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» DE WEG VOORUIT
DESTELBERGEN-HEUSDEN

Een bruisende gemeente  
Daar gaan we voor
» Gemeenteraadsverkiezingen  

14 oktober 2018
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Carolien is al 18 jaren schepen 
in Destelbergen-Heusden. 

Sinds haar studentenjaren is Carolien 

gebeten door de politieke microbe. 

Na haar studies Politieke Wetenschappen 

en Bedrijfseconomie en -beleid, werd ze in 

2000 voor het eerst verkozen als schepen. 

Haar gedrevenheid, bestuurservaring en 

dossierkennis zijn voor CD&V belangrijke 

troeven om Carolien aan te duiden als 

lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.

Carolien 
Ongena 
» LIJSTTREKKER



Carolien Ongena
» LIJSTTREKKER 

SCHEPEN (SINDS 2000)

Beste inwoner,

Ben jij betrokken bij wat er gebeurt in Destelbergen-Heusden? Ik denk het 

wel. Onze gemeente telt veel kritische inwoners, die begaan zijn met hun 

gemeente en weten wat belangrijk is.  

In het voorjaar heeft CD&V een tevredenheidsenquête uitgevoerd. Misschien 

heb je ook meegedaan. Veilige fietspaden, ervoor zorgen dat er trager 

gereden wordt, efficiënter openbaar vervoer, meer inspraak en beter op de 

hoogte zijn van wat het beleid doet en beslist: dat willen jullie.  

Als CD&V-lijsttrekker ga ik voor een beleid dat rekening houdt met je mening. 

Voor een gemeentebestuur dat niet boven de hoofden beslist, maar overlegt. 

Voor een bestuur dat de centen telt. En vooral voor een warm bestuur dat 

het gezin en de buurt centraal stelt. 

Daar ga ik voor. Samen met de geëngageerde CD&V-ploeg. We willen 

Destelbergen-Heusden toekomstgericht besturen. Kortom: “De Weg Vooruit”.

Woordje van  
de lijsttrekker
» 
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CD&V zet in op veiligheid, 
verbondenheid en gezondheid
Onze focus ligt op veilige buurten waar het aangenaam en gezond is om te wonen. 

ACTIES IN DE KIJKER:

» Ken je wijkagent. De wijkagent moet dé schakel zijn tussen de buurt en politie

» Ontmoetingen stimuleren. Denk aan een ambachtenmarkt, evenementen, wijkkermissen, 

een uitgebreid cultureel aanbod

» Meer geld voor fiets- en voetpaden. Minder zwaar vervoer in de dorpskernen

» Seniorenacademie houdt de hersenen fit en stimuleert levenslang leren 

» Een nieuwe dienst Burenbemiddeling om burengeschillen op te lossen

» Verkiezingsprogramma  
 CD&V Destelbergen-Heusden
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Toekomst
Prognoses voorspellen dat de bevolking met 2% zal stijgen tegen 2027. Er zullen veel meer 
65-plussers zijn, en baby’s en peuters. De komende tien jaar zullen de eerste zelfrijdende auto’s op 
de wegen verschijnen. Wij bereiden de gemeente voor op de toekomst.

ACTIES IN DE KIJKER:

CD&V is dé gezinspartij
Destelbergen-Heusden telt 18.000 inwoners. Dat zijn 7.581 gezinnen. We trekken de kaart van de 
gezinnen en de kinderen. Want wat goed is voor onze kinderen, is goed voor iedereen.  

ACTIES IN DE KIJKER:

» Extra serviceflats in centrum Destelbergen

» Autosnelweg E17 onder de grond
» Veilige circulatie in Tramstraat en omliggende smalle straten

» Lage belastingen 

» Open ruimte beschermen: natuurgebied Damvallei uitbreiden en verbinden met Gentbrugse 

Meersen via nieuwe fiets- en wandelbrug over de Schelde

» Nieuw kinderdagverblijf in Dagverzorgingscentrum in Heusden 

» Vakantieaanbod voor peuters van 2,5 - 3 jaar
» Wijken krijgen budget en inspraak om zelf acties te ondernemen

» Meer groene speelruimtes, aanleg skatepark, nieuwe locatie voor KFC Heusden
» Snelbus naar Gent via autosnelweg en meer bussen van Heusden naar Melle Leeuw 
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» VEILIGHEID

JOACHIM DE SCHRYVER: “Als fervent 

fietser vind ik goede infrastructuur 

belangrijk. Onze kinderen moeten veilig 

de baan op kunnen. Dat vraagt extra 

investeringen in veilige fietspaden 
en voetpaden. In de dorpskernen wil 

CD&V zwaar vervoer uit de dorpskernen 

en korte verkeerslussen. Het verkeer in 

de Tramstraat en omgeving moet vlotter en veiliger. 

