend met Benny Molin
        Verpleegkundige cardiologie in het ASZ

In mijn vrije momenten geniet ik graag van een wandeling in het mooie Wichelen, 
als lid van wandelclub De Schooiers.

Ik ben zeer bekommerd om de zorg voor iedereen in de maatschappij. Dat is ook waar ik mij politiek wil voor
engageren. Door te praten met vrienden en mijn partner werd ik politiek gebeten. 
Het was duidelijk dat N-VA voor mij de enige mogelijke keuze was. 
Als lid van Jong N-VA wil ik zien dat er in elke deelgemeente een jeugdhuis komt.

Mensen helpen is mijn passie. Ik wil mee zorg dragen voor een welvarend Wichelen.

Petra
De Wilde
8ste plaats
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Zorg
Molenkouter.
De gemeente en het OCMW in het bijzonder heeft de jongste jaren hard gewerkt aan het opzetten van een veelomvattend 
masterplan voor de site Molenkouter. De N-VA wil dit masterplan ondersteunen, maar wil financiële waarborgen en een 
grondige controle op het budget. Dit masterplan is voornamelijk gericht op de residentiële diensten voor ouderen en 
mensen met een beperking. De N-VA vraagt echter assistentiewoningen in elke deelgemeente.

Kinderarmoede.
Er zou aan de scholen een meldingsplicht voor kinderarmoede moeten worden opgelegd. Ook moeten er wisselbeurzen 
voor schoolgerief en –boeken georganiseerd worden.

Lokale dienstencentra.
De N-VA is voorstander van dienstencentra in de 3 dorpskernen. In deze dorpskernen zou de nu bestaande sociale 
dienstverlening georganiseerd kunnen worden. Om overlapping te voorkomen, wil de N-VA de sociale initiatieven door 
de gemeente laten organiseren en niet door de klassieke zuilen. Zo zou in elk dienstencentrum het dorpsrestaurant, de 
voedselbedeling, organisatie gezelschapsdienst, maar ook de diensten van huidige verenigingen zoals VZW Onthaal en 
Welzijnsschakels ondergebracht kunnen worden. Vanuit deze dienstencentra zouden ook buurtcomités met vrijwilligers 
georganiseerd kunnen worden die eenzaamheid en armoede kunnen opsporen.
Er zou een coördinerende cel moeten komen die alle nog thuiswonende zorgbehoevenden, jong-senioren, mensen met een 
beperking, naar de voor hen beschikbare vormen van dienstverlening leidt. Dit alles met een lage drempel.
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Mobiliteit
De N-VA wil dat volgende punten prioritair in het bestuursakkoord worden ingeschreven.

Een veilige schoolomgeving.
Hiervoor willen wij het onderzoeken of er in de buurt van de scholen (en niet onmiddellijk aan de school) parkeergelegen-
heid is voor het afleveren van de kinderen. De kinderen worden dan begeleid naar de school.

Doorgaand vrachtverkeer.
In een buurtgemeente wordt het vrachtverkeer verboden. Wij zouden het doorgaand vrachtverkeer willen beperken door 
controles met intelligente camera’s en een maximum snelheid van 30 km per uur in de dorpskernen.

Lokale wegen.
Een herinrichting van veel lokale wegen met eenrichtingsverkeer. Hierdoor willen we ruimte creëren voor betere fiets- en 
voetpaden. Alle “1-tegel” voetpaden moeten verdwijnen en kinder- of rolwagen toegankelijk zijn.
Vele lokale wegen liggen er verloederd bij. Er moet een inhaalbeweging gemaakt worden om op een duurzame manier de 
lokale wegen te herstellen. Geen oplapwerk.

Hertekening van de dorpskernen. 
De dorpskernen moeten heraangelegd worden (mogelijks met asverlegging). 
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         36 jaar
         Wichelen
         Gehuwd met Ann Van der Putten
         Vader van Robin en Rune  
         Transportcoördinator bij CB in Zele

In mijn vrije uren besteed ik graag tijd aan ballonvaren, fietsen en tuinieren.

Als transportcoördinator, sta ik in voor de aansturing van een team met een 30-tal distributiechauffeurs.
Ik word dus dagelijks geconfronteerd met mobiliteit.  Een verkeersveilige gemeente met een duurzaam 
onderhouden (weg)infrastructuur is een absolute noodzaak. Daar wil ik aan meewerken. 

