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Wim Lammens

’DE WEG VOORUIT’ LIGT BEZAAID MET BOEIENDE UITDAGINGEN

WIJ KIEZEN VOOR
’DE WEG VOORUIT’

Met genoegen stel ik onze kandidaten van CD&V Erpe-Mere voor. Met deze groep vragen we uw stem om verder te mogen 
bouwen aan een Erpe-Mere waar het goed is om te wonen, te leven en te werken. Ons team bestaat uit ervaren bestuurders  
en aanstormend talent. Zij willen zich inzetten en beschikbaar zijn voor alle inwoners en voelen zeer goed jullie noden aan. 
Ik ben ook trots op onze nieuwe kandidaten die zich voor het eerst aan de kiezer voorstellen en die hun talenten zullen 
inzetten voor de uitbouw van onze gemeente.
Alle generaties zijn vertegenwoordigd in ons team. We willen immers rekening houden met de zorgen van alle 
inwoners. Studenten, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, medioren én senioren.
We hebben een programma opgesteld in een duurzaam budgettair kader. Met de belastingmiddelen, die 
jullie als inwoners ter beschikking stellen, gaan we zorgzaam om. We investeren maar willen er ook voor 
zorgen dat we rondkomen zonder de belastingen te moeten verhogen. 
Ons programma krijgen jullie later nog in de bus maar kan je ook al raadplegen op onze website:
www.cdenv erpe-mere.be.
Samen met mijn medekandidaten engageer ik mij om de komende 6 jaar opnieuw het beste 
van onszelf te geven om met z’n allen te werken aan de verdere uitbouw van Erpe-Mere als  
een aangename leef-, woon- en werkgemeente voor elke inwoner. 
Daarvoor vragen wij uw steun en stem op 14 oktober 2018. 
Vergeet ook de CD&V-lijst voor de provincieraad niet. Ook op hen kan Erpe-Mere 
immers rekenen  voor ondersteuning bij het beheer van onze waterlopen en de 
uitbouw van het fietspadennetwerk.

Hugo De Waele, uw burgemeester 
Lijsttrekker CD&V Erpe-Mere
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Burgemeester
Gehuwd met Monique De Moor en vader van Dries, Stijn en Griet en opa van 
zes schatten van kleinkinderen.

Sinds 2010 heb ik het voorrecht om Burgemeester te mogen zijn van onze 
mooie gemeente en van iedere inwoner.
Als ik op 14 oktober terug het vertrouwen van jullie krijg, zal ik onverminderd 
beschikbaar, bereikbaar en dienstbaar zijn tov elke inwoner van Erpe-Mere.

De voorbije acht jaar koos ik samen met onze ploeg voor degelijk, 
onderbouwd, duurzaam en financieel verantwoord bestuur. 
Dit is de lijn die wij absoluut willen aanhouden voor de komende zes jaar.

Geboren te Bambrugge in 1956 als jongste van 5 broers: Herman, Walter (†), George 
en Guido. Gehuwd met Sonja Neckebroeck en woonachtig in Ottergem. Vader 
van Steven (jeugdcoördinator F.C. Mere) en Nathalie. 3 kleinzonen: Alexander, 
Sebastiaan en Nicolas.
Gepensioneerd ambtenaar bij de Federale Pensioendienst (Zuidertoren). 
40 jaar afgevaardigde ACV-openbare besturen. Bestuurslid ACV en ACW Erpe-Mere. 
Voorzitter wielerclub ‘Hoger Op Ottergem’. 30 jaar actief in de politiek, uittredend 
voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken / welzijn.
Ik sta deze keer met plezier op plaats vier!
Omdat mensen helpen een voorrecht is wil ik dit de komende 6 jaar verder doen.

Wie ben ik?
Een vrouw met idealen en politieke ambitie. Gehuwd met 
Luc Ronsse. Woont in Burst, Oudenaardsesteenweg 918.
Voorzitster van KVLV Burst, en bestuurslid en/of lid van 
verschillende verenigingen. Gemeenteraadslid vanaf 1994 
en sinds 2006 schepen van openbare werken, mobiliteit, 
technische dienst, patrimonium en ICT. Lid van de 
verkeerscommissie, vervoerregioraad en het klimaatteam.