Daarvoor is een verkeersstudie nodig.”

ACTIES: 

» extra investeren in veilige fiets- en voetpaden 

» fietssnelwegen en trage wegen als veilige fietsverbindingen

» verkeers- en mobiliteitseducatie in het basisonderwijs 

» korte verkeerslussen 
» zwaar vervoer uit de dorpskernen

» verkeersonderzoek voor de Tramstraat en omgeving

» snelbus naar Gent via de autosnelweg (vertrekpunt: de nieuwe carpoolparking aan 

de oprit van de R4 op de Dendermondesteenweg)

» meer bussen naar de tramhalte Melle Leeuw

ESTER DE HONDT: “Ik studeer Rechten 

en als pendelstudent weet ik hoe 

belangrijk mobiliteit en bereikbaarheid 

zijn. Het openbaar vervoer moet 

efficiënter voor de schoolgaande jeugd. 

Meer bussen naar de tramhalte Melle 
Leeuw en een snelbus naar Gent via 

de autosnelweg, die vertrekt aan de 

nieuwe carpoolparking aan de oprit van de R4 op de 

Dendermondesteenweg. Daar maken we werk van.”

Als inwoner van Destelbergen-Heusden heb je recht 
op een veilige en leefbare samenleving.   
Vertrouwen, samenwerking en verantwoordelijkheid. 
Geen betutteling. Wel rechten en plichten. 

Veilig op de fiets, bereikbaar met de auto en snel met de bus
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Camerabewaking  
om de veiligheid te verhogen

BART CLAUWAERT: “Als medewerker bij 

de Noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen 

maak ik van veiligheid mijn strijdpunt. 

Elke dag zie ik hoe belangrijk veiligheid 

is in de buurt, het verkeer en op 

evenementen. Camera’s in de straten 

kunnen criminaliteit voorkomen en 

bestrijden. Ze verhogen ook de verkeers-

veiligheid en gaan sluikstorten tegen. De ver werking van 

persoonsgegevens moet automatisch gebeuren, zodat 

de politie meer tijd heeft voor het echte werk. ”

ACTIE: 

» slimme camera’s
Respect voor ieders geaardheid 

Volledig jezelf zijn, kan alleen in een veilige omgeving. 

CD&V maakt een actieplan voor tolerantie en 
respect voor ieders geaardheid. Ook voor holebi’s en 

transgenders. Overal in Destelbergen-Heusden.

Burenruzies oplossen via burenbemiddeling 
Een luidruchtige buurman, overhangende takken, een hond die maar blijft blaffen…: vervelend. De oplossing? 
Burenbemiddeling. CD&V sprak met Leen Meerschout, vrijwilliger bij de dienst Burenbemiddeling in Gent. Zo’n dienst 
wil CD&V ook in onze politiezone Rhode&Schelde.

“Hoe werken jullie?” 
Leen: “Twee vrijwilligers gaan langs om te luisteren naar 

het probleem. Vervolgens luisteren ze naar de buur. Als 

beide buren instemmen, komt er een gesprek op een 

neutrale plaats.”

“Zoeken jullie zelf oplossingen voor 
de burenproblemen?” 
Leen: “Neen. De burenbemiddelaars begeleiden het 

gesprek, komen eventueel tussen en zorgen voor 

wederzijds begrip. Zo blijven de mensen zelf de baas. Dat 

is niet zo als men politie en justitie inschakelt. Dan is er 

altijd een winnaar en een verliezer. Burenbemiddeling 

streeft naar twee winnaars.”

“Is burenbemiddeling gratis?” 
Leen: “Ja en het is een snelle procedure. Een groot 

pluspunt in vergelijking met de zware kosten en lange 

juridische procedures.”

Ken uw wijkagent
PATRICK NAESSENS: “De wijkagent moet 

weer tijd hebben om contact te leggen 

met de mensen en naar hen te luisteren. 

