
Volg ons ook via www.facebook.com/CDenVErpeMere

DE KANDIDATEN VOOR CD&V ERPE-MERE
Zondag 14 oktober, dat is de dag waarop iedere inwoner vrij zijn keuze mag maken 
over wie de komende zes jaar de gemeente zal besturen. Ik had het voorrecht om 
de voorbije negen jaar burgemeester te zijn. Ik kon dit echter niet zonder een 
stevige ploeg achter mij. Vandaag kan ik jullie een lijst voorstellen vol sterke 
kandidaten. Jong en oud, vrouw en man, ervaren en vernieuwend... Onze 
kandidaten zijn stuk voor stuk mensen die geëngageerd zijn in hun buurt, hun 
dorp, hun werkomgeving of het bewegingsleven. Negen nieuwe kandidaten 
versterken onze lijst. Ik stel ze graag aan u voor op pagina 4. U zal meteen merken 
dat het mensen zijn die ook uw stem verdienen, want uiteraard kan u op meerdere 
kandidaten stemmen op onze lijst. Samen met de uittredende kandidaten is het 
een groep met bijzonder goede troeven om onze mooie gemeente voortreffelijk te 
besturen. 
Dank u voor het vertrouwen! 
Hugo De Waele, burgemeester

ONZE RAADSLEDENDOE MEE MET ONZE FAMILIEDAG
OP ZATERDAG 6 OKTOBER

VAN 14 TOT 17 UUR
Familienamiddag met optredens voor de kleinsten,
animatie, springkasteel, lekkers, interactief spel,...

OM 20U30 
afsluiter met Bal van de burgemeester

met optredens van
Guy Neve, Eveline Cannoot,

Yves Seghers en Willy Sommers

Toegangsprijs: € 5,00 euro
Sporthal Sint Bavo te Mere

Elke editie stellen we onze CD&V-raadsleden aan u voor. 
Deze keer zijn dat: Bea Daelman en Tom Van Impe.
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ERPE-MERE
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INVESTEREN IN JEUGD IS KIEZEN VOOR DE ‘WEG VOORUIT’ >>

De voorbije zes jaar is er enorm ingezet op 
de ontwikkeling van initiatieven voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar. In 
een vorige editie hadden we het al over 
onderwijs, deze keer stellen we het 
jeugdaanbod in Erpe-Mere voor.

Door de aanwerving van een fulltime 
personeelslid voor de dienst Jeugd is het 
jeugdaanbod in de gemeente verder 
kunnen groeien. Vanuit de jeugddienst 
wordt ook stevig ingezet op een goede 
samenwerking met de andere diensten 
zoals Sport en vooral het Sociaal Huis. De 
bevoegde schepenen vonden elkaar 
moeiteloos en legden samen met de 
jeugdconsulent en de maatschappelijk 
werkers een mooi parcours af.

Communicatie
Om het vrijetijdsaanbod vanuit de 
gemeente bekend te maken werd gekozen 
voor een vrijetijdsbrochure voor kinderen 
en jongeren. In deze brochure is niet enkel 
plaats voor het aanbod van de dienst 
Jeugd, maar ook voor de activiteiten van 
IBO Pimboli, de dienst Sport, Jeugdhuis 
Dido en de bibliotheek/ spelotheek.
Ouders vinden er het aanbod voor zowel 
hun jonge als hun oudere kinderen terug, 
waardoor ze makkelijk hun 
vakantieplanning kunnen maken. De 
brochure wordt 3 keer per jaar uitgegeven: 
begin september, na de paasvakantie en 
na de kerstvakantie. Ze wordt verdeeld via 
de scholen en is ook te vinden bij de 
vrijetijdsdiensten, op de Facebookpagina 
van de dienst Jeugd en op de 
gemeentelijke website.

Huis van het Kind
Het Huis van het Kind in Erpe is echt een 
pleisterplaats geworden voor jonge 
ouders met een baby, peuter of kleuter. 
Ook ouders die het wat moeilijker hebben, 
kunnen er terecht. 

