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Onze kandidaten

PETER WILLEMS ( Scheldewindeke)
27 jaar consulent voor de CM in Oos -
terzele met een lange ervaring in sociale
materies. Als frequent fietser hecht hij
een groot belang aan een veilige woon-
omgeving met veel aandacht voor de
zwakke weggebruiker. Hij zet zich al 18
jaar in voor veiligere schoolomgevingen.
In de vorige legislatuur zat hij in de poli-
tieraad en was hij voorzitter van de raad
van beheer van de bibliotheek. Hij gaat
voor een sociaal beleid waar iedere Oos -
terzelenaar telt en voor een veilig, spor-
tief, milieubewust en fietsvriendelijk
Oosterzele.

12JEAN MARIE DEGROOTE (Schelde-
windeke) “Nonkel Jean Marie” is verze-
keringsmakelaar en voorheen ook bank
kantoorhouder. Zijn opleiding: licentie
‘Handelswetenschappen’ en daarna ‘be -
stuurswetenschappen’; Legerdienst in
Soest. Hij heeft nu 36 jaar Oosterzeelse
politieke ervaring, waarvan 10 jaar als
schepen en 10 jaar als voorzitter van de
gemeenteraad. Deze ervaring stelt hij nu
ten dienste van Oosterzele en zijn inwo-
ners. Hij wil de nieuwe, jonge kandida-
ten steunen, in het bijzonder zijn neef
Pieterjan Keymeulen. Familiale waarden
zijn belangrijk! Samen sterk en tot dan!

11PIETERJAN KEYMEULEN (Schelde-
windeke) is met zijn 27 jaar de jongste
kandidaat voor CD&V bij deze verkiezin-
gen. Hij is de zoon van dokter Marie-
Anne De Groote en Alex Keymeulen en dus
een geboren en getogen Oosterzelenaar.

De politieke microbe nam hij echter over
van zijn nonkel, huidig schepen Jean
Marie De Groote. 

Pieterjan Keymeulen is reeds vele jaren
actief in het lokale verenigingsleven en
hij wil zich nu ook politiek inzetten voor
alle Oosterzelenaren!
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BARBARA STUBBE (Balegem)
Barbara is 42 jaar, gehuwd met Steven
Hutse en mama van Lana (14j) en Pepijn
(12j). Ze is doctor apotheker en nu
inspecteur bij het Geneesmiddelen-
agentschap. Kwaliteit en gezondheid
staan centraal. 

Samen koken, gezellig met vrienden en
helpen waar nodig, doet ze met plezier.
Tai-chi, moestuinieren, lopen en zingen
zijn haar hobby’s. 

Ze heeft een luisterend oor en gaat en
staat voor een gezond Oosterzele door
slim beleid. #goedleven #korteketen

9EVELIEN ROELEKENS (Balegem), 34
jaar, is gehuwd met Franky De Naeyer en
mama van een zoontje Nolan. Reeds 15
jaar werkt ze in het St.-Elizabeth Zieken-
huis Zottegem als onthaalbediende. ‘Er
zijn voor de mensen en rondom de men-
sen’ vindt ze een boeiende job. Evelien
treedt graag in de voetsporen van haar
papa, Yvan Roelekens, die 24 jaar actief
is in de Oosterzeelse politiek. Voor CD&V
wil ze een verjonging betekenen; een
Capabele, Dynamische & Vernieuwende
vrouw om het Oosterzeelse politieke
landschap te kleuren. Haar slogan: “Met
een hart voor onze bevolking.”

8LINDA DE VOS (Oosterzele) Een hart
voor zorg, een oog voor dienstverlening!
Als verpleegkundige ligt “zorg voor men-
sen” Linda nauw aan het hart. Dit
bewijst ze al twaalf jaar in de OCMW-
raad en als bezieler van de mantelzorg-
premie. Ze is ook vrijwilliger en secreta-
ris bij Samana. Haar mandaat in de seni-
orenraad en Logo Gezond stelt haar in
staat de besproken agendapunten naar
het beleid over te brengen. Ze is secreta-
ris van CD&V Oosterzele. Al deze taken
wil ze in de toekomst verder zetten. Wie
haar hierbij wil aanmoedigen, kan dit
via haar scorebord nummer 7.