Ook buurt informatienetwerken met 

permanente informatie-uitwisseling 

tussen de lokale politie en de buurt 

zijn goed voor de samenwerking en het 

veiligheidsgevoel.”

ACTIES: 

» sociale rol van de wijkagent verbeteren

» nieuwe buurtinformatienetwerken
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Een zorgeloze ouwe dag,  
daar tekenen we allemaal voor

IVAN STEVENS: “Als OCMW-raadslid 

focus ik op kwaliteitsvolle en 

betaalbare ouderenzorg, met 

aandacht voor het menselijke. De 

laatste tien jaar zijn er dubbel zoveel 

tachtigplussers. Ook de groep 65+ stijgt 

sterk. CD&V laat mensen aangepast 

wonen in hun eigen buurt. Het is 
niet omdat je meer hulp en zorg nodig hebt, dat je 
daarom naar een woonzorgcentrum móet verhuizen. 
In Heusden hebben we geïnvesteerd in 40 serviceflats. 

We willen er nieuwe bouwen in Destelbergen.”  

ACTIE:

» bijkomende serviceflats in centrum van 

Destelbergen

» VERBONDENHEID 
Als je een goede band hebt met je buren 
ben je gelukkiger. CD&V wil buurten 
versterken en ontmoetingen stimuleren. 
Zorg voor ouderen en kinderen vinden we 
kerntaken van de gemeente.
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Wonen in  
een residentiële gemeente

ELISABETH ROBERTI: “Destelbergen-

Heusden is een residentiële gemeente 

met prachtige kastelen, villa’s en 

fraaie woningen. De helft van de 6.940 

eengezinswoningen zijn alleenstaande 

huizen. Waarom geen villa’s opdelen 
en gedeeld gebruiken? Bewoners die 

noodgedwongen moeten verhuizen, 

omdat het onderhoud van huis en tuin te veel van hen 

vraagt, kunnen zo langer in hun huis blijven wonen. En 

het groene karakter van de gemeente blijft behouden.” 

MARIJKE DE KERPEL: “Betaalbaar 

wonen is belangrijk. Jonge mensen 
moeten kunnen blijven wonen in de 
fijne buurt waar ze zijn opgegroeid. 
CD&V blijft inzetten op kernversterking, 

wooninbreiding en verantwoorde 

woonuitbreidingsgebieden. Bij nieuwe 

woonprojecten pleit CD&V voor een 

evenwicht tussen sociale en andere woningen. Alleen 

sociale woonwijken zijn niet wenselijk. Een gezonde 

woonmix maakt samenleven aangenamer.” 

ACTIES:

» opdeling en gedeeld gebruik van villa’s

» evenwichtige mix tussen sociale woningen en 

andere woningen

Kinderopvang: jong en oud 
samenbrengen onder één dak 

STEPHANIE CASSIMAN: “Meedoen aan 

de gemeenteraadsverkiezingen is een 

doordachte beslissing. Ik help graag 

mensen. Vandaar dat ik verpleegkunde 

studeer en een vakantie job doe in het 

rusthuis. In het Dagverzorgingscentrum 
voor ouderen in Heusden wil CD&V een 
nieuwe kinder opvang. Door ouderen 

en kinderen samen te brengen, ontstaan bijzondere 

vriendschappen. De kinderen toveren een lach op de 

gezichten van de ouderen, die dan minder eenzaam zijn. 

Daar sta ik volledig achter.”

BLIJDE VERCAMER: “Ik ben actief in 

de ouderwerkgroep van scouts Joe 

English en in de schoolraad, dus mijn 

aandacht gaat naar de jeugd. Een 

goede kinderopvang is belangrijk, net 

als een uitgebreid vakantieaanbod. 

Onder impuls van CD&V is geïnvesteerd 

in extra inkomensgerelateerde 
kinderopvangplaatsen. Je betaalt volgens je inkomen. 
Die weg moeten we verder inslaan. En we willen 

vakantiekampen voor peuters van 2,5 tot 3 jaar.” 