Waar sta ik voor?
>> Een duidelijk en doorzichtig beleid met een 
      luisterend oor en een hart voor mensen.
>> Een verantwoord gebruik van onze financiële middelen.
>> Een administratief centrum met optimale dienstverlening.
>> Ondersteuning van jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen.
>> Propere grachten en beken. Kleurrijke bloemperken.
>> Aanleg en onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden.
>> Aandacht en zorg voor ons klimaat.
>> Ruimte voor ondernemen.

Fractievoorzitter

Gehuwd met Claudine De Kerpel. Vader van Bart en 
Barbara. Grootvader van Thorben, Sam en Milo.

Zijn politiek engagement:
>> Dromen en wensen van medeburgers mee kunnen 
helpen realiseren.
>> Zorg dragen voor de plaatselijke leefomgeving, met 
bijzondere aandacht voor mens en natuur, veiligheid en 
gezondheid.

Samen zijn we sterk om uitzonderlijke dingen te 
realiseren! Er liggen in de toekomst nog héél wat
uitdagingen !

Zijn favoriete ontspanning: het verenigingsleven en 
wandelen.

Gehuwd met Linda Rottiers en vader van Luc, Brecht & Jonas en opa van drie 
schattige kleinkinderen. 
Uittredend schepen van jeugd, cultuur, toerisme, communicatie, feestelijkheden, 
gelijke kansen, bevolking en ambtenaar van de Burgerlijke stand.
Sinds 1994 heb ik het voorrecht om samen met mijn collega’s diverse mooie 
initiatieven te kunnen ontwikkelen en realisaties op poten te zetten. De voorbije 
zes jaar waren bijzonder met het opstarten van cultuurhuis, nieuwe school, 
jeugdheem Chiro en jeugdheem scouts, enz. 
Als ik op 14 oktober terug het vertrouwen van jullie krijg, kan ik onverminderd deze 
opdrachten tot een goed einde brengen. Ik ben verheugd deel uit te maken van een 
zeer sterke lijst waar ervaren en nieuwe mensen elkaar de hand reiken om samen een 
mooie toekomst van Erpe-Mere uit te bouwen en te waarborgen.

Zoon van Eli Lammens (†) en Jacqueline Elaut (†)

Jurist bij NBB Praktijkassistent UGent

Gemeente- en politieraadslid

Actief in parochie en verenigingen

Graag tussen en met mensen

Gedreven – overtuigd – humoristisch

LIJSTTREKKER 4e PLAATS

2e PLAATS

3e PLAATS 6e PLAATS

HUGO
DE WAELE

DIRK
DE ROUCK

ALTIJD TUSSEN HET VOLK!

GEEN PARDON….
STEM GASTON

MARLEEN
LAMBRECHT

GASTON VAN DE KEER

JOHAN
VAN VAERENBERGH

WIM
LAMMENS

5e PLAATS

MET EEN STERK MANDAAT 
VERDER ZORG DRAGEN 
VOOR ERPE-MERE 
DANKZIJ UW STEM!

MET UW STEUN (STEM) GAAN WE VOOR 
EEN DEGELIJK LOKAAL SOCIAAL BELEID.
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Gehuwd met Sabine Goossens en papa van Lotte en Siebe. Woont in Burst.

Kaderlid Nationale Bank van België. Gemeenteraadslid. Politieraadslid. 
Lid Raad van Bestuur SOLVA. Gewezen afdelingsvoorzitter CD&V Erpe-Mere.

Gaat vol voor:
> Een veilig Erpe-Mere waar het aangenaam wonen is
> Een sportief Erpe-Mere voor zowel het competitiebeest, de recreant als de 
passieve sportliefhebber
> Een duurzaam Erpe-Mere waar de 3 P’s (people, planet & profit) in 
harmonie zijn
> Een sociaal Erpe-Mere waar minderbedeelden en senioren de nodige zorg 
en waardering krijgen en waar onze jeugd alle kansen krijgt
> Een ondernemend Erpe-Mere waar initiatief wordt aangemoedigd en
ondersteund
> Een bruisend Erpe-Mere waar het zindert van vitaliteit

Getrouwd met Birgit Vervaet, papa van Evelien en Annelies. Werkt als 
hoofdboekhouder in de zorgsector, is muzikant en OCMW Raadslid.

Al heel wat jaren actief in het verenigingsleven, weet Marc heel goed dat 
ondersteuning van verenigingen levensnoodzakelijk blijft. Bloeiende 
verenigingen versterken het sociale weefsel van onze maatschappij, brengen 
mensen bij elkaar, en maken van Erpe-Mere een warme gemeente. 
Sociaal engagement is Marc niet vreemd, hij is vrijwilliger in de raad van bestuur 
van een woonzorgcentrum in Erpe-Mere. Hij is ook lid van de parochieploeg en 
zingt voor in de kerk als cantor.

