
FANS

Lokeraars hebben een groot hart voor hun stad. In sportclubs, in de vele verenigingen of bij de speeltuin in 
de wijk steken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen. Lokeraars willen en kunnen heel veel zelf én samen in hun 
onmiddellijke omgeving realiseren. Afgelopen jaren hebben dan ook veel mooie initiatieven onze stad mooier, veiliger, 
duurzamer en prettiger gemaakt. Deze kracht van de Lokeraar koesteren wij.

CD&V Lokeren is een brede volkspartij, die midden tussen de mensen staat. CD&V wil een Lokeren waar het 
goed is om te leven, te wonen en te werken. Waar mensen naar elkaar om willen zien en samen tot veel in staat zijn. 
#UwToekomst.
Onze kandidatenlijst is een evenwichtige, diverse lijst van vijfendertig mensen, die midden in de samenleving staan. Hoe 
divers deze vijfendertig kandidaten ook zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: ze houden van onze stad en willen zich 
inzetten voor de mensen die in Lokeren wonen.
CD&V is een partij van iedereen en voor iedereen. Iedereen doet mee! 

Bij ons draait het om mensen, draait het om jou!  Wij richten ons tot elkeen die zich betrokken voelt bij Lokeren, 
een prachtige stad waar wij trots op zijn.

Ontdek de boeiende getuigenissen en leer onze kandidaten nog wat beter kennen.
‘Dichtbij, voor elkaar’,

Van harte,
Filip Liebaut, Lijsttrekker



“Nina is voor mij een gedreven en zeer betrokken schepen van onderwijs. Elk kind telt 
voor haar! Dankzij haar voortdurend zoeken naar dialoog en overleg kennen we nu 
in Lokeren een fantastische samenwerking tussen de scholen én de onderwijsnetten. 
Onmiskenbaar was en is zij de motor achter het gemeenschappelijk inschrijvingsbeleid 
voor de lagere scholen, de introductie van brugfiguren en tal van initiatieven rond 
kinderarmoedebestrijding. “

Stephan 

2 VAN DER SYPT NINA

“Fier op mijn metekind, die ik warm maakte voor de lokale CD&V- politiek. Ze begon in 
de (V)KSJ- jeugdbeweging als hoofdleidster en was de stuwende kracht voor de bouw 
van hun lokaal. Ik merkte toen al haar gedrevenheid en inzet voor alle dingen waarin 
ze gelooft. Dat vertaalt zich nu in haar engagement voor alle lokeraars. Steun haar op 
14/10 want zij doet dit super! “

Jozef

4 DE RIDDER MARJOLEINE

“Mijn zoon heeft als geboren en getogen Gezôardeneir een enorm hart voor Lokeren. 
Laurens steekt graag de handen uit de mouwen en wil mee onze stad verder doen 
groeien. Als parlementair medewerker en jongerenvoorzitter heeft hij bovendien al 
heel wat ervaring opgedaan. Daarom wil Laurens zich volop smijten voor een warm en 
bruisend Lokeren en deelgemeenten met de nadruk op een verkeersveiligheid en meer 
ruimte voor onze jeugd, sport en verenigingen. “

Philippe

5 DE BLIECK LAURENS

“Ik leerde Johan kennen als een gedreven voorzitter van Tuinwijk met een eerlijk en 
duidelijk antwoord op al mijn vragen als huurder. Johan is zeer bereikbaar en heel 
hulpvaardig. Waar mogelijk zal hij alles doen wat binnen zijn bereik ligt om mensen te 
helpen. Johan is eerlijk, rechtuit en zeer sociaalvoelend. Hij biedt een luisterend oor en 
maakt tijd voor zijn medemens. “

Christiane 

6 VAN HAVERMAET JOHAN

“Jan Cools is 17 jaar voorzitter van de Lokerse Feesten geweest en op die manier een 
voorbeeld voor mij, als voorzitter van de Gezôarse Feesten. Met respect en begrip voor 
zijn medewerkers. Ik ben er van overtuigd dat Jan ook onze stad kan helpen leiden. Ik 
durf dan ook op te roepen hem daar in te steunen via uw stem. Met uw stem waakt hij 
over #uwtoekomst. “