ACTIES: 

» nieuwe kinderopvang in het Dagverzorgings-

centrum voor ouderen in Heusden

» extra inkomensgerelateerde 

kinderopvangplaatsen

» vakantiekampen voor peuters van 2,5 tot 3 jaar
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» VERBONDENHEID

Levendige handelskernen
DIDIER LEBRUN: “Onze twee 

dorpscentra moeten aangename 

verblijfsruimtes zijn, zowel voor 

winkeliers als klanten. Handelaars en 

horeca-uitbaters geven zuurstof aan 

de gemeente. CD&V promoot lokaal 
winkelen en steunt de campagne 

‘Koop om de hoek’. Nieuwe handelaars 

krijgen een aanmoedigende vestigingspremie om een 

zaak te openen in de handelskern. Meer bebloeming, 

nette openbare toiletten en de leegstand aanpakken 

maken onze dorpen aantrekkelijker.”

ACTIES: 

» vestigingspremie voor nieuwe handelaars 

in handelskern

» leegstaande handelspanden aanpakken

» promotiecampagne ‘Koop om de hoek’ 
» financiële en logistieke steun voor 

handelaarsverenigingen 
» meer bebloeming
» duidelijke aanduiding van de handelskernen

» nette openbare toiletten in het centrum 

» geen gemeentebelasting op terrassen van 

horecazaken op openbaar domein 

Ondernemen 
LAURA VAN RENTERGEM: “stilzitten is 

niets voor mij. Ik combineer mijn studies 

met een job in het fitnesscentrum 

Fit-out in Destelbergen. Ik studeer 

KMO-management en heb veel respect 

voor ondernemers. Of het nu gaat om 

zelfstandigen, kmo’s, ambachtslui, 

horeca-uitbaters, freelancers of vrije 

beroepers: ze nemen risico en dat vergt moed. Ik sta 

volledig achter de acties van CD&V om ondernemers 
te ondersteunen. Startende ondernemingen efficiënt 

helpen bij vergunningen en administratieve procedures 

en tijdige en duidelijke communicatie en overleg bij 

wegenwerken. De toeristische troeven in onze groene 

kastelengemeente dichtbij Gent uitspelen, is goed voor 

de handel en horeca.” 

ACTIES: 

» startende ondernemingen ondersteunen

» communicatie en overleg bij wegenwerken
» toeristische troeven uitspelen
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Een warm buurtgevoel
LIEN ROBBROECKX: “Mijn hart ligt in 

de Wellingstraat. Daar heb ik mee 

het buurtgevoel aangewakkerd. 

Contact met de buurt en echt naar 

elkaar luisteren, is zo belangrijk.” 

Daarom willen we buurtbewoners via 
wijkadviesraden meer inspraak en 
een eigen budget geven. De buurt kan 

dan zelf beslissen over de invulling van speelruimte, 

verkeersveiligheid of openbare netheid.” 

ACTIE:

» wijkadviesraden budget en inspraak geven

Ambachtenmarkt
CARINE PLOVIE: “Een ambachtenmarkt 
met duurzame, authentieke, korte 
keten-producten kan het verschil 

maken met markten in de omliggende 

gemeenten. Zo’n origineel aanbod 

is een extra reden om naar onze 

gemeente te komen. Een goede zaak, 

ook voor onze handelaars.”

ACTIE:

» ambachtenmarkten organiseren

Luisteren voor beter resultaat
Als inwoner wil je gehoord en betrokken 

worden. Echt luisteren, overleggen en 

samenwerken met jou als inwoner, met de 

buurgemeenten en andere overheden zijn 

nodig om resultaten te boeken.

Gezinnen met kinderen 
VEERLE PAUWELS: “De sterke schouders 

moeten de zwakken steunen. Dat doe ik 

ook als opvoedster in een leefgroep met 

volwassenen met een mentale beperking. 

Er is veel verscholen kansarmoede. We 

verwachten van ouders dat ze naar best 

vermogen hun kinderen opvoeden. 

Villa Tuur in het Axminsterhof moet 

de hotspot worden voor laagdrempelige gezins- en 
opvoedingsondersteuning met extra aandacht voor 
kinderen in kwetsbare gezinnen.”

ACTIE: 

» gezins- en opvoedingsondersteuning  

in Villa Tuur
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Leven in de brouwerij 
JOËL PRINGELS: “Als geen ander ken 

ik de waarde van ambiance, sfeer 

en sociaal contact. Verenigingen en 

initiatiefnemers van wijkkermissen, 

sport- en andere evenementen die 

leven in de brouwerij brengen, moeten 

financiële en logistieke steun krijgen. 

