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Kruisem
vooruitstrevend landelijk

>> Stem Kruisem in het parlement
26 mei. U kiest een nieuw
Vlaams, federaal en
Europees parlement. Als
u weet dat een flink deel
van het budget van uw
gemeente rechtstreeks
van de Vlaamse overheid
komt, beseft u dat uw
stem ook voor onze
gemeente zeer belangrijk is.
Vlaanderen is o.a. bevoegd
voor investeringen in
waterzuivering, nieuwe
wegen en fietspaden,
onderwijs, schoolgebouwen
of de steun aan onze sport-,
jeugd- en socio-culturele
verenigingen. U ziet, uw
stem is ook belangrijk voor
uw gemeente. Met Robrecht
Bothuyne, onze eerste
schepen, hebben we een
sterk parlementslid. Door
hem te steunen, steunen
we ook onze gemeente!
Tegelijk geeft CD&V de
kans aan ons jongste
gemeenteraadslid, Laura
Polfliet, om ervaring op te
doen als kandidaat bij de
opvolgers van het federaal
parlement, de lijst van
Pieter De Crem. We hebben
twee sterke kandidaten die
uw steun en stem zeker
verdienen!
Patricia De Clercq
Voorzitter CD&V Kruisem

Kijk snel binnenin voor een interview met
Laura & Robrecht. Ontdek ook de andere
kandidaten voor 26 mei!
>>
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Op de foto’s van je precampagne ben je te bezichtigen op een koersfiets. Waarom heb je hiervoor gekozen? Heb je nog vaak tijd om een grote toer te gaan
rijden?  
Ik ben niet alleen schepen voor sport, maar ben zelf
ook altijd heel sportief geweest. Bijna 20 jaar deed ik
aan judo. Maar de combinatie politiek-judo was niet
meer haalbaar. Daarom ga ik nu lopen en fietsen. Als
het mooi weer is, is een fietstocht ideaal om het hoofd
leeg te maken. En tegelijk kan ik zo de staat van de
Kruisemse wegen goed in de gaten houden! Zo is dat
fietsen ook nog nuttig voor het werk op de gemeente …

>> Aan tafel! Een leuke babbel
met Robrecht & Laura
Dag Robrecht, je bent van jongs af aan in de politiek
gerold. Was dit een jongensdroom? Vanwaar die interesse?
Mijn jongensdroom was wielerjournalist worden. Ik
ben al van kinds af zot van de koers. En mijn droom
was om daar voltijds mee bezig te kunnen zijn. Dat is
dus niet gelukt. Maar door het organiseren van Danilith Nokere Koerse, samen met een fantastische groep
vrienden, is de koers toch een belangrijk onderdeel van
mijn leven geworden.
De politieke interesse was er ook al op jonge leeftijd; ik
keek naar het nieuws, las de krant en later was ik één
van de oprichters van de jeugdraad in onze gemeente.
Toen ik politieke wetenschappen studeerde kwam toenmalig jeugdschepen Jozef Verzele me op mijn kot in
Gent vragen of ik niet op de lijst wou staan voor de gemeenteraad. Tot ieders verbazing, inclusief mezelf, haalde ik veel stemmen en was ik verkozen, als 19-jarige. En
sindsdien heeft de politiek me niet meer losgelaten.