7

ELSY DE WILDE (Landskouter) Elsy,
29 jaar, geboren en getogen in Lands -
kouter, is een nieuwe kandidate op de
lijst. Sociaal geëngageerd als ze is, zet ze
zich graag in voor haar omgeving. Geen
woorden maar daden zijn hierbij haar
motto.

Elsy wil zich smijten voor de jeugd en
aandacht schenken aan veiligheid en in -
braakpreventie. Daarnaast heeft ruimte-
lijke ordening weinig geheimen dankzij
haar job in de vastgoedsector. Als bloe-
mistendochter ligt land- en tuinbouw
haar nauw aan het hart.

6FILIP VERMEIREN (Scheldewindeke)
is een teamspeler en een leider. Hij is
een ‘boom’ van een vent, 46-jaar jong en
blakend van ambitie en engagement. 

Hij groeide op als ‘groenbuik’ en woont
nog steeds in Windeke. Hij is vader van
Fleur en doet aan politiek vanuit een
sterke sociale, maatschappelijke betrok-
kenheid. 
Hij zetelt sinds 2000 in de gemeente-
raad. In 2012 haalde hij 737 stemmen.
Hij wil nog beter doen en droomt ervan
om schepen te worden. Voor jou, voor
Oosterzele. 

5CHRIST MEULEMAN (Balegem) is
op zijn best als hij zich kan smijten. Voor
Oosterzele, 7 dagen op 7, 24 uur per dag
als het moet. 
Eerste schepen Christ pakte met succes
de dorpskernen aan, zorgde voor de her-
aanleg van diverse straten en voetpaden
en is de motor achter het fietsennetwerk.
De fietssnelweg naar Gent en Zottegem
is bijna klaar. Bovenal is de zorgsite
Groot Bewijk in Scheldewindeke zijn
trots. Zijn doel: een veilige, sociale
gemeenschap met respect voor het lan-
delijke karakter. Oosterzele is zijn leven,
Bruisend Balegem zijn doping!

4

ELS DE TURCK (Oosterzele) Net 40
mét 18 jaar politieke er- varing & een stu-
wende kracht voor CD&V Oosterzele.
Els zetelt reeds 18 jaar in de gemeente-
raad waarvan 12 jaar als schepen Ruim-
telijke Ordening, Stedenbouw, Milieu -
vergunningen, Sociale Huisvesting en als
boerendochter uiteraard ook in Land- en
Tuinbouw. 
De voorbije zes jaar kwam daar ook het
OCMW-voorzitterschap bij. Aan inzet
geen gebrek. Als jonge mama van Laure
& Matteo stippelt ze graag verder beleid
uit voor uw toekomst & die van onze kin-
deren.

3MARLEEN VERDONCK (Moortsele)
Echtgenote van economie-professor
Marc De Clercq, moeder van Marjan en
Pieter, oma van Henri en directeur PTI
Zottegem.
Al 12 jaar een vaste en betrouwbare
waarde! Als schepen van onderwijs, cul-
tuur, senioren, speelpleinwerking, gezin
en kinderopvang wist zij met een luiste-
rend oor en grote dossierkennis, heel
wat te realiseren. 
Hard en gemotiveerd werken wil zij ook
de volgende zes jaar doen, met jullie
steun!
Eenvoudigweg Marleen!

2JOHAN VAN DURME (Gijzenzele)
onze burgemeester is één en al energie,
inzet en werkkracht. Zijn geregelde aan-
wezigheid op het gemeentehuis en op
alle gemeentelijke activiteiten betekent
een steun voor de Oosterzeelse bevol-
king en de verenigingen in het bijzonder.
Hij leidt op een schitterende wijze de
huidige bestuursploeg en met hem varen
we in veilige financiële wateren en is de
toekomst van de gemeente in goede
handen. Hij is de coach die de ploeg op
14 oktober naar de overwinning zal lei-
den. Hij verdient ons aller vertrouwen
om verder te besturen.

1



voor Oosterzele

ELISA DE VOGELAERE uit Oosterzele is
62 jaar. Elisa is weduwe, mama van
Steven en Isabelle de Rocker en oma van
Senne en Olivia De Munter. Ze is apotheek -
assistente in PC Ariadne te Lede.