CD&V ijvert voor een sterk cultureel 
aanbod voor iedereen.”

ACTIES:

» financiële en logistieke steun voor evenementen

» sterk cultureel aanbod

» VERBONDENHEID

Solidair met het Zuiden
BENEDICT VERBRUGGE: “Ik ben 

een bruggenbouwer en draag 

zorg voor mensen die uit de boot 

vallen. Samen met de Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking helpen 
we vluchtelingen van het Lokaal 
Opvanginitiatief te integreren in hun 
nieuwe thuis. Financiële steun voor 

ontwikkelingsprojecten, waarbij mensen uit onze 

gemeente betrokken zijn, werkt goed. Maar geld alleen 

is niet voldoende. Het is belangrijk om inwoners te 

sensibiliseren en informeren over Noord-Zuid thema’s.”  

ACTIES:

» Lokaal Opvanginitiatief voor vluchtelingen 

ondersteunen met vrijwilligers

» ontwikkelingsprojecten financieel steunen
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» GEZONDHEID

Een slimme gemeente verlaagt de 
ecologische voetafdruk en wordt op termijn 
klimaatneutraal. Dit vraagt strategische 
keuzes – voor jouw gezondheid.

Een propere buurt 
JOHAN DIERICKX: “Mensen zijn het beu 

om te wandelen, fietsen of joggen langs 

wegen en paadjes vol blikjes en flesjes. 

Onze CD&V-ploeg nam deel aan de 

gemeentelijke zwerfvuilophaalactie. 

Met een affichecampagne ‘Wij ❤ 

van een propere buurt’ vroegen we 

aandacht voor het probleem van 

zwerfvuil. Op nationaal vlak pleit CD&V voor de 

invoering van statiegeld voor plastic flesjes en blikjes. 

Als je geld krijgt voor afval, dan is het geen afval 
meer, maar materiaal. En geld, dat gooit niemand weg. 

Statiegeld in andere landen leidt tot goede resultaten.”

ACTIES:

» sensibiliseringsacties rond zwerfvuil

» steun aan statiegeld
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» GEZONDHEID 

Autosnelweg E17 onder de grond

CLAIRE PIETERS:  

“Een gezonde buurt met aandacht 

voor het milieu vind ik belangrijk, want 

dat heeft een impact op onze kinderen 

en kleinkinderen. CD&V strijdt voor de 
ondertunneling van het E17-viaduct 
en daar sta ik achter.”

Het toenemend verkeer op de R4 en E17 zorgt in 

Destelbergen en Heusden voor extra geluidsoverlast 

en meer uitstoot van fijn stof. 

Het E17-viaduct in Gentbrugge afbreken en 120.000 

voertuigen, die er dagelijks over rijden, via de R4 

sturen, is voor CD&V onaanvaardbaar. Ook blijvend 

oplapwerk van het E17-viaduct in Gentbrugge is geen 

duurzame oplossing. 

CD&V Destelbergen-Heusden wil een ondertunneling 
van de autosnelweg E17 tussen de twee natuur-
gebieden, Gentbrugse Meersen in Destelbergen en 

Gent en de Scheldevallei in Merelbeke en Zwijnaarde. 

Architect Dirk Coopman heeft deze visie uitgewerkt.

Een tunnel kost geld. Maar bovengronds komt er veel 

grond beschikbaar, waarop mensen kunnen wonen, 

werken en leven. Er kunnen pleinen en parken komen. 

Ideaal dus voor je levenskwaliteit en gezondheid.

CD&V Destelbergen-Heusden wil samen met actie-

groepen en gemeentebesturen van de randgemeenten 

de ondertunneling van de 
E17 op de politieke agenda 

van de Vlaamse regering 

zetten. Door samen een 

duidelijk standpunt te 

verdedigen, voeren we de 

druk op om werk te maken 

van een totaalvisie.

Open ruimte is kostbaar
DIETER VAN STEENDAM:  

“Als boerenzoon voel ik mij verbonden 

met het buitenleven en de dieren. De 

landbouwsector is belangrijk als het 

gaat om de open ruimte in Vlaanderen 

te bewaren. De open ruimte duurzaam 
in stand houden doen we samen: 

landbouwers, natuurverenigingen, 

recreanten, waterbeheerders en private eigenaars.”