In Kruisem draai je al enkele legislaturen mee als
schepen. Wat is je favoriet plekje in de Kruisem? Kruisem ligt aan de voet van de Vlaamse Ardennen, wat is
daar je favoriete plek?
Kruisem is een heel mooie gemeente; met de Scheldemeersen in Zingem, de hellingen rond Huise en Wannegem-Lede of het Kordaalbos in Nokere als uitschieters. Als ik één plek moet kiezen is het de ouderlijke
boerderij in Nokere; daar waar ik opgegroeid ben. Dat is
een heel mooie en rustige plek die tegelijk ook veel geschiedenis uitademt; de boerderij dateert immers van
1664. En De Vlaamse Ardennen? Dat is Vlaanderens
mooiste landschap. Daar kan je niet één plekje kiezen.
Met Oudenaarde en Ronse hebben we twee mooie historische steden. Ik ben echt trots op onze streek!
Goed Robrecht, nu heb ik nog 5 vragen waarbij je
slechts 1 antwoord mag geven:
Met wie wil je weleens 24u vastzitten in een lift? Niemand. Laat die liften maar werken!
Wie is je grote politieke voorbeeld? Geen groot politiek
voorbeeld; maar er zijn wel mensen die ik enorm respecteer: Jean-Luc Dehaene bijvoorbeeld. Of in het buitenland Merkel of Obama.
Reportage op Het Journaal of interview in De Afspraak?
Een reportage in het journaal; daar kijken meer mensen naar!
Wat is voor jou een no-go als politicus? Je kar keren. De
politiek heeft nood aan rechtlijnigheid en standvastigheid.
Campagne voorbereiden of campagne voeren? Beleid
voeren! Zaken veranderen, verbeteren of realiseren.
Daar ben ik het liefst mee bezig!
Dank je wel Robrecht, veel succes!
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aan kinderen van 6 tot 8 jaar die thuis anderstalig zijn.
Door hen die ondersteuning te bieden, groeien hun kansen in het onderwijs, maar ook in het leven.
Dag Laura, je bent in oktober verkozen tot gemeenteraadslid. Wat was jouw motivatie om deel te nemen
aan de verkiezingen?
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in politiek.
Mijn deelname aan het Vlaamse jeugdparlement liet
me beseffen dat het voorbereiden van politieke dossiers en het woord nemen in commissies of in raden
echt iets voor mij is. De grootste drijfveer om deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen was het
feit dat jongeren er niet vertegenwoordigd werden door
een jongere. Een andere grote reden was dat deze deelname -en het verkozen worden- hopelijk een springplank zijn om van politiek effectief mijn job te maken.
Was politicus zijn iets wat je altijd al wou? Waarom?
Eigenlijk wel ja. Ik wou altijd al een job waarbij ik mensen kan helpen om levensproblemen op te lossen en
waarbij het garanderen van levenskwaliteit centraal
staat. In politiek is het belangrijk dat problemen van
mensen gesignaleerd worden en structureel aangepakt, hier draag ik graag mijn steentje bij als sociaal
assistent én als politicus.
Welke invloed hadden je studies op je keuze voor CD&V?
Als sociaal assistent moet je actief luisteren naar wat
mensen belangrijk vinden, zo kan je samen met hen
problemen oplossen. Dat vind ik ook de kracht van
CD&V: samen, tussen, door en voor de mensen.
Kan je je werk in de gemeenteraad en de voorbereidingen voor de federale verkiezingen combineren met je
studies?
Dag lukt, met een goed timemanagement en een haalbare planning kan ik alles combineren.
Je hebt al heel wat vrijwilligerswerk gedaan in je leven.
Welk vrijwilligerswerk heeft een grote indruk op je nagelaten en waarom?
Ik denk meteen aan 2 zaken. Het eerste is leiding geven in
de chiro. Na 13 jaar als lid, heb ik met veel enthousiasme
4 jaar leiding gegeven bij Chiro Vlinderia. Het jeugdwerk
is zo belangrijk omdat kinderen en jongeren er zoveel
(sociale) vaardigheden bijleren. Het tweede vrijwilligerswerk waar ik aan denk is het geven van Nederlandse les

Net zoals ik ben je ook geboren en getogen in
Kruis(hout)em. Wat is jouw favoriete plekje in onze
gemeente en waarom?
Mijn favoriete plekjes in Kruisem zijn de fietsroute
langs de Schelde en de buitenspeelweide aan de lokalen van Chiro Vlinderia. Bij het eerste kan ik enorm
ontspannen en genieten van de rust. Bij het tweede
kan ik juist al mijn energie kwijt en heb ik er vriendschappen voor het leven gemaakt.
Op je Facebookpagina en in je flyers laat je weten dat
je graag wandelt in de Vlaamse Ardennen. Welke plekjes kan je aanraden om te bezoeken?
De Vlaamse Ardennen is zo een mooie en unieke streek.
De regio inspireert me telkens opnieuw. Mijn favoriete
plekjes zijn dan ook de streek rond de Koppenberg in
Melden, het muziekbos in Ronse en de Kordaalwandelroute in Nokere.
Goed Laura, nu heb ik nog 5 vragen voor je waarbij je
slechts met 5 woorden mag antwoorden:
Welke woorden omschrijven jou? Spontaan, goedlachs,
kritisch, empathisch & foodlover
Wanneer ben je voor de laatste keer uit je dak gegaan?
Op de Gulden Eifeesten
Ik word intens gelukkig van ... ontspanningsmomenten met
familie en vrienden
Wat is jouw humor:
waar moet jij om lachen? Hele flauwe
moppen
Welke zorg zou jij je
ouders op late leeftijd kunnen en willen geven? Mantelzorg, thuiszorg, en
eventueel kangoeroewonen.
Dank je wel Laura
en veel succes!
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>> Deze kandidaten dragen Kruisem een warm
Zij verdienen uw stem & steun!
Zulte