Zijn professionele ervaring in financiën komt goed van pas bij het beheer van het
belastinggeld van ons allemaal. Hij wil investeren in nodige zaken en op de lopende 
uitgaven letten om te zoeken naar de juiste evenwichten. 
Als lid van de OCMW Raad merkte Marc een toenemende complexiteit van dossiers. 
En toch maakte hij er een punt van in eer en geweten een beslissing te nemen, zodat 
iedereen een menswaardig leven kan uitbouwen. 

Met uw steun zorgt Marc ervoor dat u steun krijgt wanneer het nodig is.

Ik ben Dries Hostens, gehuwd met Sara en papa van Lore en Warre.
Dankzij u ben ik al 18 jaar gemeenteraadslid. Mijn aandacht gaat naar 
verkeersveiligheid, mobiliteit, jeugd, sport en de financiën van de 
gemeente. Het verenigingsleven ligt me nauw aan het hart. Vandaar 
mijn betrokkenheid bij de Chiro, de werkgroep verkeersveiligheid in de 
Sint-Jozefschool en een hulpverleningsorganisatie.
Nu wil ik me opnieuw met enthousiasme inzetten voor onze prachtige 
gemeente. Samen kunnen we de uitdagingen aan! 

 Ik ben bereikbaar voor iedereen uit onze 8 deelgemeenten, 
 met waardering voor ieders eigenheid!

 Daarom vraag ik jouw steun! 
 Kan ik op jouw stem rekenen? 
 De weg vooruit voor Erpe-Mere!

Alvast van harte bedankt!

Partner van Vanessa en vader van 3 kinderen. 
Afkomstig van Mere en wonende te Erondegem.

Toegewijd, gedreven en gepassioneerd zijn 3 woorden 
die Peter omschrijven zoals hij echt is. 100% toegewijd aan 
zijn gezin, familie en vrienden. Gedreven in zijn job als service 
technieker waar het steeds zoeken is naar oplossingen en waar 
veiligheid en klantentevredenheid centraal staan. Alom bekend als 
een gepassioneerd vrijwilliger die instaat voor de gezondheid en het 
welzijn van de burgers van Erpe-Mere en omstreken.

Drie schitterende eigenschappen die Peter wil aanwenden om van Erpe-Mere 
een dorp te maken waar het veilig, goed en betaalbaar wonen is. 
Door zijn (9) jaren ervaring als OCMW raadslid en steeds weer helpende hand 
is deze man jullie stem meer dan waard.

GREET is :
> een 51-jarige licentiate handelswetenschappen
> opgegroeid in een landbouwersgezin te Asse
> woonachtig in Burst, waar ze samen met haar echtgenoot, 
Luc Danckaert, handel drijft in bouwmaterialen en tegels
> de fiere mama van Stijn en Evelien
> gemeenteraadslid sinds 2012

GREET wil :
>> het ondernemerschap en de lokale tewerkstelling stimuleren
>> luisteren naar de noden en verlangens van de landbouwers 
      en hiermee aan de slag gaan
>> mensen met elkaar verbinden door de ondersteuning van het 
      verenigingsleven en het vrijwilligerswerk
>> een direct aanspreekpunt en helpende hand zijn
>> werken aan een betaalbare huisvesting en een aangename 
      en veilige woonomgeving

OCMW-raadslid

Gehuwd met Kim Evenepoel en moeke van Charlotte en Alice.

In het dagelijks leven ben ik directiesecretaris en woordvoerder 
van de federale politie Oost-Vlaanderen en daarnaast startend 
ondernemer in bijberoep. 

Ik ben oud-leidster van Chiro Jargill Erpe en enthousiast lid van 
toneelvereniging ASEM.

Het is mijn grote wens om verder te bouwen op het uitstekende
werk van de huidige bestuursploeg om van Erpe-Mere een
veilige, gezellige en aangename gemeente te maken. 

Een gemeente waar het goed is om te wonen en waar verenigingen 
kunnen bloeien en ondernemers kunnen groeien.