Met goed doordachte oplossingen onze dorpskernen vernieuwen en hierbij een veilige omgeving creëren voor de 
zwakke weggebruikers is een uitdaging die ik graag wil aangaan. Daarvoor mogen we niets uit de weg gaan en 
moeten we creatief durven zijn.

Steven 
Colman
9 plaats



        20 jaar
        Schellebelle
        Studente rechten
        Jobstudente bij Markt 17 Wetteren
        

Als jong lid wil ik mij 100% inzetten voor onze gemeente. Ik bied een luisterend oor aan onze inwoners, mijn 
vrienden, kennissen, familie. Ik wil dicht bij de mensen staan, zodat ze weten dat ze wel degelijk inspraak krijgen
en dat hun stem er degelijk toe doet.

Mijn interesse gaat uit naar jeugd, milieu, bejaardenzorg en sport. 
De jeugd is onze toekomst, dat is mijn leefwereld. Wij moeten het doen om de toekomst te verzekeren. Ik wil iedereen 
er bewust van maken dat politiek een belangrijke rol speelt.
Ik ben ook zeer gefocust op milieu. Dit is van cruciaal belang voor een zorgeloze toekomst.
Bejaardenzorg raakt mij zeer, doordat op korte termijn mijn inwonende oma zorgbehoevend werd. Investeren in 
bejaardenzorg is zeer belangrijk. Ieder van ons wordt er ooit mee geconfronteerd.

Onze gemeente is een unicum, zonder goede sportinfrastructuur. En dat is hoogstnodig. Iedereen moet kunnen bewegen.

Dit is mijn eerste stap in de politiek. Maak er voor mij een onvergetelijke eerste keer van!

Paulien
Van Velthoven
10de plaats
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         62 jaar 
         Bruinbeke
         Onderstationschef Schellebelle op rust

Als voormalig inwoner van elke deelgemeente weet ik  hoe onze gemeente in mekaar zit.

Als kookouder vergezelde ik 8 jaar Chiro Wichelen op kamp. Ik woonde 23 jaar in de Doornweg in Wichelen en stond er 
mee aan de wieg van “het buurthuis”

Vandaag doe ik vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties in de gemeente.
Als kandidaat voor de N-VA wil ik me inzetten voor ouderenzorg, milieu, en sport. Ik wil ook speciale aandacht voor 
goede lokale wegen met de nadruk op de zwakke weggebruiker.

Een beter openbaar vervoer is voor mij een prioriteit.

Marc
Galle
11de plaats
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          49 jaar
          Schellebelle
          Operator bij Bekaert

Ik ben opgegroeid in Schellebelle, en heb genoten van alles wat de gemeente te bieden had.

Vorig jaar werd ik uitgeloot als ambassadeur voor “het groene lot” en werd mij gevraagd mijn mening te geven 
over het milieubeleid . Ik besloot toen om mij verder politiek te engageren. De N-VA was de logische keuze.
Al verschillende jaren volgde ik de politiek via media en websites.
Met volwassen kinderen heb ik nu de tijd om iets terug te doen voor onze gemeenschap.
Met mijn kandidatuur wil ik meehelpen aan een betere toekomst voor onze gemeente, een gemeente waar iedereen 
zich thuis kan voelen. Een zorgeloze toekomst voor jong en oud is mijn streefdoel.
Want daar gaat het toch om.

“Veilig thuis in een welvarend Wichelen”.

Myriam
Coppens
12de plaats
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        48 jaar
        Schellebelle
        Ambtenaar bij FOD Financiën

Filip, wat zijn je beweegredenen geweest om de lokale partij van de N-VA te vervoegen?
De keuze was vrij snel gemaakt. Bij het lezen van de programmapunten merkte ik al onmiddellijk dat deze dicht 
aanleunen bij mijn overtuiging. De N-VA wil trachten op gemeentelijk vlak zo veel als mogelijk tegemoet te komen 
aan de noden van de burgers.

Hoe kan jij bijdragen tot de verwezenlijking van deze positieve veranderingen?
Na een vrij lange afwezigheid op de gemeente merkte ik, dat bepaalde ‘minder belangrijke’ projecten werden 
gerealiseerd ten koste van meer prioritaire zaken zoals veiligheid, toestand van de wegen, fiets- en voetpaden en 
sportinfrastructuur.

Iedere burger draagt zijn steentje bij aan de gemeente door het betalen van gemeentebelastingen. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat de burger wordt betrokken bij de aanwending hiervan.
Door mijn jarenlange ervaring kan ik toezien op de kwaliteit van de investeringen. Ik vind het belangrijk dat onze 
zuurverdiende centjes efficiënt worden besteed.