Sally Cosijns
plaats 17 – Kamer

sally.cosyns@telenet.be
gemeenteraadslid/
laborante
hobby: lopen,
mijn gezin

Oosterzele

Elsy De Wilde
plaats 16 – Kamer

elsy.dewilde@gmail.com
Schepen in Oosterzele
Vastgoedmakelaar

Nazareth-Eke

Thomas
Van Ongeval
plaats 7 – Kamer

Eerste schepen in Nazareth
Adviseur voor CD&V
in de Kamercommissie
Justitie
Hobby: Lid van vele
culturele verenigingen,
o.a. Landelijke Gilde.
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toe!

• Voor Cd&v blijft gezond leven de grootste
prioriteit. Stijgende burn-out cijfers geven
aan dat het water voor velen aan de lippen
staat. Hoe wapenen we ons hiertegen? Focus op de mentale gezondheid is een zware
uitdaging voor de toekomst.
• Blijven streven voor behoud van open ruimtes, we pleiten voor meer bos . Statiegeld
overwegen op blik en plastic flesjes.
• Een veilig Vlaanderen, blijven investeren in
veilige fietspaden en openbaar vervoer.

• Kinderen en jeugd moeten centraal staan,
zij zijn immers onze toekomst. Wij moeten
streven naar een geëngageerde jeugd die
gemotiveerd blijft!
• Een beter sociaal opvangnet voor zelfstandigen en ondernemers en vooral een extra
steun voor de land-en tuinbouwers
• Een nog groter veiligheidsgevoel binnen
Oost-Vlaanderen door goede samenwerking tussen politiediensten en burgers.

• “Kruisem is … een zeer gezellige en warme
buurgemeente die, samen met Nazareth,
het prachtige platteland tussen Gent en Oudenaarde vormen. Kruisem doet mij vooral
denken aan de Eierfeesten, waar ik elk jaar
mee tracht het gulden ei te vangen en de
vroegere feesten in Boeregem die Kruisem
en Nazareth verenigden. “

• “Kruisem is …Het mooie, landelijke Kruisem betekent voor mij vooral de uitgestrekte, wijdse en lichtglooiende kouters, gevangen tussen twee belangrijke verkeersaders.
Kruisem is gegroeid tot een levendige, hedendaagse gemeente die op een efficiënte
manier geleid wordt door bekwame bestuurders voor wie ik een warme sympathie koester. De cross van l’Equino is voor
onze familie een jaarlijks hoogtepunt waar
wij steeds aanwezig zijn!”


Merelbeke

Filip Thienpont
16de opvolger – Vlaams

filip.thienpont@merelbeke.be
burgemeester Merelbeke
sinds 2007
hobby: paardrijden,
tuin en lezen

&

Merelbeke

Sara Waeytens
8ste opvolger – Kamer

sara.waeytens@merelbeke.be
Gemeenteraadslid Merelbeke
Hobby: Skiën, wandelen
en fietsen

Maarkedal

Simon
Van Quickelberghe
plaats 18 – Vlaams

simon.vq@gmail.com
Gemeenteraadslid
hobby: wandelen, fietsen,
genieten van de natuur