Elisa wil werken aan de uitbouw van
een betaalbaar ouderenbeleid zodat
Oosterzele een aangename plek is voor
iedereen, ook voor mensen die hulp
nodig hebben en graag in hun vertrouw-
de omgeving willen blijven wonen.

Een Oosterzele waar het voor IEDEREEN
goed is om te wonen.

HILDE DE SUTTER (Gijzenzele)
Mama van Sophia en Helena, vrouw van
Pieter. Sinds ‘99 is ze coördinator op De
Vierhoekhoeve in Gijzenzele. In ’04 werd
ze Schoonste Boerin. In de periode ‘06-
’12 was ze OCMW-voorzitter en van ‘16
tot ’18 voorzitter van de gemeenteraad.
Sinds 2006 is ze provincieraadslid. 
Waarom politiek? Omdat Hilde een groot
hart heeft voor mensen. Een politicus is
een dienaar van het volk en als OCMW-
voorzitter, maar ook als provincieraads-
lid heeft zij haar hart en inzet kunnen
tonen aan mensen met problemen. Wie
haar nodig heeft, kan op Hilde rekenen!

IVO MORIS (Oosterzele) is als West-
Vlaamse inwijkeling het levende bewijs
dat een positieve integratie werkt, ook in
Oosterzele. Ivo is ervan overtuigd dat je
door actief mee te werken aan beleid
meer kan bereiken dan aan de kant te
staan klagen. Als zelfstandig bedrijfsana-
list zoekt Ivo steeds naar constructieve
oplossingen. Hij hoopt dan ook die exper-
tise mee te kunnen nemen in zijn engage-
ment naar de gemeente. Hij gelooft dat een
positieve samenwerking met alle partijen
Oosterzele alleen maar ten goede kan
komen, want op een goed idee staat geen
kleur.

VEERLE VAN DE PUTTE (Schelde -
windeke) is 45 jaar, gehuwd en mama
van 2 zonen. Ze is afgestudeerd aan het
Economisch Hoger Onderwijs Gent als
Bachelor Boekhouding. Veerle werkt bij
de NMBS als ‘assistent investment’.
Veerle is enthousiast , behulpzaam en
gedreven.
Ze wil graag meehelpen aan de opbouw
van een warme samenleving waar plaats
is voor iedereen en met bijzondere aan-
dacht voor een sociaal, verkeersveilig en
goed ruimtelijk geordend Oosterzele.
Dat is haar doelstelling en haar motiva-
tie. 

2019

SIMON LEJEUNE (Scheldewindeke)
Met zijn 24 levensjaren is Simon de jong-
ste kandidaat op de lijst. Professioneel
werkt de journalist van opleiding sinds
februari als woordvoerder op de sociale
mediakanalen van de N-VA. 

Voor Simon primeert de inhoud, altijd
en overal. Op basis van inhoud meent
hij dat het goed vertoeven is in Ooster-
zele. 

Toch vindt hij dat Oosterzele als
gemeente ambitieuzer kan zijn. “Wat
goed is, kan altijd beter”, besluit hij.

HANNA COURTIJN (Schelde winde-
ke) (26) is reeds 6 jaar schepen in Oos -
terzele. Als jongste schepen van Vlaan -
deren toonde zij aan dat ook jonge poli-
tici gewicht kunnen uitoefenen op het
beleid. 

Hanna is afgestudeerd als vastgoedma-
kelaar/bemiddelaar en werkt bij het
kantoor vastgoedgroep Lambrecht. In
haar vrije tijd gaat zij hardlopen en lindy
hoppen. Hanna doelt verder op de uit-
bouw van het ICT-netwerk en het digita-
liseren van een toegankelijke dienstver-
lening. 

