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Carolien: Elisabeth, je bent een echte Destelbergenaar?

Elisabeth: Inderdaad, en ook getrouwd met een echte Destelberge-
naar. Mijn man, Patrick Van hecke, reisde eerst de wereld rond als 
Officier ter Lange Omvaart om nadien te trouwen met iemand van de 
andere kant van de Dendermondesteenweg. 

De band met de gemeente dateert van voor 1900. Mijn overgrootou-
ders, Alphonse Cardon de Lichtbuer en Marie Stas de Richelle, trouw-
den in Destelbergen in 1891. Marie Stas de Richelle stichtte in 1911 de 
Vrouwenbond in Destelbergen. Gedurfd voor het begin van die eeuw, 
want vrouwen hadden toen nog geen stemrecht. Ze vond het niet 
kunnen dat vrouwen enkel aan de haard bleven. Mijn grootmoeder, 
Elisabeth Cardon de Lichtbuer, nam de Vrouwenbond (ondertussen 
VVKA) over en na het overlijden van mijn moeder, nam ik de fakkel 
over. Grootvader was actief in de Kerkfabriek en had tot de oorlog 
een textielfabriek in de Zenderstraat.

De broer van mijn grootmoeder was Jacques Cardon de Lichtbuer, 
burgemeester van 1939 tot 1941. Zijn burgemeesterschap was van  
korte duur. Hij werd opgepakt door de duitsers en gefolterd. 

Mijn grootmoeder heeft nog een betoging georganiseerd om de tram 
tot in Heusden te krijgen, wat de Heusdenaars ook verkregen. In onze 
familie zijn de dames onstuimiger dan de heren. Het ziet er naar uit dat 
deze tendens zal aanhouden.

Carolien: Je combineert een drukke job met heel wat sociale 
engagementen.

Elisabeth: Ik ben medebeheerder van de bvba Patrick Van hecke, 
waaronder de Steritec groep valt. 

Steritec heeft een vestiging in Brussel en Rotterdam en is gespecia-
liseerd in de ontwikkeling en commercialisatie van sterilisatie- en 
decontaminatie toestellen. We bieden geïntegreerde oplossingen 
voor de farmaceutische en biotechnologische industrie, de gezond-
heidszorg en laboratoria.

Met ons bedrijf ondersteunen we ook sociale doelen. Voor “Artsen 
zonder vakantie” hebben we een oplossing uitgewerkt om betrouw-
bare toestellen te kunnen inzetten in Centraal Afrikaanse ziekenhuizen. 

We leiden daar vrijwilligers op, zodat ze in het midden van de brousse 
een kwalitatieve sterilisatie kunnen uitvoeren met dezelfde normering 
als bij ons. Helpen vanop afstand is hier de boodschap. 
 
“Een hart voor Bumba” is een andere organisatie die we helpen. 
Op regelmatige basis vertrekt een humanitaire ploeg met dokters 
en verplegers uit België op missie richting Congo. Steritec zorgt voor  
materiële ondersteuning. We namen vorig jaar deel aan de “Warmste 
Week” van Studio Brussel in samenwerking met het CAW (Centrum Al-
gemeen Welzijnswerk). 

Carolien: De hele familie is blijkbaar sociaal geëngageerd?

Elisabeth: Via onze oudste dochter, die psychologe is, steunen we 
de “Rode Neuzen Dag”. Ze geeft ook jaarlijks een week dansles 
aan rolstoelpatiënten voor de organisatie To Walk Again van Marc  
Herremans. Onze jongste heeft het meer voor dieren. Ik houd mijn hart 
vast als ze met de fiets vertrekt, want regelmatig moet ik uitrukken om 
een gewond of verdwaald dier te repatriëren. Gelukkig zijn de meeste 
dieren gechipt en zijn de baasjes blij en ik ook.
Mijn echtgenoot is lid van Rotary Gent-Zeehaven en de kerkraad. Via 
de Rotary helpen we mee aan Voedselondersteuning Gent en het 
Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek.

Onder de kerktoren ben ik actief voor de VVKA, de catechesewerking 
en lid van de cultuurraad.
Alle engagementen liggen me nauw aan het hart en bij elke actie 
streef ik naar een duurzaam resultaat. 

Carolien: Je bent kandidaat op de CD&V-lijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Vanwaar je interesse voor 
de politiek? 

Elisabeth: Destelbergen is een heel mooie gemeente waar het aan-
genaam wonen is. 
Er werd al heel veel en goed werk verricht, laten we dat niet vergeten! 
Zoals ik me in mijn andere engagementen inzet, wil ik dit ook doen 
voor onze gemeente. In dialoog gaan met de andere bewoners 
vind ik heel belangrijk. Er samen werk van maken, opkomen voor de  
mensen. Samen oplossingen zoeken en vinden, die zo goed mogelijk 
aanleunen bij de vraag van de burger. Ik vind het waardevol als je je 
kan inzetten voor de verbetering van je leefomgeving. 