We gaan voluit voor een goed, gezond en
gerust leven:
• Een betaalbaar gezinsleven waar elk
talent de ruimte heeft om goed te
groeien omdat élk gezin onbetaalbaar
is
• Met “gezond” verstand inzetten op een
ambitieus klimaatactieplan en op een
“schone” manier zorgen voor betaalbare, groene energie
• Alle weggebruikers respectvol met elkaar laten omgaan; voetgangers, fietsers en auto’s een veilige plaats geven
waar ze recht op hebben, kortom allen
samen gerust en veilig op weg

• De economische weerbaarheid van de
landbouwsector moet nog meer versterkt worden, zonder ecologische en
sociale aspecten uit het oog te verliezen.
• We moeten de strijd tegen zwerfvuil
verder opdrijven. Ik sta voor statiegeld
en een strengere aanpak van hardleerse sluikstorters.
• De open ruimte op het platteland moet
beschermd worden. Ik sta voor een
ruimtelijke ordening die de eigenheid
van onze dorpskernen waarborgt.
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Kluisbergen

Brecht Lietar
5de opvolger - Vlaams

brecht.lietar@telenet.be
fractieleider gemeenteraad
en OCMW-raad
hobby: fitness,
Zulzeekse feesten

Lievegem

• Veilige, goed onderhouden fietsroutes die
onze mooie dorpskernen, scholen en sportaccommodatie met elkaar verbinden moet
een topprioriteit worden.    
• Innoveren en omschakelen van onze traditionele landbouw stimuleren. Nog meer
inspelen op het korte keten-verhaal is een
win-win voor consument en producent.
• Vrijwilligers zijn de schakel voor een warme, sociale en verbonden samenleving.
Daarom pleit ik voor een nog betere ondersteuning.



“Bouwen aan de toekomst”
• Energie oplossingen
• Duurzame tewerkstelling
• Sterke lokale besturen



“Laten we terug focussen op de mensen.
Ik kies voor een dialoog waarbij we samen
stappen vooruit zetten. Samen bouwen
aan een betere toekomst!”
• Duurzaam mobiliteitsbeleid: In het belang van onze toekomstige generaties
moeten we kiezen voor veiligere fietsverbindingen en het opwaarderen van
alternatieve vervoersmethoden
• Ondernemend Vlaanderen: innovatief
ondernemen is belangrijk. Dit moeten
we ten allen tijde ondersteunen. Als zelfstandige wil ik mijn ervaringen delen
• Lokale bestuurskracht: lokale besturen
moeten beter ondersteund worden om
de door haar zelf en andere overheden
opgelegde taken en ambities op te pakken en te realiseren, ook financieel

Steven Lambert
plaats 12 – Kamer

steven.lambert@live.be
Gemeenteraadslid Lievegem
Hobby: Lopen, Fitness, wandelen

Lievegem

Kim Martens
plaats 26 – Vlaams

www.kimmartens.be
1ste schepen Lievegem
Hobby: Lopen, MTB,
Reizen, tafelen
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>> Hoe geldig
stemmen ?
•

lijststem: een stem in het vak bovenaan de lijst

•

naamstemmen:
- een stem in het vak naast de
naam van één of meerdere effectieve kandidaten op de gekozen
lijst
- een stem in het vak naast de
naam van één of meerdere effectieve kandidaten en één of meerdere kandidaat-opvolgers op de
gekozen lijst
- een stem in het vak naast de
naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen
lijst

•

lijststem in combinatie met
naamstemmen:
een stem in het vak bovenaan de lijst
en in het vak naast de naam van één
of meerdere effectieve kandidaten
of kandidaat-opvolgers. Zodra een
naamstem wordt uitgebracht, is de
lijststem overbodig.

Stemmen bij volmacht
Stemmen bij volmacht kan in volgende gevallen:
- de kiezer is ziek > medisch attest
nodig
- de kiezer kan omwille van beroeps- of dienstredenen niet kiezen > attest werkgever
- de kiezer die omwille van beroeps- of dienstredenen in het
buitenland zit > attest werkgever
- de kiezer die het beroep van
schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent > attest
burgemeester
- de kiezer die de dag van de stemming in een toestand van vrijheidsbeneming is > attest directie instelling van verblijf
- de kiezer die omwille van geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert > attest religieuze overheid
- de student die omwille van studieredenen zich niet naar het
stembureau kan begeven > attest
onderwijsinstelling
- de kiezer die op de dag van stemming tijdelijk in het buitenland is
wegens vakantie > attest burgemeester