Filip
De Keuleneir
13de plaats
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         60 jaar
         Schellebelle
         Gepensioneerd

Als geboren en getogen inwoner van onze gemeente geniet ik dagelijks van de vele aangename babbels met mijn 
dorpsgenoten. Ik ben heel actief in meerdere lokale verenigingen, over de drie deelgemeenten heen, en neem zelf 
het initiatief voor soms gedurfde projecten. Zo kom ik bijna automatisch met tal van mensen in contact.

Ik waag me niet snel op domeinen waarvoor ik noch de opleiding noch de interesse heb, maar als het over cultuur 
en sport gaat, heb ik een zeer ruime en gewaardeerde ervaring. 
Met het fabeltje van de sporthal, de desastreuse plannen voor de voetbalvelden of het gebrek aan ondersteuning en 
initiatieven voor alles wat met cultuur te maken heeft, noteer ik heel wat zaken die een stuk beter zouden moeten. 

Met uw stem hoop ik al mijn engagement en ervaring te mogen aanwenden voor ons prachtig dorp.
        

Karel
De Jaeger
14de plaats
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       67 jaar
       Wichelen
       Vriendin van Paul De Backer
       Grootmoeder van Warre, Amber en Stanneke
       Gepensioneerde bediende van de pensioendienst

De keuze voor N-VA was mij evident. Ik ben al jarenlang lid van de partij en ik heb een grote bewondering voor de 
doorzettingskracht van Theo Francken en Ben Weyts. 
In mijn politiek engagement sta ik voor het “streng, maar rechtvaardig” beleid van Theo. En bij Ben bewonder ik zijn 
vastberadenheid in het beperken van dierenleed en in het zorgen voor een betere mobiliteit in Vlaanderen.

In mijn vrije tijd zet ik me in als vrijwilliger bij Okra en in de seniorenraad. Ik ben ook vrijwilliger in het woonzorghuis 
Molenkouter en in het dorpsrestaurant.
Dagelijks kom ik in contact met senioren in en buiten het woonzorghuis. Ik wil mij inzetten om voor hen een zo goed 
mogelijke situatie te creëren en hen een luisterend oor te bieden.

Danielle
Van Boven
15de plaats
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Dierenwelzijn
Wij willen een klimaat creëren om de inwoners beter te kunnen laten omgaan met hun huisdieren.

Huisdieren
Binnen het diervriendelijk beleid denken we voor onze honden aan een loopweide in elke deelgemeente, die voldoende 
uitgerust is. (vuilbakjes, zitbanken, …)
Er moet een dierwaardige oplossing komen voor de zwerfkatten. Op de gemeentelijk website zou een rubriek moeten 
komen waar foto’s van de gevangen katten kunnen worden geplaatst. Eigenaars kunnen dan hun per ongeluk gevangen 
kat terugvinden. Zonder een reactie na een paar dagen worden de dieren dan overgebracht naar een dierenarts die 
gezonde katten steriliseert en terug laat uitzetten. Op HIV of leucose positief geteste katten laat men inslapen.
Dierenstickers moeten door de gemeente ter beschikking gesteld worden, zodat de hulpdiensten op de hoogte zijn van 
hun aanwezigheid. 

Insecten
De huidige bijenweide en insectenhotels moeten meer zijn dan een slordige weide.

Weidedieren
Er moet meer controle komen op het welzijn van de weidedieren. (voeder- en drinkbakken, beschutting,…) 

De politiediensten moeten uitgerust zijn om de wettelijke voorschriften te controleren (scanner voor chips). 
Verder zou er een contract moeten zijn met een dierenambulance. 
De vele vuurwerken moeten geluidsarm gemaakt worden in combinatie met lasershows.



              
        43 jaar
        Bruinbeke
        Buschauffeur in opleiding

Dieren staan centraal in mijn leven én in mijn kandidatuur voor de verkiezingen. Vinden jullie net als ik dat er in onze 
gemeente meer aandacht mag zijn voor dieren? Dan deel ik graag mijn voorstellen met jullie. 

Inwoners met een lager inkomen (OCMW, invaliditeit, werklozen) zouden korting moeten krijgen bij de dierenarts, zodat 
ook hun dieren de nodige verzorging kunnen krijgen. Een schepen van dierenwelzijn kan dierenmishandeling tegengaan 
en voorlichting in de scholen kan onze kindjes leren hoe ze zorgzaam met dieren omgaan.
Ook in sociale woningen, service flats of het rusthuis zou het mogelijk moeten zijn om kleine huisdieren te houden, want 
dieren zijn goed voor ons welzijn.