7e PLAATS
10e PLAATS

8e PLAATS

TOM
VAN KEYMOLEN

MARC BOSMAN

DRIES
HOSTENS

GREET
DANCKAERT

GRIET
DE WAELE

11e PLAATS
PETER ILIANO

9e PLAATS 12e PLAATS
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Boodschap die ik je wil meegeven:
Ik ben geen wereldverbeteraar, maar open graag deuren naar meer 
ruimdenkendheid.

Ik wil samen met “u” kiezer sterk vooruit voor een sociaal, rechtvaardig en 
duurzaam Erpe-Mere.

Ga met me mee om de mooie realisaties van CD&V verder te laten uitgroeien tot 
een warme gemeente met een plaats voor iedereen.

Advocaat - ondernemer uit Erondegem met een groot        voor mens en dier.

Actief lid van Welzijnsschakel Ommekeer, 
Unizo Erpe-Mere en LRV Levade Erpe-Mere

Streeft naar een Erpe-Mere voor iedereen

Gaat voor versterking van onze mensen in armoede, een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat en een actief dierenwelzijnsbeleid.

Ik ben 36 jaar en getrouwd met Koen De Nijs. 
Samen hebben wij 3 kinderen; Louis (12), Jef (10) en Marie (8).
Wij wonen in de Bossestraat 89 in Erpe, waar wij onze 
bloemisterij ‘Anjers De Nijs’ runnen. 
Ondernemen zit in ons bloed.

Graag wil ik, met uw stem, bouwen aan een gemeente waar 
het voor iedereen aangenaam is om te wonen, werken, 
ontspannen én ondernemen!

Dit zijn mijn aandachtspunten:

>> Veiligere schoolomgeving
>> Aandacht voor land- en tuinbouwers
>> Voldoende ondersteuning voor cultuur- 
     en sportverenigingen
>> Vergeet ‘de kleine / jonge zelfstandige’ niet.
>> Betaalbare ouderenzorg 

Met uw steun, geef ik mij 200%.

Ik ben Tomas De Wilde, 45 jaar, gehuwd met Sabine 
Schollaert, papa van 3 zonen, Wout, Bo en Jasper en 
pluspapa van Elien en Jarne De Durpel.

Van opleiding ben ik Industrieel ingenieur bouwkunde.

In 2000 maakte ik de overstap naar het onderwijs en 
sinds 2010 ben ik directeur van een secundaire school in 
Dendermonde.

Ik ben sociaal geëngageerd en wil graag ook op lokaal 
en gemeentelijk vlak iets betekenen voor alle inwoners
van onze mooie gemeente.
Ik ben er vast van overtuigd dat we met de sterke ploeg 
van CD&V Erpe-Mere de ambitie waar kunnen maken 
om onze gemeente verder te laten uitbloeien tot een 
welvarende, gezonde en veilige plek in Vlaanderen,
waar het goed om leven is.

Lien Vanderstappen, 31 jaar jong, verpleegkundige. Gehuwd met Luc Van Vaerenbergh. 
Mama van 3 prettig gestoorde dochters: Lizette, Suzanne en Odille.
Waarom kennen we je nog niet zo goed?
Ik ben mijn man gevolgd vanuit het exotische Opwijk naar Erpe en woon hier
nu pas vier jaar.
Waarom politiek?
Waarom ook niet? Het lijkt mij een leuke uitdaging om op die manier met een
verfrissende kijk mee te werken aan een bruisend Erpe-Mere.
Beschrijf jezelf in drie woorden.
Heel sociaal, enorm optimistisch en gewoon dynamisch.
Wat doe je in je vrije tijd?
Fietstochten maken met de bakfiets, wroeten in de moestuin, zalig kamperen,
zingen in de douche...
Waarom zouden we voor Lien moeten kiezen?
Omdat ik aanvoel dat Erpe-Mere, naast alle ervaren mensen, zeker wat verjonging kan 
gebruiken en omdat ik zeer veel goesting heb om van onze mooie gemeente een nog 
betere plek te maken om thuis te komen.

Hallo, ik ben Pauline De Backer. 
Ik ben 23 lentes jong en ben nieuwbakken advocaat-stagiaire. 

Ja je leest het goed, ik ben de jongste telg van CD&V Erpe-Mere. Ik ben jong, gedreven 
en door mijn ervaring als leidster bij Chiro Klim-op Aaigem, weet ik van aanpakken. 

Ik hou er van om veel mensen rondom mij te hebben en ik draag het verenigingsleven 
een warm hart toe. Naar de mensen luisteren en hulp bieden waar mogelijk, is voor 
mij een prioriteit. 

