LOKEREN

Alles begint met elkaar beter te leren kennen…
Lijst

7

Voorwoord

Beste mensen van Lokeren,
Zes jaar geleden beloofden wij u Lokeren tot een aantrekkelijke
stad uit te bouwen. Met dat opzet heeft de CD&V de voorbije zes
jaar een frisse wind doen waaien in onze stad. Wie een tijdje niet
in Lokeren kwam, staat versteld van de gedaanteverwisseling die
onze stad doormaakte.

Er werd hard gewerkt om van Lokeren een stad te maken waar het aangenaam is om te
wonen, te winkelen en te werken.

LOKEREN

Hoe dan ook is het een werk van lange adem. Onze taak is dus niet af. Daarom heeft de CD&V
een sterke ploeg klaarstaan om de vele inspanningen om onze stad nog mooier te maken niet
verloren te laten gaan en ook de komende jaren te garanderen dat onze stad in goede handen
blijft. In deze folder leert u onze kandidaten alvast wat beter kennen.
Op 14 oktober krijgt u de kans om uw vertegenwoordigers te kiezen in de Lokerse
gemeenteraad, mensen zoals u en ik, die zullen opkomen voor uw belang en voor de
toekomst van Lokeren.
Wij hebben een duidelijke visie, een positief antwoord en een sterke kandidatenlijst.
Allen vragen zij op 14 oktober uw vertrouwen.
Welgemeend.

Filip Liebaut
Eerste schepen.
Lijsttrekker CD&V Lokeren

Woord voorwoord.

Kandidaat

1.
Filip
Liebaut

2.
Nina
Van der
Sypt

3.
Jan Cools

4.

Wat is je leeftijd en je
beroep?
44 jaar
Advocaat.
Schepen van stadsvernieuwing, vergunningen
en stedenbouw.

Mooiste
Lokerse
woord of
gezegde?
Dzjuir.

Het eindeloze speelplezier met de
moaëten uit de
wijk tijdens de
kinderjaren.

Verfeurtelen. De dag dat ik
47 jaar
schepen werd
Bediende verzekeringen.
en mocht beSchepen van onderwijs,
ginnen meemilieu en landbouw.
bouwen aan de
toekomst van
deze stad.

Lievelingsplekje
in Lokeren?

Mooiste
gebouw in
Lokeren?

Het museum.
De omgeving
van de
Kruiskapel
(‘Verre Kapel’) en
Pierlaveir.

De velden en akkers van Heiende
Everslaar/
Naastveld : mijn
“speelterrein”
waar ik groot
mocht worden.

De nieuwbouw
muziekacademie
- een geslaagd
samengaan van
verleden (villa ter
Beuken) en de
toekomst (nieuwbouw).

Lekker Lokeren?

Wat wil je per se tegen 2018
gerealiseerd zien?

Een Cesar tripel.

Dat alle inwoners het goed
stellen in een stad die een
aangename en veilige thuis is.
De afschaffing van de verhaalbelasting.

Ik lust het
allemaal, met toch
een voorkeur voor
al wat zoet is…

Nog meer zorg voor onze
dorpen,wijken, … zodat aan elke
Lokeraar een leefbare
woonomgeving wordt
gegarandeerd waar hij of zij
zowel privé als professioneel
alle kansen krijgt.

43 jaar
Kabinetsmedewerker
van gedeputeerde Eddy
Couckuyt.

Gommela.

Het
supportersfeestje in
Brussel op
24 maart 2012
n.a.v. de bekerﬁnale.

De
Daknam-dome
(stadion van
Sporting
Lokeren).

Dat de Lokerse Feesten nog
De hele site rond Lokerse paardenworsten met brood steeds een muziekfestival kan
het kerkje van
(op de wijze van de zijn in het hart van de stad.
Daknam.
Lokerse Feesten)
Als dessert een stuk
Sint-Laurentiusgebak .

34 jaar
Bankbediende.

De weiëre
scheiëren.

De
bouwperiode
waarin het
KSJ-lokaal van
Eksaarde werd
gerealiseerd.

Tijdens mountainbiketochten:
Het groene
landschap in de
Lokerse deelgemeenten en
wijken.