Wil jij ook meer aandacht voor dieren? Denk dan aan mij als je op 14 oktober gaat stemmen. 

Peggy
Cornelis
16de plaats
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        64 jaar,
        Schellebelle
        Ambtenaar FOD Financiën BTW op rust
        Gehuwd met Eric Scheire
        Mama van Jochen en Linsey
        Omie van Joppe en Wannes 

Ik ben een rasechte inwoner van onze toffe gemeente, waar ook mijn ouders en grootouders hebben gewoond.  
Na mijn loopbaan bij de BTW in Wetteren help ik mee waar ik kan. In mijn gezin, bij mijn kinderen, 
maar ook als vrijwilliger. Dat vrijwilligerswerk doe ik met hart en ziel. Zowel als hulp op de 1ste verdieping in het 
Woonzorghuis, het rondvoeren van maaltijden tijdens het weekeinde, achter de bar in de kantine of als begeleider
bij uitstapjes.

Afgevaardigd door het bestuur van OKRA zetel ik als ondervoorzitter in de seniorenraad, waar ik graag een luisterend 
oor ben voor iedereen en graag meewerk aan de activiteiten.
Net zoals onze minister Ben Weyts staat mijn hart open voor het welzijn van onze dieren. Ik ondersteun ten volle 
het programma van onze partij op dit domein.

Vertrouw daarom de N-VA uw stem toe. Onze ganse ploeg popelt om mee aan het roer te staan om ook op onze 
gemeente verandering te brengen voor iedere inwoner.

Jaqueline
Raman
17de plaats
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         42 jaar
         Serskamp
         Expediteur

Opgegroeid in een Vlaams nest, de appel valt niet ver van de boom.

“Als ik rondom ons kijk, zie ik dat de waarden waar N-VA voor staat, zoals de Nederlandse taal en onze 
westerse waarden en normen, meer dan ooit gesteund dienen te worden. 
Daarom engageer ik mij voor de Vlaamse zaak, zodat ook de generaties na ons met onze waarden kunnen opgroeien.” 

Hiervoor is een stem voor N-VA de enige oplossing.

Piet
Matthys
18de plaats
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        37 jaar
        Wichelen
        Vriendin van Gert De Lausnay
        Mama van Miel, Basiel en Yvonne
        Product Specialist bij Aerosleep
        Gemeenteraadslid

De afgelopen legislatuur heb ik met plezier mijn steentje bijgedragen aan de goede werking van onze gemeente, 
het eerste jaar als OCMW raadslid en de overige 5 jaar als gemeenteraadslid. 

Ik heb me vooral toegespitst op de financiële toestand van onze gemeente omdat ik van mening ben dat 
gezonde financiën de basis vormen voor een welvarende gemeente. 
Nieuwe investeringen moeten in verhouding staan met het draagvlak bij de bevolking en de financiële impact
op korte en lange termijn moet in overweging gemomen worden. 

Als moeder van 3 kinderen liggen ook de thema’s veiligheid en armoede me nauw aan het hart. 
Het is belangrijk dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien in een veilge omgeving en met gelijke kansen.
Graag wil ik ook de volgende zes jaar meewerken aan de toekomst van onze gemeente.

Sara
Hiltrop
19de plaats
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Bestuur en dienstverlening
Dienstverlening
Voor wie sterk is met computers zoveel mogelijk zelf van thuis uit. Voor wie liever het contact houdt met de administratie, 
in het sociaal huis of een lokaal dienstencentrum (per deelgemeente). Voor wie zich moeilijk kan verplaatsen, een dienst 
aan huis.

Openingsuren
Openingsuren in het belang van de inwoners en niet in het belang van de diensten. Een voorbeeld daarvan zijn de 
openingsuren van het containerpark op zaterdag. Mensen werken in de tuin en moeten hun afval bezorgen voor 15u, 
dat moet 18u worden.

Communicatie
De gemeente verspreidt informatie via “instroom” en via de website. Het informatieblad gebruikt soms te kleine karakters 
en niet de juiste kleur van de tekst t.o.v. de achtergrond. Voor velen en zeker voor onze ouderen onleesbaar. De bericht-
geving moet meer gebruik maken van directe middelen, zoals e-mail en zelfs de sociale media (facebook), maar dan niet 
politiek gekleurd. Er moet dringend werk gemaakt worden van een moderne en correcte website.