Gianni

3 COOLS JAN

“Filip ken ik van jongsaf aan. Hij is nog geen haar veranderd, allez misschien wel wat 
grijzer (lacht). Filip is een toffe gast, gedienstig, integer, verstandig en altijd optimistisch. 
Hij heeft de afgelopen jaren, als we kijken hoe Lokeren zich door zijn toedoen heeft 
vernieuwd  en mooier is geworden, hard gewerkt en zijn waarde voor het bestuur van 
onze stad bewezen. Ik heb Filip leren kennen als een man die staat voor wat hij zegt en 
doet wat hij zegt. “

Simonne

1 LIEBAUT FILIP



“Voor de derde keer op rij staat onze pa op de kieslijst. Hij is een mens waar ik echt 
naar opkijk. Een echte mens onder de mensen. Een duizendpoot die graag gezien is, 
met het hart op de juiste plaats. Hij houdt ervan zich in te zetten voor verschillende 
organisaties, zijn engagement siert hem. Ik wens hem samen met de CD&V ploeg veel 
succes met de campagne. “

Evelien

8 DE WAELE GUIDO

“Oguz is een zeer sociaal ingestelde, inspirerende en behulpzame persoon. Als buur 
weet ik dat ik op hem kan rekenen en dat hij er altijd voor mij is. Al verscheidene keren 
kon ik van zijn hulp genieten, zo hoort volgens mij ook een buur en vriend te zijn. Oguz 
schenkt veel aandacht aan solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid, kortom hij is een 
bruggenbouwer. “

Emile 

10 POYRAZ OGUZ

“Wie Philip zegt, zegt engagement en gedrevenheid. Philip verbindt mensen en neemt  
verantwoordelijkheid op. Hij is hét sleutelfiguur bij de Dag van de Landbouw, het 
hertekenen van het tracé zuurstofleiding, bij dossiers over ruimtelijke ordening, … Hij 
spreekt met kennis van zaken en zegt zijn mening. Hij daagt anderen uit mee na te 
denken. Een stem voor Philip is steun aan ‘gezond boerenverstand’ in Lokeren! “

Stijn 

11 DE VISSCHER PHILIP

“Wat ik enorm apprecieer, is dat Frederik, ‘de Soete’, altijd voor jou klaar staat, iemand 
waar je steeds op kan rekenen. Verder is hij iemand die zeer positief in het leven staat. 
Een consensus bereiken en rekening houden met ieders mening is veel belangrijker 
dan het hebben van conflicten. Ik ben er dan ook van overtuigd, als échte Lokeraar 
zijnde, dat onze stad een sociaal gedreven en positief ingesteld iemand zoals Frederik 
zeker kan gebruiken. “

Peter

12 DESOETE FREDERIK

“Lokaal CD&V voorzitter Isabelle Van de Velde geniet mijn steun! Wij kennen elkaar 
sinds 1990, toen zij als pas afgestudeerd maatschappelijk assistente op mijn kabinet 
kwam werken. Sociaal engagement en betrokkenheid op mensen zijn eigenschappen 
die haar drijven. Dat zij als vrouwelijke kandidate voor de gemeenteraad, wil proberen 
in Lokeren actief betrokken te zijn bij het beleid, daar kan ik alleen maar mijn schouders 
onder zetten! “

Miet

9 VAN DE VELDE ISABELLE

“De oranje draad in het leven van Gust is dat hij een sociaal actief persoon is. Gust is 
iemand die een enorme dossierkennis heeft, en steeds de beste oplossing zoekt voor 
een probleem. Vanuit zijn voorzitterschap van Beweging.net Lokeren (vroeger ACW 
Lokeren) is Gust altijd bekommerd om voor die mensen op te komen die hulp nodig 
hebben. Hij verdient uw stem om reden dat hij de gave bezit om naar de mensen en hun 
problemen te luisteren. “

Theo

7 CLAES GUST



“Ik wens Steven veel succes met gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Steven is een 
bezige bij met zijn hart op de juiste plaats. Dit heeft hij al bewezen in tal van verenigingen 
waar hij zich als vrijwilliger voor 200% inzet voor de bevolking. Steven is een collega bij 
de brandweer. Steven zal zeker helpen om onze stad bruisend te houden. Het zal dan 
ook op geen feestje steken als het van Steven afhangt. “