Huistaakbegeleiding
Sinds februari 2018 is de katrolwerking van 
start gegaan in Erpe-Mere, Lede en 
Haaltert. De OCMW’s willen zo samen 
kinderarmoede tegen gaan. De Katrol 
biedt studie- en opvoedings- 
ondersteuning aan huis bij kwetsbare 

gezinnen om er de aandacht voor 
onderwijs en een goed studieklimaat te 
verhogen. Op die manier stijgen de 
onderwijskansen van deze kinderen.

Grabbelpas
We brengen een gevarieerd aanbod van 
actieve en rustige activiteiten. We voorzien 
workshops waarbij de kinderen 
kennismaken met verschillende 
activiteiten in sport, cultuur, wetenschap, 
techniek, multimedia… 
Vanuit externe organisaties krijgen we 
steeds het compliment dat onze groepen 
enorm goed meewerken en 
geïnteresseerd zijn, omdat de kinderen 
veelal zelf voor deze activiteiten gekozen 
hebben en zich dus volledig inzetten.

Speelpleinwerking
De gemeentelijke speelpleinwerking zorgt 
dat dagelijks 100 kinderen een leuke dag 
kunnen beleven. De vele vrijwilligers en 
jobstudenten staan paraat om de 
kinderen een fantastische zomer te 
bezorgen.

Samenwerking Jeugd & Sport
Er werd een nauwere samenwerking 
aangegaan tussen de dienst Jeugd, dienst 
Sport en Pimboli.
Uit dit overleg bleek dat Pimboli in de 
vakanties vaak lange wachtlijsten heeft. 
Zo ontstonden de Speelweken. Dit zijn 
sport- en spelweken in de gemeentelijke 
sporthal. Deze Speelweken worden 
begeleid door een externe organisatie die 
beroep doet op plaatselijke leerkrachten 
en leiding van de jeugdbewegingen om de 
activiteiten te begeleiden.

Avonturenweek
In de paasvakantie werd een 
avonturenweek voor 10 tot 15-jarigen 
georganiseerd, een uitdagende activiteit 
voor een leeftijdsgroep die anders wat in 
de kou blijft staan.

Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is een samenwerking 
tussen de dienst Jeugd en de dienst Sport. 
Met volksspelen, opblaasbare 
spelelementen, fietsjes, een 
touwenparcours en een schminkstand 
beleefden meer dan 600 kinderen een 
leuke en zonnige namiddag. Wij kozen om 
de buitenspeeldag te verhuizen naar het 
gras- en parkeerterrein Groendal en dat 
zorgde voor een groot succes. Een goede 
samenwerking met de naburige scholen, 
welzijnsschakels en Pimboli zorgde voor 
heel wat extra volk.

Samenwerking Jeugd & Pimboli
Enkele jeugdinitiatieven (Grabbelpas, 
Speelplein & Ateliers Kladder en EM) delen 
sinds 2017 een gebouw met IBO Pimboli. 

Om dat vlot te laten verlopen wordt er 
regelmatig overlegd tussen de dienst 
Jeugd en Pimboli. Tot op heden verloopt 
de samenwerking zeer goed en is er een 
goede communicatie tussen alle partijen. 
Dat versterkt niet alleen de initiatieven 
zelf, maar komt vooral de kinderen ten 
goede.

Jeugdraad
De werking van de jeugdraad nam een 
doorstart. De bijeenkomsten zijn kort, 
bondig en gaan over thema’s die 
belangrijk zijn voor de jeugdbewegingen. 
Zo werd onder meer het energiedossier 
grondig besproken en ontworpen in de 
jeugdraad.

Jeugdbewegingen
De dienst Jeugd is een aanspreekpunt 
voor de jeugdbewegingen. Dit wordt extra 
gestimuleerd in de jeugdraad, maar de 
jeugdconsulent gaat ook actief in gesprek 
met de jeugdbewegingen, zorgt dat ze 
gekend is bij de groepsleiding en dat er 
een vlotte communicatie is tussen 
gemeente en de jeugdbeweging. 

Bouw jeugdlokalen
In 2018 ging de bouw van start van 2 
nieuwe jeugdlokalen. We gaan er voor dat 
elke jeugdbeweging tegen het einde van 
dit jaar in een degelijk lokaal verblijft. Chiro 
Aaigem verhuist naar het nieuwe lokaal op 
de Langemunt. Scouts nemen hun intrek 
op Steenberg en VNJ verhuist naar het 
ontmoetingscentrum in Aaigem. De 
andere jeugdbewegingen ontvangen 
diverse toelagen.

