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Veilig thuis in een welvarend Assenede

ASSENEDE
  assenede@n-va.be I  www.n-va.be/assenede I jaargang 2018 I nr. 2 I oktober

V.U.: DANY VAN HYFTE - SASDIJKSTRAAT 25 - 9960 ASSENEDE

‘Anders’ gaat voor absolute meerderheid
‘Anders’ bestaat uit 23 kandidaten van N-VA, CD&V en onafhankelijken. Zeven nieuwe gezichten sieren 
onze lijst. Samen trekken we met drie grote speerpunten naar de verkiezingen: leefbaarheid, veiligheid en 
dienstverlening. 

• Leefbare dorpskernen
Het rommelige geheel van talrijke appartementen, gebouwd  
zonder enige visie en zonder rekening te houden met de regels, 
zorgt er nu voor dat de eigenheid van onze vier dorpskernen 
verloren gaat. De inwoners willen dat hun dorpen hun identiteit 
en ziel behouden. Ze willen een dorp met voldoende groen en 
speelruimte, waar ze boodschappen kunnen doen, waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten op een gezellig terras of evenement. Ook 
voor een degelijk beleid rond dierenwelzijn breken wij een lans. 

• Verkeersveiligheid in onze deelgemeenten
Op het gebied van verkeersveiligheid willen wij een inhaal- 
beweging maken. Op heel wat plaatsen is er jarenlang niet  
gewerkt. Het zal dus een grote inspanning vragen om de voet-  
en fietspaden terug in goede staat te brengen en te onderhouden, 
om er bijkomende aan te leggen en om de schoolomgevingen 
veiliger te maken. De veiligheid van onze voetgangers en fietsers 
is die moeite meer dan waard.

• Een toegankelijke dienstverlening
De gemeentelijke dienstverlening kan veel beter. Inwoners 
moeten momenteel verlof nemen om naar het gemeentehuis te 
kunnen komen. Wij willen het gemeentehuis open op zaterdag-
voormiddag, een mobiele ambtenaar die aan huis komt en een 
goed uitgewerkte digitale dienstverlening. 

• Betere communicatie
De slechte communicatie tussen bestuur en burger is een  

pijnpunt. Ze zorgt voor heel wat frustraties die niet verdwijnen 
door ‘snelle excuses achteraf ’. Een goede en tijdige communicatie 
is goud waard.

• Een nieuwe, eerlijke politieke cultuur
De geschiedenis leert ons dat het niet gezond is wanneer dezelfde 
personen te lang aan de macht blijven. Dat leidt tot beslissingen 
die geen rekening houden met het belang van de inwoners,  
maar eerder gericht zijn op een kleine groep bevoordeelden. 
Manipulaties in dossiers, misbruik van de positie die men heeft, 
vriendjespolitiek, … Dat alles roept heel wat vragen op. De  
meerderheid luistert niet naar de oppositie die toch 44 procent 
van de inwoners vertegenwoordigt. Telkens opnieuw drukt ze 
koste wat kost haar wil door, zelfs als dat het algemeen belang 
schaadt. De enge denkwijze is ronduit verontrustend en getuigt 
van een gebrek aan voeling met de inwoners.

• Gedreven Anders!
‘Anders’ heeft een knappe lijst die alle inwoners van Assenede 
vertegenwoordigt. Onze enthousiaste kandidaten wonen en 
werken in de gemeente en nemen volop deel aan het verenigings-
leven. We bieden u een gezonde mix van jongeren, ouderen, 
werknemers, landbouwers, zelfstandigen, leerkrachten, verzor-
genden, technisch geschoolde krachten, hoogopgeleid en/of rijk 
aan praktische kennis en competenties. Met een open blik, een 
goede langetermijnvisie en met volle goesting aan de slag gaan 
voor alle deelgemeenten van Assenede: dat is ons doel. Met uw 
steun gaan we ervoor!

www.anders-assenede.be    contact@anders-assenede.be
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/assenede

Uw kandidaten

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij alle kandidaten te 
kleuren. Zo helpt u iedereen van onze lijst 
vooruit.