1716

15KRISTOF VAN CAUWENBERGHE
(Moortsele) is gekend van Cafe plankier-
ke en hoopt in groot Oosterzele het so -
ciaal gebeuren nog meer op de kaart te
zetten

13 WILFRIED VERSPEETEN (Oosterzele)
Geboren in 1949. Hij huwde met Moni-
que Roels. Zijn grote sociale bewogen-
heid en zijn humor maken van hem een
graag geziene figuur op de Ankerwijk.
Wilfried’s leuze is: ‘Niet kakelen, maar
eieren leggen!’ Wilfried zetelt onafgebro-
ken in de gemeenteraad en was zes jaar
schepen. Intussen is hij de fiere opa van
zes kleinzonen! Bemiddelen bij ruzietjes,
brandjes blussen en kleine ongelukjes,
helpen relativeren is hem dus niet
vreemd! Deze levenservaring én zijn zin
voor relativering wil Wilfried verder blij-
ven inzetten ten behoeve van jullie allen! 

14

NELE VAN DE VOORDE (Balegem)
Geboren in 1971 groeide Nele op in
Merelbeke. Als licentiaat kinesitherapie
werkt ze als kinesist in het wijkgezond-
heidscentrum Daenshuis in Aalst. Nele is
getrouwd met Jo De Munter en ze heb-
ben een zoontje, Briek. Haar passie is
fotografie. De N-VA is de ideale partij om
haar jobervaring door te trekken in het
sociaal beleid van de gemeente. Zij is
ervan overtuigd dat door een  goede
communicatie en respect voor álle bur-
gers, ook de zwaksten, de solidariteit
onder de Oosterzelenaars kan worden
aangezwengeld. 

18

ORVILLE COTTENIE (Schelde win-
deke) is 49 jaar, gehuwd met Iris De
Munter en zoon van voormalig schepen
Paul Cottenie. Orville ijvert voor aan-
dacht voor het gezin, veiligheid, de loka-
le zelfstandige, cultuur en sport.

Als ondernemer en fervent marathon -
loper hecht hij veel belang aan daad-
kracht. 

Met diezelfde gedrevenheid wil Orville
zich inzetten voor Oosterzele en is hij
graag uw kandidaat. “Orville – voor wie
vooruit wil !”

JAN MARTENS woont en werkt in
Scheldewindeke, is gehuwd met Vero ni -
que Van De Vijver en is vader van Jeroen,
Michiel en Sofie. Jan is een ondernemer,
letterlijk en figuurlijk. Naast zaakvoerder
is hij voorzitter van vzw Steunpunt
Levend Erf goed. 

Jan was zes jaar schepen en heeft in zijn
beleid steeds de volgende slagzin voor
ogen gehouden: “Correct besturen is:
zorgen voor een ‘rechten- en plichtenbe-
leid’ voor iedereen, door prioriteiten te
stellen en rekening te houden met de
betaalbaarheid.”

2322

Wij maken
van Oosterzele

de voortuin
van de 

Vlaamse 
Ardennen!
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Moet je een slag van de molen gekregen hebben om aan politiek te doen? Heb je een
wiek op het hoofd gehad wanneer je je wil inzetten voor mensen, voor de Oosterzeelse
gemeenschap door beleidsverantwoordelijkheid te willen opnemen? We zouden het
bijna denken wanneer je de sociale media vergelijkt met de bereidwilligheid om op
een kieslijst te staan. En toch... wij hebben voor u 23 kwaliteitsvolle kandidaten! 

In Oosterzele stappen de CD&V en de N-VA met een gemeenschappelijke lijst naar de kiezer. Ze hebben een zelfde doel
voor ogen wanneer het gaat over het Oosterzeels bestuur. Meer nog dan zes jaar geleden ervaren beide afdelingen
lokaal im mers een grote eenduidigheid voor een inhoudelijk project dat moet leiden tot een toekomstgericht beleid in
Oos ter ze le. Uiteraard zijn er een aantal eigen accenten die elk van beide partners graag ingevuld zien, het is net die
confrontatie van verschillende ideeën en benaderingen die het project aan waarde doet winnen. 