OOST-VLAANDEREN
VLAAMS PARLEMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SCHAUVLIEGE Joke
BOTHUYNE Robrecht
VAN PETEGHEM Vincent
DE RUDDER Maaike
TAELDEMAN Valerie
BEULENS Katrien
VERSCHELDEN Ann
PARDON Paul
CLAEYS Pierre
SMAGGHE Simon
VAN DE VIJVER Ase
VAN VAERENBERGH Johan
CNUDDE Lieven
BEECKMAN Anja
AYDINLI ISMAIL Hakki
VAN PUYENBROECK Maaike
VAN OVERMEIRE Dominique
VAN QUICKELBERGHE Simon

OPVOLGERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DE ROO Stijn
EL MOUSSAOUI Saloua
SCHEIRLINCKX Katelijne
DE GREVE Patrick
LIETAR Brecht
SMET Filip
DE SCHRIJVER Steven
SERGEANT Ellen
VAN SCHOOTE Brigitte
DE MUYNCK-DE BAETS Magda
DE KERPEL Marijke
VAN DE VEERE Hendrik
DECATELLE Kim
DERDER Isabelle
DE CUBBER Robin
THIENPONT Filip

OOST-VLAANDEREN

KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DE CREM Pieter
DIERICK Leen
VERCAMER Stefaan
UYTTERSPROT Ilse
OZTÜRK Eda
HUYLENBROECK Johanna
VAN ONGEVAL Thomas
VAN DER MYNSBRUGGE Jef
HERMANS Geert
MICHAUX Ignace
DE SMET Griet
LAMBERT Steven
VERSCHELDE Delphine
DE BOM Maaike
VERVAET Chris
DE WILDE Elsy
COSIJNS Sally
ROEGIERS Sven
COENS Isolde
DE POTTER Jenne

OPVOLGERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRIERS Jan
BAETEN Lore
DE NUL Jan
DE CEUNINCK Koenraad
POLFLIET Laura
VERTÉ Els
PIENS Leen
WAEYTENS Sara
MORREELS Noel
DE BUCK Frederik
LOETE Koen

EUROPA

EUROPEES PARLEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PEETERS Kris
FRANSSEN Cindy
VAN KEMSEKE Peter
DE KEYSER Jan
BALFOORT Brigitte
MOULIGNEAU Brigitte
LUTUMBA NDOY Amina
KABLAN Bekir
VAN EYKEREN Trees
DE BETHUNE Jean
BELET Ivo
THYSSEN Marianne

OPVOLGERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VANDENKENDELAERE TOM
MARIS LIESBETH
DE VOLDER Jan
KAMOEN Charis
CLAESEN Liesbeth
VAN DE VIJVER Marc
TOBBACK Karel
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Pieter De Crem en Joke Schauvliege
steunen twee sterke kandidaten:
“Met Laura en Robrecht beschikt Kruisem over twee
heel sterke kandidaten. Ze vormen een mooie mix
van jeugdig enthousiasme en ervaring. Laura heb ik
leren kennen als een spontane en gedreven jongedame.
Ze heeft het hart op de juiste plaats en dat vertaalt
zich in haar politiek engagement. Robrecht is een
hard werkend parlementslid dat niet bang is van wat
tegenwind. Een echte flandrien dus. Ik ben trots dat ze
onze lijsten versterken.”

Robrecht en Laura kunnen rekenen op
de steun van burgemeester Joop Verzele,
de schepenen en de andere Kruisemse
CD&V mandatarissen:
‘Laura is een jong, maar vooral groot politiek talent.
Robrecht is een ervaren man met grote kennis van zijn
dossiers. We zullen Laura en Robrecht dan ook ten volle
steunen in deze campagne.’

Minister Hilde Crevits over Robrecht:
‘Robrecht is een van onze actiefste parlementsleden en
verdient uw stem en steun’

Het rapport van Robrecht in de krant:

COLOFON

Kruisem
vooruitstrevend landelijk

V.U. P. De Clercq,
Huisgaverstraat 57, 9770 Kruisem
Niet op de openbare weg gooien
Verkiezingsdrukwerk
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