De Kruiskapel
De Lokerse
(of bij de
kermisvlaaien.
Gezoaërdeneiëre
beter gekend als
de ‘Verre Kapel’).

De vernieuwing van het gemeentehuis Eksaarde met
bestemming: kinderopvang,
bibliotheek en steunpunt stadhuis.Het opwaarderen van de
Eksaardse dorpskern.

62 jaar
Directeur-verpleging
op rust.

Moazoart.

Fonnefeesten.

Dorpsplein
Daknam.

De kerk van
Daknam.

Hutsepot op
moeders wijze.

De realisatie van een sociaal
restaurant.

58 jaar
Tuinbouwster.

Seute.

Het vuurwerk
op de markt
met de
eeuwwisseling.

Op de ﬁets tussen landelijke
wegen van
Lokeren, met
mijn
kleinkinderen in
onze tuin.

De apotheek
Jacobs.

Aspergesoep,
slaatje met geitenkaas, witloof met
hesp in den oven,
aardbeien met
slagroom. (allemaal
geteeld in Lokeren)

Extra opvang zorgbehoevenden
(serviceﬂats),meer
ondersteuning thuiszorg,
poetsdienst (ocmw),
kinderopvang aanpassen aan
uitbreiding bevolking, land- &
tuinbouw ondersteunen.

Marjoleine
de Ridder

5.

Toffe
Lokerse
herinnering?

Gust Claes

6.
Christiane
De
Maesschalck

Kandidaat

7.

Wat is je leeftijd en je
beroep?

Mooiste
Lokerse
woord of
gezegde?

Toffe
Lokerse
herinnering ?

Lievelingsplekje
in Lokeren?

Mooiste
gebouw in
Lokeren?

Lekker Lokeren?

50 jaar
Bediende.

Litsepoepe.

“Heiende Leeft”. t Compostjen.
“Heiende on
Wheels”.

Het kasteel
Verloren Bos.

Hartmint snoepje.

Inspanningen blijven doen
om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen verder mogelijk te
maken.

59 jaar
Postbode.

Moazoart.

Parktheaterfestival.

De markt.

De
muziekacademie
in Park Ter
Beuken.

Lokerse
paardenworsten.

Fietsverbinding tussen Lokerencentrum en Sinaaibrug langs de
Durmedijken en de
herbestemming gemeentehuis
Eksaarde.

33 jaar
Commercieel
medewerker
verzekeringen.

Aalk
weiërdem.

De bekerﬁnale
op 24 maart
2012 met de
nodige
festiviteiten
eromheen.

De Grote Kaai,
de Vismijn, het
J. Charlottepark
en de markt
gedurende de
eerste 10 dagen
van augustus.

De Staakteschool en
Patjoepelke: hoe
functionaliteit
en architecturale
ﬁnesse hand in
hand gaan…

De mosselen
met frieten zoals
geserveerd op de
parochiefeesten
van de Spoele.

De infrastructuur is nu
voorhanden. Laat ons de volgende zes jaar werk maken van
het ‘samen-leven’ op de nieuwe
markt, de nieuwe fuif- en sportzaal, de nieuwe scholen,…

54 jaar
Huisarts.

Eu mens.

De allereerste
gemeenteraad
na mijn
eedaﬂegging.

Vroeger de
natuur van
Molsbroek
tijdens een jogging. Nu onze
nieuwe markt:
top voor mij.

Het postgebouw
als levende
geschiedenis
in het huidige
Lokeren.

Lokerse
paardenworsten
met een Cesar.

De sociale veiligheid van elke
Lokeraar moet blijvend verzekerd worden. Het beleid moet
verder meehelpen aan een
blijvende gelijkwaardige en
betaalbare gezondheidszorg
voor iedereen in onze stad.

48 jaar
Melkveehouder.

Moazoart.

Heraanleg
Eksaardebaan.

Tussen de
velden.

De kerk van
Daknam.

De gerechten van
de Postiljon.

Nog meer aandacht en
(ﬁnanciële) steun voor het
zorgboerderijen project.

65 jaar
Regio-propagandist
op rust.

Steekelbeeze.

Mijn
verkiezingsuitslag in 2006
van meer dan
800 stemmen.