Geert

14 CLAES STEVEN

“Als opa en peter van Anneleen sta ik voor de volle 100% achter haar keuze! Anneleen 
is een werker, dat bewijst ze regelmatig op de boerderij. Ze heeft een duidelijke visie 
en spaart kosten noch tijd en middelen om haar doel te bereiken. Haar engagement 
voor de Kerk is daar een mooi voorbeeld van. Met mensen omgaan is haar op het lijf 
geschreven. Anneleen is uiterst sociaal en vriendelijk met het nodige respect voor de 
mening van anderen. “

Jos 

16 DE BEULE ANNELEEN

“Nieuwe uitdagingen en engagementen, daar gaat Petra ten volle voor. Gedrevenheid, 
enthousiasme, verantwoordelijkheidszin en een luisterend oor zijn maar enkele 
kenmerken die haar zo sterk typeren. Een vrouw met pit met een duidelijke mening en 
die daar ook op een rustige manier durft voor uit te komen. Petra draagt Eksaarde een 
warm hart toe en zal dat zonder twijfel ook naar Lokeren overbrengen. “

Carine 

17 LAUREYS PETRA

“Rudi, voormalig keeper van Sporting Lokeren, steekt als trainer bij FC Eksaarde veel 
tijd in het begeleiden van jeugdploegen om hen discipline en doorzettingsvermogen 
bij te brengen. Kwaliteiten die niet enkel noodzakelijk zijn in de sport maar ook in 
het dagelijks leven. Kunnen meewerken aan een veilig, groen en gezond Eksaarde en 
Lokeren is voor Rudi vanzelfsprekend en een dagelijks engagement. “

Koen

18 VAN RAEMDONCK RUDI

“Vera is een vrouw met het hart op de juiste plaats, maar met principes; die normen 
en waarden hoog in het vaandel draagt en opkomt voor rechtvaardigheid. Een sterke, 
zelfstandige vrouw die koppig kan volharden maar ook bereid is tot compromissen.  
Iemand die haar grenzen kent en voldoende zelfrespect heeft om zichzelf niet te 
verloochenen. “

Anita 

15 HAESEBEYT VERA

“Een gezonde portie gemeenschapszin is blijkbaar een familietrekje. Ook Arne toont 
zich een ijverig lid in tal van organisaties. Het doel: mensen verbinden en Lokeren laten 
bruisen! Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij met uw stem het onderste uit de kan 
zal halen om van onze stad een warme en zorgzame plek te maken. “

Yves

13 COOLS ARNE



“Ik vind mijn oma mijn grootste supporter zowel bij het ponyrijden als het voetbal. Ze 
werkt bij mensen aan huis en helpt hen bij het huishouden maar op donderdag is het 
oma en opa dag. Alle 7 kleinkinderen komen dan op bezoek als het geen school is en 
ook onze vriendjes zijn daar altijd welkom. Er is daar altijd iets te beleven. Net als mijn 
mama en tantes zijn mijn zus en ik lid van de Kruisridders, de beste rijvereniging en 
ponyclub, en oma is daar zo fier op. “

Ella Louise 

20 TEMMERMAN CHRISTINE

“In onze samenleving, is er een nood aan tolerantie en wederzijds begrip. Er is zeker 
geen plaats in onze maatschappij voor haat, armoede en radicalisering. Maar wel voor 
hoop ,liefde en wederzijds respect. Samen kunnen we bruggen slaan voor de toekomst 
van onze kinderen. Malik gaat elke dag die uitdaging aan. 
Samen kunnen wij wel degelijk het verschil maken. “

Khalid

22 AL ASMAR MALIK

“Wat ik bewonder aan Lies is haar gedrevenheid. Als zij zich voor iets inzet is dat niet 
100 maar 200%. Dat is ook met haar politieke en sociale activiteiten. Wat ik mooi vind, 
is dat ze er ook in slaagt anderen hiervoor te enthousiasmeren en ertoe kan aanzetten 
zich maatschappelijk te engageren. Lies heeft een duidelijk maatschappijbeeld en 
politieke visie en dat geeft me veel vertrouwen. “