ACTIES:

» een recreatieve uitbouw van de Groenpool 

Gentbrugse Meersen/Damvallei 

» behoud van de getijdenschelde 
» fiets- en wandelbrug over de Schelde 

die aansluit op fiets- en wandelassen in de 

Gentbrugse Meersen

» ruimte voor nieuwe volkstuintjes
» financiële steun aan vzw Natuurpunt voor 

uitbreiding natuurgebieden
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ACTIES: 

» voetbalveld aan JGC wordt een avontuurlijke 

speelruimte met bomen, waterpartijen en een 

klein voetbalveld 

» de tuin van Villa Tuur in het Axminsterhof en 

het terrein van de scouts, FOS De Kangoeroes, 
worden één groene speelruimte.

» openbare speelruimte op het Eenbeekeinde
» speelpleintjes aanpassen aan de wensen van 

de buurt

» speelplaatsen van scholen groener maken
» skatepark aanleggen

» fuiven in een veilige omgeving
» herlocalisatie van voetbalclub KFC 

Heusden met uitbreidingskansen en nieuwe 

infrastructuur

Spelen en feesten
BRAM SCHEPENS: “Al mijn vrije tijd gaat 

naar Speelplein Tureluur. Dat staat 

open voor elk kind, met of zonder 

een beperking. Hen een leuke tijd 

bezorgen op het speelplein, daar 

doe ik het voor. Ook CD&V heeft een 

hart voor kinderen. Als het van ons 

afhangt wordt het voetbalveld voor het 

jeugd- en gemeenschapscentrum een avontuurlijke, 
groene speelruimte met een klein voetbalveld. Op 

het Eenbeekeinde komt meer openbare speelruimte. 

Er komt een skatepark en de grijze speelplaatsen op 

scholen worden groener. Door een nieuwe locatie voor 

voetbalclub KFC Heusden in de Nederbroekstraat, krijgt 

de club betere infrastructuur.” 

ELINE DEPOUILLON: “De standpunten 

van CD&V met aandacht voor kinderen 

en jongeren spreken me aan. Door mijn 

engagement in jeugdhuis Den Draai ken 

ik de waarde van een dynamische groep. 

Dat is de basis voor iets moois. CD&V 

geeft ruimte aan jongeren. Ze moeten 

elkaar kunnen ontmoeten en  feesten 
in een veilige omgeving. Veilig fuiven betekent gratis 

water tijdens de fuif, fuifcoachopleidingen organiseren, 

subsidies voor security en controle op alcoholgebruik.”
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Gezonde Gemeente
ANDRÉ DE GROOTE: “Als schepen 

van volksgezondheid wil ik iedereen 

stimuleren om gezond te leven. CD&V 

wil levenslang leren aanmoedigen 

door een seniorenacademie op te 

richten. Net zoals sport het lichaam in 

conditie houdt, houdt levenslang leren 

de hersenen fit. Senioren aanzetten 
om actief te blijven is belangrijk. Daarnaast zetten we 

in op preventieve gezondheidsacties rond darm- en 

borstkanker, drugs- en alcoholgebruik en bingedrinken, 

voeding, valpreventie, bewegen. Zo verhogen we de 

veerkracht van jong en oud.”

ACTIES:

» seniorenacademie

» preventieve gezondheidsacties

We maken werk van  
zuiver water

RAYMOND LUYCKX: “De jonge generatie 

verdient alle steun. Ik ben dertig jaar 

schepen en ik doe het nog altijd graag. 

De mooie projecten die op stapel 

staan, wil ik tot een goed resultaat 

brengen. Volgend jaar wordt sterk 

geïnvesteerd in de straten van de wijk 
Schuytershoek. Nieuwe rioleringen 

met heraanleg van de wegen, moeten geurhinder, 

wateroverlast en schade aan het wegdek definitief 

oplossen. Nadien volgen de Zandakkerlaan, Postlaan 
en Slootstraat. Met het RUP Kastelensite willen we het 

karakter en de erfgoedwaarde van de vele kasteelsites 

in onze gemeente behouden en versterken.

ACTIES: 

» rioleringswerken Schuytershoek

» rioleringswerken Centrum Heusden

» behouden en versterken van de erfgoedwaarde 

van kasteelsites

Lage belastingen
ALAIN TORCQ: “Als verzekeringsagent 

ben ik dagelijks bezig met financiën. 