Verre Kapel in
Het postgebouw. Lokerse vlaaien.
Eksaarde en de
omgeving ervan.

Johan Van
Havermaet

8.
Guido
De Waele

9.
Timothy
Heyninck

10.
Michel
De Munck

11.

Wat wil je per se tegen 2018
gerealiseerd zien?

Philip
De Visscher

12.
Gilbert
De Vos

Dat de straten in Lokeren
piekﬁjn in orde zijn.

Kandidaat

13.

Wat is je leeftijd en je
beroep?

Mooiste
Lokerse
woord of
gezegde?

Mooiste
gebouw in
Lokeren?

Lekker Lokeren?

Als kind in de
H. Hartlaan: op
“voetbalhoogdagen” kwamen alle buren
de supporters
toejuichen.

Ontegensprekelijk : het Bospark
en het Verloren
Bos. Vroeger
met de kinderen
en nu zalig om
daar te joggen.

Het vroegere
Lokerse
tramhuisje op
paardenworsten.
het Stationsplein.
Ben jij ook niet
nieuwsgierig om
een kijkje te gaan
nemen ?

{zorg inbegrepen}
Vanuit mijn sociaal engagement hoop ik dat alle inwoners
van Lokeren de zorg krijgen
die ze nodig hebben. Een hele
uitdaging … maar de moeite om
ervoor te gaan.

33 jaar
Leerkracht lichamelijke
opvoeding.

Akaks.

Wat jaarlijks
10 dagen op
de Grote Kaai
gebeurt.

Daknamdorp bij
mei-avond.

De Sint Laurentius kerk.

Lokerse
paardenworsten
met een spie vlaai.

Een sociaal restaurant in het
centrum van Lokeren.

18 jaar
Studente Rechten.

Moazoart.

Lokerse
feesten.

Café
‘Den Overkant’.

Het huis
Thuysbaert.

Lokerse ‘cupkes’.

Meer inspraak voor de
Lokerse jeugd uit alle lagen
van de bevolking. Extra ﬁetsparkeerruimte. Investeren in het
hartje van Lokeren.

21 jaar
Studente
Orthopedagogie.

Laksken.

Dag van de
jeugdbeweging.

Ons KLJ-lokaal
in
Doorslaardorp.

De apotheek
Jacobs.

Aardbeien van
eigen kweek.

De slogan ‘iedereen inbegrepen’
ook echt proberen waarmaken.
Meer aandacht voor mensen
met een beperking en voor de
jeugdwerkingen.

38 jaar
Personeelsverantwoordelijke bij het
Voedselagentschap.

Litsepoepe.

The Cure op
de Lokerse
Feesten.

Daknam tijdens
de Ambachtenmarkt of zoals
wij dat noemen,
de Trappistenfeesten.

Spitburger en
Het oudLokerse
vredegerecht /
paardenworsten.
het pleintje aan
het water met de
beelden van de
hazen.

Een grote vermindering van de
verborgen armoede en meer
verdraagzaamheid.

53 jaar
Huismoeder.

Paddeklits.

Knuffel tijdens,
en ontmoeting na het
optreden van
Grace Jones
op de Lokerse
Feesten.

Tot voor kort de
Colruyt op het
Molenbergplein.

Het stadhuis.

De Lokerse
paardenworsten.

Meer ervaringsdeskundigen in
de adviesraden en in het lokaal
sociaal beleid.

50 jaar
Thuisverzorgster.

Litsepoepe.

Sporting
Lokeren die
de beker wint,
zo’n samenhorigheid van de
Lokeraars.

De ruilverkavelings-baantjes
in Doorslaar en
Eksaarde: heerlijk om te ﬁetsen
en te wandelen.

De kerk van
Daknam en het
dorpspleintje.

Lokerse
paardenworsten.

Dat de wegen die leiden naar de
scholen veiliger worden.
De realisatie van een lokaal
dienstencentrum.

Marie-Ange
Van
Avermaet

16.
Elien
Van
Hoorick

17.
Emmanuel
Lerno

18.
Fré
Vercauteren

19.
Christine
Temmerman

Wat wil je per se tegen 2018
gerealiseerd zien?

Neig.

Bart
Nonneman

15.

Lievelingsplekje
in Lokeren?