Hilda

23 GEIRNAERT LIES

“Omdat mensen belangrijk zijn… Meki is zich bewust van de zinvolle taak om jongeren 
bij de hand te nemen en te begeleiden in hun vrije tijd en scholing. In Lokeren is er 
geen plaats voor racisme en discriminatie. Meki wil er alles aan doen om met alle 
Lokeraars te bouwen aan een stedelijke samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn 
en gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien. “

Jamal

24 AHADDOUR MEKI

“Bij mijn schoonvader staat familie op de eerste plaats. Kinderen ophalen, naar 
sportevenementen brengen, hen toejuichen. Het is hem allemaal niet te veel gevraagd. 
Luc is ook niet onbekend op de markt van Lokeren. Hij is graag onder de mensen en 
staat altijd klaar voor een babbel en dit zonder vooroordelen. Een echte man van het 
volk waarop je kan vertrouwen en is dat nu niet iets wat je nodig hebt? “

Lore

21 VLAEMINCK LUC

“Patrick is iemand met het hart op de juiste plaats, altijd bereid om te helpen waar het 
nodig is. Je kan aan Patrick niks verkeerd vragen. Patrick is zeer sociaal betrokken. Hij 
is altijd beschikbaar om met een gulle lach en de nodige ambiance de handen uit de 
mouwen te steken en de mensen vooruit te helpen. “

Mieke 

19 VAN LANDEGHEM PATRICK



“Rita ken ik als een behulpzaam en eerlijk persoon.  Zij wil zich, waar mogelijk, inzetten 
voor de zwaksten in onze samenleving. Vanuit haar eerdere tewerkstelling heeft zij 
bijzondere zorg voor ontwikkelingssamenwerking. Haar spontaniteit en behulpzaamheid 
maken van haar een dame met een groot hart.
Altijd goedgeluimd, met de blik vooruit! “

Norbert

26 HOSTE RITA

“Magda is een senior, die zich blijft inzetten voor wat zij belangrijk vindt. Ze ijvert voor 
goed onderwijs en voldoende sportaccommodatie. 
Zij is al jarenlang actief in het verenigingsleven. In Lokeren zijn volgens haar veel 
mogelijkheden voor wie actief wil zijn en wil blijven. “

Eddy

29 LORRÉ MAGDA

“Ik ken Marc als een sociaal persoon, die gemakkelijk contacten legt en goed met 
mensen kan omgaan. Hij gaat een discussie niet uit de weg en zoekt oplossingen waar 
mogelijk. Ook op professioneel vlak ken ik hem als een gedreven collega, met zin voor 
initiatief en steeds bereid anderen een helpende hand toe te steken. “

Eric

30 BAUDART MARC

“Mijn mama is een schat van een vrouw. Zij is altijd bereid om bij te springen en te 
steunen waar mogelijk. Als zij nog maar de helft van de liefde die zij toont voor haar 
kinderen en kleinkinderen zou besteden aan de stad dan komt het vast en zeker in orde. 
Mama is ook zeer geëngageerd in het verenigingsleven. “

Karen

31 DE BACKER HILDE

“Ik bewonder dat Fré, zelf reeds jarenlang rolstoelgebruiker,  opkomt voor het 
verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen, voetpaden, oversteekplaatsen en 
voldoende ruime parkeerplaatsen. Ook het ontbreken van aangepaste of voldoende 
ruime toiletten verhindert vaak mensen om naar buiten te komen. Fré tracht om 
het welzijn van alle Lokeraars en zeker ook de minder mobiele personen verder te 
optimaliseren. “

Maria 

27 VERCAUTEREN FRÉ

“Elly is altijd bereid te helpen waar het kan en zal niet aarzelen om mensen te 
ondersteunen als ze moeilijkheden hebben. Als Elly kan zorgen voor iemand dan leeft 
ze op. Elly heeft een groot hart voor de mensen om haar heen en zeker ook voor 
Lokeren. “

Valère

25 VAN WAEYENBERGH ELLY



“Kristien, met het minzaam  karakter van haar mama, Lucie Everaert, en het 
doorzettingsvermogen van haar papa, Luc Dierick. Zij is de perfecte kandidaat die respect 
heeft voor de  medemens. Voor de zorg voor natuur en bos is zij nu reeds gekend. Haar 
eigenschappen: een luisterend oor, opmerkingsgeest, resultaten nastreven en bovenal 
niet opgeven, altijd in een sfeer van samenwerking. “