Je merkt het: een goed jeugdbeleid wordt 
niet uitgewerkt door één schepen of één 
dienst. Schepenen Dirk De Rouck en Johan 
Van Vaerenbergh lieten zich bijstaan door 
de OCMW-ploeg en het jongste raadslid van 
CD&V, Wim Lammens. Samen met de 
ambtenaren realiseerden zij een actief 
jeugdbeleid waarbij ieder kind telt. In 
combinatie met een degelijk toegankelijk 
onderwijs kan dit tellen en ligt de weg 
vooruit breed open voor onze kinderen en 
jongeren.

JEUGDDIENST EN SOCIAAL HUIS SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR



De wereld is een dorp geworden. Met het vliegtuig reizen we in 
enkele uren naar de andere kant van de planeet en met het 
internet doen we er slechts enkele seconden over. Zo leren we 
niet alleen andere culturen kennen en waarderen, maar hebben 
we ook hun eetgewoonten ontdekt en overgenomen. Producten 
en ingrediënten uit de hele wereld hebben de weg naar onze 
supermarkten gevonden. De globalisering is een feit. Dat heeft 
zowel voor- als nadelen. De wereld is een dorp geworden, en net 
dat dorp is van groot belang. Het gemeentelijk niveau is op veel 
domeinen betrokken partij. Ook in Erpe-Mere zijn we ons daar 
bewust van. 

Daarom werd de GROS opgericht, de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze adviesraad overkoepelt het 
Noord-Zuid beleid in Erpe-Mere en is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en een aantal 
burgers. Een groep mensen die elk vanuit hun achtergrond de 
wereld aan tafel brengen. Samen denken ze na over de rol van 
Erpe-Mere in deze wereld en formuleren ze voorstellen aan het 
gemeentebestuur. Vanuit de GROS groeide het idee om met 
Erpe-Mere het label van FairTradeGemeente te halen. 

Fair Trade is een internationale campagne die ijvert voor eerlijke 
handel en duurzame consumptie. Met respect voor mens en 
milieu, zowel voor de producent uit het zuiden als de lokale 

WIE IS GEMEENTERAADSLID TOM VAN IMPE?
Geboortejaar: 1971
Woonplaats: Mere     
Gezin: Single
Opleiding: Graduaat Boekhouden & Fiscaliteit, Graduaat Verzekeringen
Beroep: Verzekeringen    
Favoriete ontspanning: Staptochten, organiseren van activiteiten, toneel bekijken, 
muziek beluisteren en live bekijken, lezen… 
Waarom ging je in de politiek: Op een bepaald ogenblik stelde ik mezelf de vraag: ”Ga je dan écht nooit proberen je 
politieke ideeën te realiseren?” En het antwoord op die vraag kan je zelf afleiden!
Waar droom je van in de politiek: Dat het zo belangrijke “Wij-gevoel” de norm wordt!
Favoriete quote: Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.
Grote voorbeeld: Alle kleine en grote leiders uit het verleden en het heden, die er blijven voor kiezen te verenigen en niet 
te verdelen, vaak tegen de stroom in!
Favoriete boek, muziek: Ik las recent pas ‘Tongkat’ van Peter Verhelst. En ik  was écht onder de indruk van de 
sprookjesstijl en de ideeën. Op muzikaal vlak gaat er na al die jaren nog altijd niets boven U2!
Boodschap die je wil meegeven: Geniet (wat dat dan ook is voor jou), het leven is te kort en te onvoorspelbaar om dat 
niet elke dag opnieuw te doen!

WIE IS OCMW-RAADSLID BEA DAELMAN?