Samen met dit gedreven team van CD&V Erpe-Mere wil ik werken aan een Erpe-Mere

>> waar niemand in de kou blijft staan,
>> waar jonge mensen kansen krijgen om zich ten volle te ontplooien
>> waar het fijn is om te wonen en te leven.

13e PLAATS 16e PLAATS

14e PLAATS

17e PLAATS

15e PLAATS 18e PLAATS

BEA DAELMAN ANIQUE NOEL

MARIAN DE NYS
TOMAS DE WILDE

LIEN 
VAN VAERENBERGH-VANDERSTAPPEN

PAULINE
DE BACKER

STEM VOOR 
DEZE (K)ANJER!

DOE JE MEE? STEUN JE MIJ?
GEEF MIJ DAN JOUW STEM.
SAMEN STAAN WIJ STERK!

DURF JIJ HET OOK AAN OM VOOR EEN JONGE 
VROUW TE STEMMEN? GRIJP JE KANS!
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Mijn echtgenoot Geert Van Den Bossche en ik baten samen in Aaigem  
Hoeve Van Den Bossche uit,bekend om ons zelfgemaakt hoeveijs. 

Ik combineer deze landbouwactiviteit met een deeltijdse job als  administratief 
deskundige bij  Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen te Brussel.

Landbouw, milieu, natuur en veiligheid zijn voor mij herkenbare 
onderwerpen en aandachtspunten.
 
Behoud van de open ruimte en het respect voor de mooie landschappen in 
onze gemeente zijn voor mij belangrijk alsook het belang van ondersteuning 
van de korte keten: een sterkere band tussen consument en producent van 
voedsel hier bij ons als onze bijdrage tot een duurzame wereld.

Vrienden en collega’s omschrijven mij als een sociaal persoon die het hart op 
de tong draagt.

58 jaar en gehuwd met Lutgart De Sadeleer, en papa van Tim.

Waar sta ik voor:
We streven er samen naar om van onze gemeente een leefbare, veilige en 
financiële gezonde gemeente te maken en waar het goed is om wonen.

Als fervente wandelaar doorkruis ik elke week alle uithoeken van Erpe-Mere.  
Ik ben bijzonder begaan met de schoonheid die onze gemeente te bieden heeft. 
Daarom wil ik er zeker werk van maken om van onze gemeente een propere 
gemeente te maken door o.a. het sluikstorten aan te pakken.  Ook de staat van 
onze (wandel)wegen moeten we nauwlettend in het oog houden en indien nodig 
verbeteren.

Als lid van de sportraad en secretaris van “Hoger Op” Ottergem liggen sport 
en ontspanning me nauw aan het hart, en dit zowel voor onze 
jeugd, werkende mens als voor onze senioren.

Beste inwoner van Erpe-Mere,

Ik ben Lutgard De Coensel en woon samen met mijn man Luc Van Cauteren in 
het mooie Aaigem. 

Ik ben nieuw in de politiek maar door mijn job voel ik wel zeer sterk aan wat er 
leeft bij mensen. Nieuwkomer zijn, heeft het grote voordeel dat je de zaken met 
een verfrissende blik en een zekere onbevangenheid kan bekijken.

Samen met mijn collega’s  wil ik aan alle mensen een luisterend oor bieden 
en helpen waar ik kan. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik een warm 
hart heb voor het verenigingsleven en dat ik sociaal gedreven ben. Ik geloof er 
in dat sterk onderwijs de beste kansen biedt voor iedereen.

Ik hoop samen met jou zorg te dragen voor onze mooie natuur en ons 
klimaat.

Met jouw stem, hoop ik iets te kunnen betekenen in het bestuur van Erpe- Mere.

Lutgard

Beste kiezer,

Ik ben Katrien Touriany, (33 jaar), getrouwd met Levi Viville en mama 
van Marie (5) en Nette (4). Ik groeide op in Bambrugge en woon nu in 
de Broekstraat in Mere.

>> Als jonge mama vind ik het zelf geen evidentie om werk en gezin 
te combineren, daarom wil ik jonge gezinnen ondersteunen door 
gemeentelijke opvang, naschoolse activiteiten en bereikbare  
huishoudhulp verder mogelijk te maken.