Carolien: Dank voor het gesprek en veel succes!

 

Elisabeth Roberti 
Eerste stappen in de politiek 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in  

oktober 2018 stelt CD&V-lijsttrekker, Carolien Ongena, 
een nieuwe kandidaat voor.

 
Elisabeth Roberti bruist van energie en neemt volgend jaar voor 
het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Haar motto: “kritiek is goed, beter kan altijd, perfectie is een doel. 
Inzet is een positief begin.”

Curricilum
Getrouwd met Patrick Van hecke, ook geboren en getogen in 
Destelbergen. 
Moeder van Paloma Van hecke, 16 jaar en Victoria Van hecke,  
21 jaar. Net afgestudeerd als psychologe en heeft een eigen  
praktijk sinds 1 september. 
Leeftijd: Net (geen) 50.



Wist je 
dat...
• Wist je dat onze brandweerzone 
‘Centrum’ 18 gemeenten omvat?
Vorig jaar werden 2.465 branden 
geblust. 

• Wist je dat we als gemeentebe-
stuur een herlocalisatie van KFC 
Heusden onderzoeken naar de 
gronden gelegen in de Mager-
straat en Nederbroekstraat?

• Wist je dat het viaduct E17 in 
Gentbrugge grondig wordt aan-
gepakt in 2019? Het aantal voe-
gen in de baan gehalveerd wordt. 
Dit zal een positief effect hebben 
op de geluidsoverlast.

                                
Jeugdhuis Den Draai 

zoekt M/V om leuke  
dingen te doen…

Jeugdhuis Den Draai werd opgericht in 2003. Vijf jaar later kreeg Den 
Draai een vaste stek op de eerste verdieping van het jeugd- en ge-
meenschapscentrum. Heel wat jongeren in onze gemeente krijgen een 
spontane glimlach om de mond als ze met heimwee terugdenken aan 
die leuke feestjes, plezante ontmoetingen en ontspannende activiteiten, 
daar in Den Draai.  

Het jeugdhuisbestuur heeft vorig jaar de deur achter zich gesloten en 
voorlopig is het heel stil in Den Draai. We doen een oproep naar de nieu-
we generatie jeugdige inwoners om de deuren en de tapkraan weer 
open te draaien! 
Heb jij organisatietalent? Wil je de perfecte pint leren tappen? Een dans-
je placeren, een quiz of optreden organiseren? Dan is het jeugdhuis voor 
jou de ideale locatie! Het jeugdhuis staat voor alle jongeren GRATIS ter 
beschikking voor activiteiten, georganiseerd vóór en dóór jongeren.

fietstocht

32

RAYMOND Luyckx 
Eerste schepen

• Minder spooroverwegen moeten de veiligheid en stiptheid verbeteren 
In onze gemeente sluit Infrabel twee van de vijf spooroverwegen, m.n. in de Hoenderstraat 
en in de Groenstraat. Bij de andere spooroverwegen in de Stationsstraat, Burgstraat en 
Schaessestraat onderzoekt Infrabel om een tunnel voor auto’s en fietsers aan te leggen. 
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de NMBS, verbetert in opdracht van de federale 
regering de veiligheid en de stiptheid van het treinverkeer. Daarom moet het aantal spoor-
overwegen in Vlaanderen drastisch verminderen. 

HERINRICHTING BEGRAAFPLAATSEN 
De begraafplaatsen in Destelbergen en Heusden worden heraangelegd met aandacht 
voor onderhoudsvriendelijke vergroening.  Er wordt een overdekte afscheidsruimte ge-
bouwd en een monument voor de Oud-strijders ontworpen.

PROVINCIALE TOELAGE VOOR DE AANLEG VAN FIETSPADEN EN EEN 
FIETSBRUG IN DESTELBERGEN
Het gemeentebestuur legt fietspaden en een fietsbrug aan in de Koedreef. Deze fietsinfra-
structuur maakt deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komt in aanmer-
king voor een provincietoelage van 40% of 54 309,67 euro. 