FAIRTRADEGEMEENTE ERPE-MERE 

Opleiding: Van basisopleiding ben ik schoonheidsspecialiste en gezondheidscoach. In 
2011 maakte ik een carrièreswitch na dertig jaar gewerkt te hebben in de parfumerie als 
manager, en een aantal jaren als zelfstandige gezondheidscoach
Favoriete ontspanning: Mijn second life is ‘home staging’, in binnen en buitenland op zoek 
gaan naar woonaccessoires en unieke stukken om harmonie te brengen in mijn huis, om van 
mijn thuis een woonark te maken waar iedereen welkom is.
Waarom ging je in de politiek: Jaren geleden werd ik geconfronteerd met kinderen die 
extra zorg nodig hadden. Samen met andere ouders ervaarde ik dat hulp zoeken zeer moeilijk was. Na een onderhoud 
met wijlen Etienne Lepage en Hugo De Waele was de beslissing niet moeilijk om mij met CD&V te engageren voor al wie 
het wat moeilijker heeft in de maatschappij. 
Waar droom je van in de politiek: Van een gezonde, mooie gemeente met een hart voor iedereen. 
Favoriete quote: Wie vergeet zich voor te bereiden, bereidt zich voor vergeten te worden. 
Grote voorbeeld: Gewone mensen uit de straat met een verhaal en een hart op de juiste plaats.
Favoriete film, boek, muziek: Zeer gevarieerd kijken naar natuurdocumentaires, als francofiel lezen over regionale 
recepten en dan ook uitproberen, mijn muziek zijn de golden oldies.
Boodschap die je wil meegeven: Ga mee met ons om via de mooie realisaties van CD&V Erpe-Mere uit te bouwen tot 
een gemeente waar plaats is voor iedereen.

producent. Je herkent een FairTradeGemeente 
aan de herkenbare bordjes aan de gemeentegrenzen. 
Een FairTradeGemeente moet voldoen aan 6 criteria:
- Het gemeentebestuur ondersteunt fair trade via een resolutie en 
de aankoop van producten
- Fairtradeproducten zijn beschikbaar in plaatselijke winkels en 
horeca
- Scholen, bedrijven en organisaties kiezen voor fair trade
- Ook in de plaatselijke media en pers is aandacht voor eerlijke 
handel
- Er is een plaatselijke trekkersgroep actief
- Lokale productie en consumptie wordt aangemoedigd met een 
nieuw initiatief

De voorbije weken werd in Erpe-Mere hard gewerkt om de 6 
criteria te behalen. Net nog werd met het FairTradeDessert 
Erpe-Mere een wedstrijd gelanceerd om aan het 6de criterium te 
voldoen. Dank aan allen die hier hun steentje aan hebben 
bijgedragen. Het dossier met de aanvraag om van Erpe-Mere een 
FairTradeGemeente te maken is ingediend. We hopen binnenkort 
bericht te krijgen dat de titel binnen is. Maar nu is het nog in 
spanning afwachten…

Meer info op: www.fairtradegemeenten.be of bij 
gemeenteraadsleden Emmy Janssens & Tom Van Impe



NATUURLIJK - INFORMATIEBLAD VAN CD&V ERPE-MERE
Heeft u een opmerking of een idee? Wil u meer info over de CD&V werking in Erpe-Mere?
Kijk op onze website www.erpe-mere.cdenv.be of neem contact met ons op.
Verantwoordelijke uitgever: Raf Suys, Magerstraat 88, 9420 Erpe-Mere
Contactpersoon CD&V Erpe-Mere: Johan Van Vaerenbergh, info@erpe-mere.cdenv.be
Eindredactie: Peter D’Herde - www.totaalburo.be
Lay-out: Magali Casalin - www.tabdesign.be

>> VOLG ONS OOK VIA:
WWW.FACEBOOK.COM/CDENVERPEMERE

Gehuwd en mama van Charlotte en 
Alice. Afkomstig van Erpe, waar ze 
opnieuw gaat wonen na mooie jaren in 
Erondegem. Oud-leidster van Chiro 
Jargill Erpe en lid van toneelvereniging 
ASEM. Ze werkt als directiesecretaris en 
woordvoerder van de federale politie 
Oost-Vlaanderen, maar heeft ook een 
eigen zaak in make-up en skincare. Ze is 
sinds dit jaar ook actief als 
OCMW-raadslid. Griet ijvert voor een 
bruisend verenigingsleven en een beleid 
dat ondernemers helpt om te groeien.