>> Als oud-voorzitter van Jeugdhuis Dido, oud-leidster van chiro Jargill Erpe 
en muzikant in Mere, draag ik vrijwilligerswerk in mijn hart. Naast permanente 
organisaties, wil ik extra aandacht besteden aan mensen die zich éénmalig 
verenigen voor activiteiten zoals buurtfeesten, rommelmarkten, enz.

>> Als leerkracht sta ik in voor de vorming van jongeren, ik wil bijdragen tot het jongerenwelzijn  
binnen de gemeente door de drempel naar (professionele) hulp te verlagen.

>> Als bio-ingenieur ben ik ondernemend en gedreven. Ik wil starters inhoudelijk begeleiden  
en jonge ondernemers leiden naar geschikte huisvesting binnen de gemeente.

Kan ik op jouw steun rekenen om samen met CD&V Erpe-Mere
te bouwen aan een sterkere gemeente?

19e PLAATS

21e PLAATS

20e PLAATS

CAROLINE 
VAN DEN BOSSCHE - STUER

PAUL DE JAEGER

LUTGARD 
VAN CAUTEREN-DE COENSEL 

22e PLAATS
KATRIEN TOURIANY

Mijn naam is Emmy Janssens, 49 jaar en dochter van Henri Janssens en Gaby  
De Waele (+). Ik ben gehuwd met Marc Herremans en mama van Andries.  
Naast mijn job als godsdienstleerkracht en vakbondsafgevaardigde van het COC 
in het secundair onderwijs, ben ik actief in de parochie als lector, catechiste, 
gebedsleider bij de uitvaartliturgie en lid van de parochieploeg.
Als overtuigd christen wil ik samen met u verder bouwen aan een gemeenschap 
waarin iedereen een plek heeft. Sociaal engagement is mijn inspiratie om mij in 
te zetten voor de zorg in de samenleving. Als OCMW-raadslid en lid van het Bijzonder 
comité is/was het voor mij een voorrecht te mogen meewerken aan de  
uitbouw van onze lokale gemeenschap. 

Daarom wil ik mijn schouders blijven zetten onder:
>> een doelgericht welzijnsbeleid dicht bij elke inwoner;

>> initiatieven die (kinder)armoede aanpakken;

>> de verdere uitbouw van het Huis van het Kind en het Mobiel Sociaal Huis;

>> initiatieven voor de thuiszorgdiensten zodat onze senioren langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Gedreven door een sterk idealisme wil ik hier opnieuw voor gaan en vraag ik u: stem voor mij!

EMMY JANSSENS 
23e PLAATS

IK BEN
WAAR IK
VOOR STA!
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Wij focussen ons in het programma op wat voor ons de basisopdrachten 
van het gemeentebestuur zijn: ONS NEGEN-PUNTEN PROGRAMMA

1 >> Zorgen voor een veilige gemeente
2 >> Zorgen voor sociale ondersteuning van alle inwoners in een gezonde gemeente
3 >> Zorgen voor een warme gemeente met ruimte voor participatie 
4 >> Zorgen voor goed onderhouden en veilige wegen en omgeving
5 >> Zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen
6 >> Zorgen voor een ondernemende gemeente
7 >> Zorgen voor het klimaat, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving
8 >> Zorgen voor gelijke kansen in het onderwijs voor elk kind
9 >> Zorgen voor een betaalbaar beleid en financieel evenwicht

DOE MEE MET ONZE FAMILIEDAG
OP ZATERDAG 6 OKTOBER
          Sporthal Sint Bavo te Mere

Van 14 tot 17 uur:

Familienamiddag met optredens en acts voor de kleinsten door 
‘de Kip van Troje’, animatie, springkastelen, interactief spel,...

Pannenkoeken en ijsjes staan uiteraard ook op het programma!

Om 20u30:

Afsluiter met Bal van de burgemeester
met optredens van:
Guy Neve, Eveline Cannoot, 
Yves Seghers en Willy Sommers!

WE KIEZEN 14 OKTOBER EEN NIEUWE GEMEENTERAAD 
MAAR OOK EEN NIEUWE PROVINCIERAAD 

>> Ontmoet de suikerpoppenfee 
en haar droomlakei! 
Al wandelend, walsend, zingend 
en zwierend tover ze alles uit haar 
tasje alsof het niets is.

>> Kom naar ons knotsgek kapsalon!
Onze kappers zijn niet enkel 
haarartiesten, het zijn ook kakelende 
babbelaars. Zing mee met de 
staartjes-rap, luister naar verhaaltjes, 
speel mee met een knip-en-krol-
woordspel en krijg terwijl een nieuwe 
look!