De belastingen niet verhogen en 
toch ruimte voorzien voor nieuwe 
projecten en investeringen, is ons 
doel. Dat kan, want Destelbergen-

Heusden is een financieel gezonde 

gemeente. De personenbelasting 

is gedaald van 7,10% naar 6,9% en de onroerende 

voorheffing van 1200 naar 750 opcentiemen. Onze 

gemeente is schuldenvrij, want er is 6 miljoen euro 

schulden en 8 miljoen euro gecumuleerd overschot. 

Ook de schuldgraad per inwoner (300 euro) ligt ver 

onder het Vlaams gemiddelde.” 

ACTIES: 

» belastingen stijgen niet

» lage schuldgraad behouden
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CD&V lijst
1 Ongena Carolien
2 De Groote André
3 Torcq Alain
4 Vercamer Blijde
5 Stevens Ivan
6 Plovie Carine
7 Naessens Patrick
8 Pauwels Veerle
9 De Kerpel Marijke
10 Dierickx Johan
11 Clauwaert Bart 
12 Robbroeckx Lien
13 De Schryver Joachim
14 Lebrun Didier
15 Pringels Joël
16 Pieters Claire
17 Van steendam Dieter
18 Verbrugge Benedict
19 Schepens Bram
20 Depouillon Eline
21 Cassiman Stephanie
22 De Hondt Ester
23 Van Rentergem Laura
24 Roberti Elisabeth
25 Luyckx Raymond

» ONZE KANDIDATEN

CAROLIEN  
ONGENA

 LIJSTTREKKER

Als lijsttrekker van de vernieuwde CD&V-lijst vraag ik om  
zoveel mogelijk CD&V-kandidaten een naamstem te geven. 

Op 14 oktober vinden ook de provincieraadsverkiezingen 
plaats. Graag beveel ik lijsttrekker Filip Van Laecke en onze 
lokale kandidaat, Marijke De Kerpel, aan.

FILIP VAN LAECKE - LIJSTTREKKER PROVINCIE CD&V

“Voor CD&V is de provincie de motor voor de uitbouw 

van een economisch sterke regio met een veilig 
mobiliteitsbeleid. In nauwe samenwerking met lokale 

besturen neemt de provincie het voortouw in het realiseren 

van gemeente-overschrijdende initiatieven.”

MARIJKE DE KERPEL - 9de PLAATS PROVINCIE CD&V

“Ja, de provincie Oost-Vlaanderen dat zijn wij! CD&V 

is dé partij die voluit kiest voor het behoud van de 

provincie. De provincie realiseert mooie projecten die 

de gemeentegrenzen overschrijden, zoals de aanleg van 

fietssnelwegen. De provincie afschaffen en vervangen door 

nieuwe structuren is gewoon zinloos.”
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CD&V zet in op veiligheid, 
verbondenheid en gezondheid
» Onze focus ligt op veilige buurten waar het 

aangenaam en gezond is om te wonen. 

CD&V is dé gezinspartij
» Destelbergen-Heusden telt 18.000 

inwoners. Dat zijn 7.581 gezinnen. We 

trekken de kaart van de gezinnen en de 

kinderen. Want wat goed is voor onze 

kinderen, is goed voor iedereen. 

Toekomst
» Prognoses voorspellen dat de bevolking 

met 2% zal stijgen tegen 2027. Er zullen 

veel meer 65-plussers zijn. En baby’s en 

peuters. De komende 10 jaar verschijnen 

de eerste zelfrijdende auto’s op de wegen. 

Wij bereiden onze gemeente voor op de 

toekomst. 

Beknopt
» 

www.destelbergen.cdenv.be

Een bruisende gemeente 
Daar gaan wij voor
Gemeenteraads verkiezingen  
14 oktober 2018
 » 

Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
k 

– 
Ge

m
ee

nt
e-

 e
n 

Pr
ov

in
ci

er
aa

ds
ve

rk
ie

zi
ng

en
 1

4.
10

.2
01

8 
- V

.U
.: 

Ca
ro

lie
n 

O
ng

en
a,

 H
og

e 
Ko

ut
er

 1
1,

 9
07

0 
De

st
el

be
rg

en