“    
CAROLIEN Ongena 
Schepen

LIEN Vercruysse 
Gemeenteraadslid

IVAN Stevens 
OCMW-raadslid

PATRICK Naessens 
OCMW-raadslid

BENEDICT Verbrugge 
Voorzitter

JOHAN Dierickx 
Penningmeester

ANDRÉ De Groote 
Schepen

ALAIN Torcq 
Fractieleider

BLIJDE Vercamer 
Gemeenteraadslid

CARINE Plovie 
OCMW-raadslid

SANDER Vercamer 
Eerste gedeputeerde

VEERLE Pauwels 
Secretaris

  

START : 14u bij Patrick Naessens  
Stapsteenweg 2 - 9070 Heusden

AFSTAND : 22 km - 4 stops 
Gratis - Samen met enkele kopstukken van CD&V  
(Stefaan Vercamer, Joke Schauvliege, en andere,...)

BBQ : zaal Pius X 
Bredenakkerstraat 31 - 9070 Destelbergen   
19u aperitief

Zaterdag  
30 september 2017

 
PRIJS BBQ :
- Volwassenen : 20   
   
  
- Kinderen 6 t/m 16 jaar : 10 
- Kinderen -6 jaar : gratis 

www.destelbergen.cdenv.be 
Tel. : Veerle Pauwels 0474/21 37 20

Verantwoordelijke uitgever : Benedict Verbrugge - Stationsstraat 69 - 9070 Destelbergen

 leden CD&V Destelbergen - Heusden  
 krijgen gratis 1 drankkaart  twv 5 

Promostand elektrische fietsen van 18.30u aan Pius X met mogelijkheid van testrit ism thuiszorg winkel CM.  

?

            

Verkeersveiligheid, 
we maken er werk van!
Het is niet wenselijk of haalbaar om overal verkeersdrempels te leggen, straten te 
knippen of om onze gemeente volledig zone 30 te maken. Wij willen via eenvoudige, 
infrastructurele maatregelen de verkeersveiligheid bevorderen.

• Herinrichting rond punt Bredenakkerstraat/Bijlokestraat/Herlegemstraat/Pasteurstraat
De hoge rijsnelheden en de fietsonveiligheid aan dit rond punt worden aangepakt. 
De toplaag asfalt wordt vernieuwd. Er worden fietssuggestiestroken in rode coating aange-
legd en duidelijke markeringen aangebracht. (Foto 1)

• Betere zichtbaarheid en parkeergelegenheid in de Kouterstraat
Om het kruispunt Kouterstraat en Damstraat veiliger en overzichtelijker te maken, wordt het 
huis op de hoek aangekocht om af te breken. In het laatste gedeelte van de Kouterstraat 
worden 22 parkeervakken aangelegd. Aan de zijde van de pare nummers worden de par-
keerplaatsen deels op de rijbaan en deels op het voetpad aangelegd. Dit moet zorgen 
voor een betere doorstroming van het verkeer. (Foto 2)

Interesse? Neem gerust contact op met Carolien Ongena, schepen van Jeugd (carolienongena@hotmail.com) of mail naar jeugd@destelbergen.be

INWONERS AAN HET WOORD
Veertig inwoners uit Heusden en Destelbergen werden op 17 juni 
uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerpanel. 
Via een workshop sprak dit panel zich uit over de uitdagingen 
op lokaal niveau. Wat is belangrijk en wat moet er gebeuren om 
de levenskwaliteit in onze gemeente te verbeteren? Levenskwa-
liteit is je thuis voelen in je gemeente, je veilig voelen, kwaliteitsvol 
wonen, groenvoorzieningen, kinderopvang en ontspanningsmo-
gelijkheden. 
Het werd een bijzonder boeiend gesprek. De deelnemers waren 
kritisch, positief ingesteld en creatief met oplossingen. Wat we 
zeker onthouden is dat inwoners meer betrokken willen worden 
bij beleidsbeslissingen. 
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             Apérol en cava 
ten voordele van  

‘Een hart voor ALS vzw’

Een gezellige drukte op de stand van Orange Events tijdens de Jaar-
markt in Destelbergen. 
Veerle Pauwels en Marijke De Kerpel verkochten heel wat drankjes 
ten voordele van ‘Een hart voor ALS vzw’. ALS in een ernstige spier-
ziekte. De bezieler van deze vzw is oud-inwoner, Alain Verspecht. 
www.eenhartvoorals.be“    
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Verantwoordelijke uitgever: Benedict Verbrugge - Stationstraat 69 - Destelbergen

Kaarten en info : www.orange-events.be 
Marijke De Kerpel : gsm 0475/408493

17/12 /17
Deuren : 16.30u - Optreden : 17.30u

Heilig Kruiskerk - Heusdendorp 18b - 9070 Heusden
Ticket : 23 

VERHUIZINGEN-MEUBELLIFTSERVICE

LIEVEN EVERAERT
Kruishoutem
0475 62 03 80  www.VerhuizigenEveraert.be
                                                                               

VU : Marijke De Kerpel - Belgiëlaan 30 - 9070 Destelbergen