Spaarzaam met uw centen
Alleen projecten en investeringen uitvoeren die en
duurzaam zijn en ten goede komen van de inwoners.

Inspraak
Verder willen wij dat het een verplichting wordt om bij 
grote projecten de inwoners uit de omgeving actief te 
betrekken door bv. informatiesessies en hoorzittingen.

Kortom de mens centraal in een welvarend Wichelen.



        46 jaar
        Schellebelle
        Gehuwd met Els Raman
        Coördinator Campus Kompas middenschool
        Gemeenteraadslid en Politieraadslid

Op zondag 14 oktober ben ik opnieuw kandidaat gemeenteraadslid.
Ik heb deze functie de voorbije zes jaar zo goed als mogelijk proberen in te vullen door constructieve tussenkomsten 
te houden tijdens de gemeenteraden en door de vele dossiers op te volgen. Ik aarzelde niet om kritische vragen te 
stellen en waar nodig verduidelijkingen te vragen. Dit soms tot ergernis van de burgemeester en zijn schepenen.

Graag had ik de kennis en vaardigheden die ik de voorbije jaren heb opgebouwd verder ten dienste gesteld van al 
de inwoners van onze gemeente.
Mocht je tevreden zijn over mijn werk de voorbije jaren, denk dan even aan mij op zondag 14 oktober en kleur 
het bolletje naast mijn naam rood.

Ik beloof geen wonderen, enkel mijn inzet en volharding.

Kurt
Rasschaert
20ste plaats
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Onderwijs

Onze gemeente heeft een goed uitgebouwd gemeentelijk onderwijs. Er moet verder geïnvesteerd worden om de 
kwaliteit van dit onderwijs hoog te houden. 

De wereld verandert. 
Meer en meer komen er anderstalige nieuwkomers naar onze gemeente. Daarvoor moeten vanuit het onderwijs 
inspanningen geleverd worden om de Nederlandse taal aan te leren aan deze nieuwkomers. Dat is de beste garantie 
dat zij zich in onze gemeenschap kunnen inwerken. 

De wereld wordt digitaal.
Op gebied van digitalisering, werken met computers moet de gemeente initiatieven nemen om zijn inwoners
 (die dat willen) een basisniveau aan te leren.

Samenwerking.
De scholen zelf moeten openstaan voor meer samenwerking met de andere netten en gemeenschappelijke noden 
zoals busvervoer samen organiseren. Verder moet de infrastructuur (van alle netten) van de scholen opengesteld 
worden voor onze verenigingen en dat aan kostprijs. Als er al waarborgen gevraagd worden, moeten die onmiddellijk 
na de organisatie terugbetaald worden.
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        58 jaar
        Wichelen
        Gehuwd met Marina De Bock
        Gepensioneerd treinbegeleider
        Voorzitter van de Gemeenteraad

Ik ben geboren en getogen in Schellebelle met roots in Serskamp en wonend te Wichelen.

Ik ben jong van geest met de ambitie om zeer oud te worden in goede gezondheid in een gezellige omgeving.
Mijn vrije tijd wordt gevuld met actieve taalstudie (Spaans), koken en reizen. Ik speel toneel bij de Constleerende in 
gewichtige en doodernstige rollen. (lacht)

Thuis werd nagedacht over politiek en maatschappij. Vlaams gezind worden, was vanzelfsprekend. 
Vandaar mijn inzet voor N-VA en mijn streven naar wat onze gemeente beter en hechter maakt.
Daar is hier en daar verandering voor nodig.
Maar goede wil, een kwinkslag en een gulle lach doen wonderen.
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Luk
Galle
Lijstduwer



Herman, hoe kijk jij terug op 6 jaar als N-VA fractieleider in de gemeenteraad?
Als een zeer leerrijke ervaring, maar met gemengde gevoelens. Ik heb zeer veel bijgeleerd over de politiek. 
De thema’s die we moesten beheersen waren zeer gevarieerd. Specialisatie was dan ook nodig. Daar waar ik zelf de
kennis had, heb ik geprobeerd om mijn steentje bij te dragen. Ik denk dat dit ook gelukt is. Mijn collega-fractieleden heb-
ben hetzelfde gedaan op de domeinen die zij het beste kenden. Met onze N-VA afdeling hebben wij ten allen tijde gepro-
beerd om weerwerk te bieden aan het huidig bestuur. 