KORTE VOORSTELLING VAN 
ONZE 9 NIEUWE KANDIDATEN >>

Als echtgenote van een landbouwer 
weet Caroline wat hard werken 
betekent. Samen met haar echtgenoot 
baat ze in Aaigem Hoeve Van Den 
Bossche uit, bekend van de lekkere 
ijsjes. Ze begint er  elke dag vroeg aan - 
goed begonnen is half gewonnen - maar 
ze houdt niet van half werk. Ze is een 
sociaal persoon die het hart op de tong 
draagt. Haar motto: “Elke dag weer 
leren wat je gisteren nog niet wist!”

Woont in Bambrugge en is gehuwd met 
Sabine Schollaert. Papa van Wout, Bo 
en Jasper en pluspapa van Elien en 
Jarne. Van opleiding industrieel 
ingenieur bouwkunde, maar werkt als 
directeur van een secundaire school in 
Dendermonde. Sociaal geëngageerd en 
wil graag ook op lokaal vlak iets doen 
voor de inwoners van onze gemeente.

Een enthousiaste, geëngageerde vrouw 
met een warm hart voor verenigingen. 
Onderwijs, klimaat en duurzaamheid 
behoren tot haar prioriteiten. Met een 
luisterend oor en de juiste aanmoedi-
ging wil ze graag iets betekenen voor 
mensen. Ze is gedreven, heeft een warm 
hart en is een doorzetter. Drie troeven 
die ze zeker nodig heeft als propagan-
diste van ACV. Vanuit het mooie Aaigem 
wil ze dit waarmaken in Erpe-Mere.

Getrouwd met Levi Viville en mama van 
Marie en Nette. Haar prioriteit ligt bij 
haar gezin, maar daarnaast zet zij zich 
met veel enthousiasme in voor allerlei 
sociale initiatieven in onze gemeente. 
Omdat ze graag bijleert, volg ze een 
lerarenopleiding als aanvulling op haar 
diploma bio-ingenieur. Haar eerste stap 
in de politiek bewijst dat nieuwe 
uitdagingen haar niet afschrikken. Ze is 
een bezige bij, leergierig en gedreven.

 GRIET
 DE WAELE

PLAATS

12
Gehuwd met Luc Van Vaerenbergh, 
woont in Erpe en is een enthousiaste 
mama van 3 meisjes: Lizette, Suzanne 
en Odille. Zij wil zich voor de eerste maal 
verkiesbaar stellen om mee te werken 
aan een leefbaar Erpe-Mere waar het 
goed is om te wonen, te werken en te 
ontspannen. Als dochter van een 
landbouwer schenkt ze veel aandacht 
aan de zorg voor de natuur.

 LIEN
 VANDERSTAPPEN

PLAATS

15

Onze kandidate uit Erondegem is een 
wervelende dame met een groot hart 
voor mens en dier. Ondernemer en 
sociaal geëngageerd. Nieuw en toch 
ervaren door haar beroep als advocaat 
en haar inzet in Welzijnsschakels.

 ANIQUE
 NOËL

PLAATS

16
 TOMAS 
 DE WILDE

PLAATS

17

Getrouwd met Koen De Nys en trotse 
mama van Louis, Jef en Marie. Samen 
met haar man runt zij een anjerkwekerij 
in Erpe. In haar vrije tijd speelt ze 
klarinet in de harmonie in Erpe. Ze 
houdt ook van lezen, samen met het 
gezin gaan wandelen of lopen in de 
natuur en velden. 

 MARIAN
 DE NYS

PLAATS

14

 CAROLINE
 VAN DEN BOSSCHE - STUER

PLAATS

19
 LUTGARD
 DE COENSEL

PLAATS

20
 KATRIEN 
 TOURIANY

PLAATS

22

Onze jongste kandidate op de lijst. Zij 
studeert af in de rechten. Pauline is een 
goedlachse ex-leidster van Chiro 
Klim-op Aaigem en afkomstig uit Burst. 
Verenigingen en evenementen die jong 
en oud samenbrengen draagt ze een 
warm hart toe. Luisteren naar en hulp 
bieden aan de medemens is voor haar 
heel belangrijk.

 PAULINE
 DE BACKER

PLAATS

18