Guido

33 DIERICK KRISTIEN 

“Met genoegen kleur ik de bol rood van Christiane. Zij is een sociale, geëngageerde 
vrouw. Christiane zet zich als OCMW raadslid al jaren in voor de minst bedeelde, 
betaalbare assistentiewoningen en gezinswoningen in de rusthuizen is haar zorg. Land 
en tuinbouw ligt haar nauw aan het hart en ze wil dat deze sector zich kan blijven 
ontplooien. Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn kenmerken die haar sieren. Mijn stem 
krijgt ze. Vergeet jij haar ook niet! “

Raf

35 DE MAESSCHALK CHRISTIANE

“Zelf ben ik 23 jaar actief in een woonzorgcentrum. Dirk pleit voor het behoud van een 
volwaardig, kwaliteitsvol, acuut ziekenhuis in Lokeren evenals voor goed omkaderde, 
betaalbare zorg in de woonzorgcentra. Dit lijkt mij goed voor alle Lokeraars en voor de 
lokale tewerkstelling. 
Een stem voor hem is een duidelijk signaal dat u dit ook belangrijk vindt. “

Ria

34 VAN VAERENBERG DIRK

“Stemmen op Jolien Baeke doe ik niet zomaar. Ik stem op haar omdat ze, als ze ergens 
haar tanden inzet, ze het niet loslaat voor ze haar doel bereikt heeft. Ze steeds rekening 
houdt met wat anderen belangrijk vinden. Jolien heeft een luisterend oor en zal voor 
iedereen haar uiterste best doen. Wanneer je stemt op Jolien, weet je dat je uw stem 
geeft aan een jonge dame met een groot hart en een doorzetter. “

Lien

32 BAEKE JOLIEN



KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

1. ◘ LIEBAUT Filip
2. ◘ VAN DER SYPT Nina
3. ◘ COOLS Jan
4. ◘ DE RIDDER Marjoleine
5. ◘ DE BLIECK Laurens
6. ◘ VAN HAVERMAET Johan
7. ◘ CLAES Gust
8. ◘ DE WAELE Guido
9. ◘ VAN DE VELDE Isabelle

10. ◘ POYRAZ Oguz
11. ◘ DE VISSCHER Philip
12. ◘ DESOETE Frederik
13. ◘ COOLS Arne
14. ◘ CLAES Steven
15. ◘ HAESEBEYT Vera
16. ◘ DE BEULE Anneleen
17. ◘ LAUREYS Petra
18. ◘ VAN RAEMDONCK Rudi
19. ◘ VAN LANDEGHEM Patrick
20. ◘ TEMMERMAN Christine
21. ◘ VLAEMINCK Luc
22. ◘ AL ASMAR Malik
23. ◘ GEIRNAERT Lies
24. ◘ AHADDOUR Meki
25. ◘ VAN WAEYENBERGH Elly
26. ◘ HOSTE Rita
27. ◘ VERCAUTEREN Fré
29. ◘ LORRÉ Magda
30. ◘ BAUDART Marc
31. ◘ DE BACKER Hilde
32. ◘ BAEKE Jolien
33. ◘ DIERICK Kristien
34. ◘ VAN VAERENBERG Dirk
35. ◘ DE MAESSCHALK Christiane

LOKEREN

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men 
op dezelfde CD&V lijst 

méérdere kandidaten een voorkeurstem geven.

» KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

1. ◘ GRILLAERT Leentje
2. ◘ LIEBAUT Filip
3. ◘ GOOSSENS Jurgen
4. ◘ EL MOUSSAOUI Saloua
5. ◘ VERMEIREN Debby
6. ◘ HERMANS Geert
7. ◘ VERHULST Jeroen
8. ◘ POPPE Yves
9. ◘ BAUWENS Thomas

10. ◘ DE KEYSER Mieke
11. ◘ VAN DUYSE Nicole

OOST- 
VLAANDEREN

» 

Lees ons hele programma en 
leer alle  kandidaten van

CD&V Lokeren kennen op
http://lokeren.cdenv.be

fb.me/cdenv.lokeren
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