Waarom stop jij er dan mee?
Wel dat was het tweede deel van mijn betoog. Politiek is een tijdrovende bezigheid. Behalve het feit dat je overal 
aanwezig moet proberen te zijn, moet je ook de dossiers instuderen. Met mijn drukke beroepsbezigheid en mijn 
familiale verplichtingen is dat vaak moeilijk te combineren. 

Wat kan je ons aanraden?
Het is niet goed dat een bestuur te lang uit dezelfde mensen bestaat. Een volstrekte meerderheid is niet “gezond”. 
Op onze gemeente is de houdbaarheidsdatum van de huidige bestuurders overschreden. Zij houden te hard vast aan 
hun ideeën en trekken zich van de bekommernissen van de burgers te weinig aan. Een goed voorbeeld daarvan is de 
aanleg van de dure Scheldepromenade. Daar is werkelijk geen nood aan en ook geen draagvlak bij de bevolking. 
En toch drukt men dat door. De sporthal daarintegen, waar wel sedert 10-tallen jaren vraag naar is, wordt weer eens 
op de lange baan geschoven. Daarom vraag ik aan al mijn sympathisanten en kiezers van 2012 om ook nu voor N-VA 
te stemmen. Enkel op die manier kan er iets veranderen.

Maar waarom dan N-VA?
Eerst en vooral mijn eigen overtuiging. Ik ben een Vlaming in hart en nieren. Ten tweede omdat ik vertrouwen heb in 
het team dat N-VA naar voor schuift. In de voorbije zes jaar heb ik hen nog beter leren kennen en weet ik hoe gedreven
ze zijn om voor onze gemeente goed werk te leveren. In de achtergrond zal ik ze dan ook alle mogelijke steun verlenen.

Herman, in naam van de gemeente willen wij u danken voor uw bijdrage voor de voorbije zes jaar en jou en jouw familie 
succes wensen in alles wat je nog wil ondernemen.
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Herman
Van Renterghem
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Jong N-VA 
Wichelen

Paulien
Van Velthoven

Evi
Rasschaert

Petra
De Wilde



Jeugd

Jeugdhuis
Er moet een jeugdhuis komen in elke deelgemeente. 

Vertrouwenscentrum
Er moet een JAC (Jeugd Advies Centrum) geopend worden waar jongeren met al hun vragen terecht kunnen bij een 
vertrouwenspersoon. Jongeren moeten beter en gericht met moderne middelen (zoals de sociale media) geïnformeerd 
worden over de voor hen bedoelde evenementen op de gemeente. 

Recreatie
Verspreid over de gemeente moeten recreatieve zones komen met een speeltuintje en bv. picknicktafels. 
Dit kan bijvoorbeeld op pleintjes en in de pastorijtuinen
De gemeente moet initiatieven ondersteunen om een speleotheek (uitleendienst voor speelgoed) te openen.

Kinderopvang
De gemeente moet initiatieven voor kinderopvang ondersteunen (maar geen eigen kinderopvang uitbouwen).
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Provincieraadsverkiezingen
De N-VA is voorstander van de afschaffing van het administratief en politiek niveau van de provincies. 
Als uittredende provincieraadsleden zijn Annemie en Eric goed geplaatst om te zien waar dit niveau nu nog 
werkbaar is en waar het volledig overbodig is. Met hun jarenlange ervaring in partijbestuur en partijraad beschikken 
zij over de juiste connecties om van binnenuit zowel de afschaffing voor te bereiden als de normale werking van de 
provincie te laten verdergaan. Dit alles moet lagere provinciebelastingen tot gevolg hebben. 

De voornaamste punten die we deze bestuursperiode willen realiseren zijn het vermijden van wateroverlast en het 
verder uitbreiden van fietspaden en fietssnelwegen. Op de achtergrond is een beeld te zien van het totaal overbodige 
provinciehuis in de Leopoldskazene te Gent. Een verspilling van 100 milioen Euro belastingsgeld.

Annemie en Eric zijn de juiste figuren om voor de N-VA in de provincieraad van Oost-Vlaanderen te zetelen. 
Eric vertegenwoordigt daarbij de gemeenten Wetteren, Wichelen, Laarne en Berlare.

Geef hen beiden uw stem op 1 en 2 op de provincieraadslijst van N-VA.

Verkiezingsdrukw
erk: verkiezingen van 14/10/2018 voor de gem

eenteraad en de provincieraad.  VU
: Eric Scheire, Denderm

ondsesteenw
eg 94, 9260 W

ichelen.