42 jaar
Maatschappelijk
assistente.

Isabelle
Van de
Velde

14.

Toffe
Lokerse
herinnering ?

Kandidaat

20.

Wat is je leeftijd en je
beroep?

Mooiste
Lokerse
woord of
gezegde?

Toffe
Lokerse
herinnering?

Spletterenbrug, waar de
Moervaart en
de Zuidlede
samenkomen
met de Durme.

Het OCMW
rusthuis ‘Hof van
Eksaarde’.

Gezoaërse vlaaien.

Lokeren nadrukkelijk op de kaart
zetten als een centrum voor
ﬁets-, water- en
wandeltoerisme.

66 jaar
Bediende op rust.

Oesje.

Mijn trouw in
Lokeren op
14 december
1998.

Mijn tuin in de
wijk Roggemansdreef.

Het gebouw van
de muziekacademie.

Paardenworsten
met frieten.

Een sociaal restaurant.

49 jaar
Commercieel adviseur.

Gerots.

Een boottocht
op de Durme.

Aan de oever
van de
Moervaart ter
hoogte van de
Spletterenbrug.

De kerk van
Daknam.

Geitenkaasje van
de boerderij.

Meer parkeermogelijkheden aan
het station van Lokeren.

66 jaar
Advocaat.

Moazoart.

Overgang
van Lokerse
handbalclub
van derde naar
tweede
nationale.

Een terrasje
doen op de
vernieuwde
markt.

De dekenij.

Lokerse
Renovatie gevels handelspanden
paardenworsten en binnenstad met stedelijke
St. Laurentiusgebak ondersteuning.

62 jaar
Winkelbediende op rust.

Gommela.

Het
Dat ik mijn
Verloren Bos.
echtgenoot
in de dansschool ‘Raap
en Rooster’ heb
leren kennen.

43 jaar
Kaderlid.

Verfeurtelen. Opening
nieuwe markt
met groot
licht- en
vuurspektakel.

54 jaar
Textielingenieur.

Moazoart.

Luc
Maréchal

24.
Rita
De Groote

25.
Katrien
Verhofsté

26.
Danny
Samson

Wat wil je per se tegen 2018
gerealiseerd zien?

Lokeren wint
de
voetbalbeker.

Caroline
Baert

23.

Lekker Lokeren?

Ons Hieëre
moe zijn
getal ene.

Georgette
Hellinckx

22.

Mooiste
gebouw in
Lokeren?

62 jaar
Huisarts.

Jean- Pierre
Leplae

21.

Lievelingsplekje
in Lokeren?

Lokeren zingt.

Het postgebouw. Lokerse vlaaien.

Meer parkeermogelijkheden
voor de bewoners van het
centrum.

Het Molsbroek.
De ideale plek
om tot rust te
komen.

Het postgebouw. Lokerse
paardenworsten
en vlaai.

Kinderopvang voor 12+ in de
buurt.
Heraanleg en renovatie van de
buurtwegen.

Grand café
Den Abazjoer.

De apotheek
Jacobs.

Veiligheid op de weg.
Belastingvermindering.

Paardenworsten.

Kandidaat

27.

Wat is je leeftijd en je
beroep?

Mooiste
Lokerse
woord of
gezegde?

Lievelingsplekje
in Lokeren?

Mooiste
gebouw in
Lokeren?

Lekker Lokeren?

Wat wil je per se tegen 2018
gerealiseerd zien?

55 jaar
Medewerkster
linnendienst.

Litsepoepe.

De sinksendagen in Daknam,
jaren 1970,
zomer,trappist,
veel werk en
plezier.

De
De kerk van
wandelwegen
Daknam.
rond Daknam en
Durme.

De Daknamse
vlaaien die ik
jaarlijks bak ter
gelegenheid van
de sinksendagen.

De verwezenlijking van een
sociaal restaurant.

71 jaar
Lerares op rust.

Moazoart.

De ontdekking
van het
Molsbroek.

De vele groene
zones van
Lokeren.

Het museum.

Lokerse
paardenworsten.

Een hogere mantelzorgpremie.

31 jaar
Administratief
medewerker.

Beirvoets.

Lokerse
Feesten waar
ik Rob leerde
kennen, maar
was het nu
voor of na 24u?