VAN DE VEIRE Guido
Oosteeklo
63
Gepensioneerd

2

DE CRAECKER Sabina
Assenede
55
Leerkracht en zelfstandig 
studiecoach

4

VERSCHORREN 
Monique
Oosteeklo
58
Huishoudster

6

COOMAN Sandra
Assenede
46
Zelfstandig nagelstyliste

14

DE WILDE Martin
Assenede
62
Gepensioneerd  
(directie 
gemeentescholen)

18 20

STEYAERT Rudi
Boekhoute
65
Gepensioneerd 
(banksector)

23

VAN VLAENDEREN 
Jeroen
Oosteeklo
39
Arbeider
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Een sterke ploeg voor Assenede

Beste dorpsgenoot,

Op www.anders-assenede.be kunt u 
ons programma voor de  
bestuursperiode 2014-2019 inkijken.  
We hebben met veel inwoners  
gepraat en vooral veel geluisterd.  
Op basis van al die gesprekken 
stelden we ons programma op. Het is 
praktisch uitvoerbaar, realistisch en 
kan gerealiseerd worden zonder de  
belastingen te verhogen.

Het valt u ongetwijfeld op dat de 
ploeg van ‘Anders’ hard wil werken. 
Die inzet moet resulteren in een  
gemeente waar iedereen zich thuis 
voelt en waar elke inwoner fier op is.

We trekken resoluut de kaart van 
drie belangrijke thema’s: leefbaar-
heid, veiligheid en dienstverlening. 
Ook per deelgemeente hebben we 
specifieke actiepunten uitgewerkt. 
Het geheel toont de weg aan die 
‘Anders’ kiest en die we samen met u 
willen inslaan.

Het is tijd om de N-VA te 
laten meebesturen. Het is tijd 

voor ‘ANDERS’!

1. VAN EYKEREN Trees

2. VAN DE VEIRE Guido

3. VAN ZELE Nic

4. DE CRAECKER Sabina

5. VAN OOTEGEM Koen

6. VERSCHORREN Monique

7. WINDELS David

8. ADANG Aurelie

9. VAN VOOREN Dimitri

10. DE SCHEEMAEKER Kris

11. DHONT Mieke

12. MOENS Ellen

13. BAUWENS Betty

14. COOMAN Sandra

15. DHERT Kathleen

16. VAN HYFTE Jeroen

17. BOBELYN Marc

18. DE WILDE Martin

19. VAN DAMME Chantale

20. VAN VLAENDEREN Jeroen

21. VAN DEN BOSSCHE Brenda

22. VAN DE VEIRE Remi

23. STEYAERT Rudi
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“ De N-VA wil het provinciale niveau 
verder afbouwen. Maar zolang de 
provincies bestaan, willen we wegen 
op het beleid en gaan we voor een 
efficiënter en goedkoper bestuur.
Kurt Moens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Oost-Vlaanderen in goede banen.

Een slankere provincie betekent voor de N-VA een 
belastingverlaging voor inwoners en bedrijven.

De N-VA wil geen nieuw provinciehuis van 
100 miljoen euro. Dat geld moet nuttig 
besteed worden. Bijvoorbeeld aan het 
versneld aanleggen van fietssnelwegen en 
fietsinfrastructuur.

Het aanpakken van de overstromingsproblematiek en 
de wateroverlast is prioritair voor de N-VA.

De N-VA beschermt ons onroerend 
verleden en onze Vlaamse identiteit.

Met de reconversie van ongebruikte bedrijfsgronden 
geeft de N-VA ruimte aan ondernemingen.

1.  Kurt Moens 
 Evergem

2.  Karlijn Deene 
 Gent

3.  Bart Vermaercke 
 Deinze

4.  Rik De Vis 
 Merelbeke

5.  Linda Detailleur 
 Zulte

6.  Tom Van Damme 
 Eeklo

7.  Michael Ally 
 Aalter

8.  Katleen De Kesel 
 Maldegem

9.  Rik Van Leemputten 
 Lochristi

10.  Benoît Goemanne 
 Gent

11.  Annick Michem 
 Gent

12.  Ankie D’Hollander 
 Gavere

13.  Caroline Croo 
 Melle

14.  Andries Gryffroy 
 Melle

15.  Sarah Smeyers 
 Aalst