>> Geniet mee van ons interactief circus!
Speelse acrobatieën, stuntelige 
touwnummers, een beertje van een 
slangenvrouw, clowneske gevallen...

Beste Erpe-Merenaar,
Ik ben Tom, 46 jaar, single en een sociaal dier. Kan moeilijk anders met ouders als 
Dorothea en Willy. Ik werk in de verzekeringssector en hou van muziek, lezen, theater 
en lange wandeltochten.

De rode draad in mijn leven is mensen samenbrengen. Ik kon dit doen als leider 
van Chiro Mere, verantwoordelijke bij Chiro Gewest Aalst, voorzitter van Jeugdhuis 
Dido en Toneelgroep Asem, waarvan ik ook vandaag nog lid ben. “Als je idealen 
hebt, moet je er niet alleen over praten, maar ze ook proberen waar te maken.” 
Daarom zette ik 6 jaar geleden de stap naar de politiek. 

Mijn actiepunten voor de toekomst:
>> Fietsers en voetgangers centraal: door nieuwe fietspaden aan te leggen en de
trage wegen en wandelroutes in Erpe-Mere verder te herwaarderen.

>> Cultuur voor iedereen: kermissen vernieuwen, events mogelijk maken,
het nieuwe cultuurhuis een mooie invulling geven.

>> Erpe-Mere als deel van de wereld: aandacht voor fairtrade 
en de klimaatdoelstellingen.

Neem contact met me op via tom.van.impe@skynet.be 
of volg me op facebook.com/tom.vanimpe.7

Uittredend schepen

Kies voor een partij, een bestuur en kandidaten die uw vertrouwen waard 
zijn; die uw gemeente goed besturen en waar geen onenigheid bestaat.

In het college worden gezamenlijke beslissingen genomen, over 
onderwerpen die de burgemeester en schepenen aanbrengen en die 
door de gemeenteraad goedgekeurd worden.

Na vele jaren heb ik heel wat goede contacten; waar ik beroep kan op 
doen om vragen van de inwoners te beantwoorden.

>> Aanspreekbaar
>> Vriendelijk 
>> Gedienstig. 

Niet opgeven, we gaan ervoor samen met de 24 andere kandidaten van CD&V.

Kan ik terug rekenen op jullie stem?   Dank u.

24e PLAATS
TOM VAN IMPE

ANTOINE SLAGMULDER
Lijstduwer

Toegangssprijs kinderfestival: € 2,50

Toegangsprijs bal: € 5,00
Tarief kansenpas: € 1,50

De provincie is een belangrijke partner voor 
onze gemeente: samen met de provincie 
leggen we immers fietspaden aan en 
zorgen we voor de uitbreiding van het 
fietspad langs de spoorlijn Burst-Aalst door 
het wachtbekken  achter de Rooseveltlaan 
en zo verder naar Aalst. 

Samen met de provincie zorgen we ook 
voor waterbeheersing met een nieuw 
wachtbekken op de grens Burst-Borsbeke. 

Een stem op de CD&V-lijst voor de provincie 
is ook een stem voor Erpe-Mere.

Phaedra VAN KEYMOLEN
Joop VERZELE
Frederik MEULEWAETER
Anja BEECKMAN
Kathleen HUTSEBAUT
Veerle MERTENS
Cynthia BRAEMS
Jan FOULON
Robrecht BOTHUYNE
Eddy COUCKUYT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Ook hiervoor vragen we uw stem voor de CD&V lijst en onze kandidaten. 
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Hugo De Waele

Marleen Lambrecht

Johan Van Vaerenbergh

Dirk De Rouck

Gaston Van De Keer

Wim Lammens

Tom Van Keymolen

Dries Hostens

Greet Danckaert-Du Bois

Marc Bosman

Peter Iliano

Griet De Waele

Bea Daelman

Marian De Nys

Lien Van Vaerenbergh-Vanderstappen

Anique Noël

Tomas De Wilde

Pauline De Backer

Caroline Van Den Bossche - Stuer 

Lutgard Van Cauteren-De Coensel 

Paul De Jaeger

Katrien Touriany

Emmy Janssens

Tom Van Impe

Antoine Slagmulder

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

Je stemt geldig door één of meer bolletjes in te kleuren 
voor de naam van de kandidaten op de CD&V-lijst
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