Het ﬁets- en
wandelpad
tussen Lokeren
en Daknam.

Het postgebouw. De vlaaien naar het
recept van mémé
Daknam.

26 jaar
Stadsmedewerker TD.

Mij gat zee
bakkere.

Openingsreceptie op de
nieuwe markt
met het luchten
vuurspektakel.

Op de trapjes
Het huis
aan de Durme,
Thuysbaert.
tussen de hazen:
zalig als het
goed weer is.

26 jaar
Administratief
medewerker.

Moazoart.

Lokerse
Feesten.

Terrasjes op de
heraangelegde
markt.

30 jaar
Sales manager.

Moazoart.

De bekerﬁnale
Het Bospark.
van dit jaar was
fantastisch: een
dagje waarop
alles in zijn
plooi viel.

73 jaar
Leraar op rust.
Oud-burgemeester
(1977-1995).

(amai) Zolle.

Ravotten met
vriendjes op
straat en in de
natuur als kind
in en om het
stationskwartier.

Hilde
De Backer

28.

Toffe
Lokerse
herinnering?

Magda
Lorré

29.
Karen
Podevyn

30.
Tom
Van
Peteghem

31.

Kinderopvang, zowel voor-,
na- als buitenschoolse opvang
op maat van de jonge Lokerse
gezinnen.

Een verse Lokerse
vlaai gemaakt door
de grootmoeder ....

Dat Lokeren nog meer wordt
opgeﬂeurd en aantrekkelijker
wordt gemaakt voor zijn eigen
talrijke verenigingen op vlak van
accommodaties.

Het museum
met de oude
stadsfeestzaal.

Lokerse
paardenworsten.

Een voldoende kinderopvang.
Een optimale benutting van het
nieuwe jeugd- en sportcomplex.

Het
oorsponkelijke
gebouw van
Staakte school.

Paardenworsten
met frietjes en
mayonaise.

Onze vernieuwde markt
verder uitbouwen tot gezellige
en levendige ontmoetingsplek
voor jong en oud, alle dagen
van het jaar.

Mieke
Van
Havermaet

32.
Frederik
Desoete

33.
Hilaire
Liebaut

Omgeving
Spletterenbrug
(wandelpad Lokeren-Eksaarde,
Durme-Moervaart).

De Sint-LaurenLokerse vlaaien,
tiuskerk, met zijn opgediend bij een
preekstoel en de Daknamse trappist
hoogste toren
tussen Gent en
A’pen: onze trots.

Een oude droom : een
behoorlijke woning en groene
woonomgeving voor ieder
gezin.

KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

LOKEREN

LOKEREN
Kandidatenlijst.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

LIEBAUT Filip
VAN DER SYPT Nina
COOLS Jan
DE RIDDER Marjoleine
CLAES Gust
DE MAESSCHALCK Christiane
VAN HAVERMAET Johan
DE WAELE Guido
HEYNINCK Timothy
DE MUNCK Michel
DE VISSCHER Philip
DE VOS Gilbert
VAN DE VELDE Isabelle
NONNEMAN Bart
VAN AVERMAET Marie-Ange
VAN HOORICK Elien
LERNO Emmanuel
VERCAUTEREN Fré
TEMMERMAN Christine
LEPLAE Jean-Pierre
HELLINCKX Georgette
BAERT Caroline
MARÉCHAL Luc
DE GROOTE Rita
VERHOFSTÉ Katrien
SAMSON Danny
DE BACKER Hilde
LORRÉ Magda
PODEVYN Karen
VAN PETEGHEM Tom
VAN HAVERMAET Mieke
DESOETE Frederik
LIEBAUT Hilaire

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

DE CUYPER Jo
DECKERS Mirèse
VAN DUYSE Nicole
VERBEKE Freddy
DE KETELAERE Dirk
SALAETS Roeland
VAN HAVERMAET Mieke
MANAS - FERNANDEZ Christine
DE GEYTER Geneviève
VINCKE Veerle
VERSTRAETEN Luc
LIEBAUT Filip

Zowel voor de gemeente als voor de provincie
kan men op dezelfde lijst
méérdere kandidaten een voorkeurstem geven.
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Lijst