CD&V/N-VA zal haar project uitgebreid aan de Oos ter zeelse bevolking meedelen.
We geven nu reeds mee dat volgende punten hoog in ons vaandel staan:
• Het gemeentebestuur is neutraal, behandelt iedereen gelijk en inwoners zijn klanten
• De dienstverlening wordt hervormd, oa. met een (digitale) ‘snelbalie’ en ‘themabalie’s
• Oosterzelenaars worden betrokken bij de voorbereiding van de besluitvorming. Beleid wordt dichter bij de men-

sen gebracht, bv. het kunnen volgende van de gemeenteraad via live-streaming. 
• Het gemeenschappelijk gemeentelijk patrimonium wordt beheerd als een goede huisvader
• De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden in elk beleidsdomein ingebracht.
• Oosterzele is een groene, open gemeente waarvan we de

identiteit willen bewaren. Deze landelijkheid is een troef en
we beschermen die dan ook met alle mogelijke middelen.
Dit wordt nog meer zichtbaar in alle beleidsdaden. (oa. het
invoeren van een groennorm)

• We zorgen voor nette straten en pleinen 
• Voldoende aandacht voor de fietser en de voetganger
• Oosterzele richt zich prioritair naar de Vlaamse Ardennen.
• Er wordt verder stevig ingezet op verkeersveiligheid, per-

soonsveiligheid en sociale veiligheid (aan scholen, stations,
voor gezondheid, tegen inbraken, diefstallen, vandalisme...)

• Budgettair wordt de vinger aan de pols gehouden
• De aanslagvoeten voor de personenbelasting (PB) en de

opcentiemen op eigendom worden niet verhoogd. 
• Er komt een ‘echt’ en ‘digitaal’ huis voor de Oosterzelenaar
• We blijven inzetten op het welzijn voor gezinnen 

(o.a. goede kinderopvang zodat ouders uit werken kunnen.)
• Het gericht doelgroepenbeleid wordt verder uitgebouwd.

(m.b.t. gezinnen, alleenstaanden, mindervaliden, jeugd, seni-
oren, ondernemers, landbouwers, verenigingen...)

Onze kandidaten hebben de nodige ervaring en de 
ambitie om te realiseren wat beloofd wordt. De CD&V trekt, de N-VA duwt en daarbij is een zaak zeker: het zal
bewegen! Ervaring wordt ook gekoppeld aan vernieuwing zodat onze mensen met een toekomstgericht en 
degelijk beleid van Oosterzele UW thuis kunnen maken. De inhoud telt!

Peter Willems, voorzitter
CD&V Oosterzele

Oosterzele heeft
de wind in de zeilen!



EEN GEZOND EVENWICHT TUSSEN ERVARING ...

Al 12 jaar gedreven provincieraadslid. Niet tegenstaande dat ik
mijn liefde voor politiek vond in Oosterzele, dichtbij de mensen,
hou ik er evenveel van om zaken mee te beslissen in Gent. Ik volg
er vnl. land- en tuinbouw, toerisme en fietssnelwegen, kennis en
ontwikkeling, milieu- en bouwdossiers op.
Als voorzitter van de commissie ‘Algemeen beleid en financiën’
zorg ik er mee voor dat uw provinciale belasting meer dan goed
besteed wordt. Vele zaken worden niet gezien, maar waarvoor een
gemeente te klein is en Brussel te ver weg… daarvoor zijn we nodig.

HILDE DE SUTTER 
TWEEDE PLAATS CD&V - PROVINCIE DISTRICT DEINZE
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V.l.n.r.: Orville Cottenie (N-VA), Veerle Van De Putte (N-VA), Simon Lejeune (N-VA), Elisa De Vogelaere (N-VA), 
Barbara Stubbe (CD&V), Elsy De Wilde (CD&V), PieterJan Keymeulen (CD&V) , Eveline Roelekens (CD&V), 
Nele Van de Voorde (N-VA) en Ivo Moris (N-VA). 

... EN VERNIEUWING!

Zowel de CD&V als de N-VA zijn van oordeel dat wat in het
verleden aan politieke er varing werd opgebouwd, in geen
geval mag verloren gaan. Ver schil len de uittredende mandata-
rissen figureren dan ook op nieuw op de lijst.

Naast lijsttrekker en huidig burgemeester Johan Van Dur me
worden met Christ Meuleman, Mar leen Ver donck, Els De
Turck (ook uittredend OCMW-voorzitter) en Jean Marie De
Groote alle actieve Oos ter zeelse uittredende CD&V-schepe-
nen in stelling ge bracht. Het palmares dat zij kunnen voorleg-
gen mag gezien worden. Zij worden bijgestaan door de actie-
ve en uitstekende gemeenteraadsleden Wilfried Verspeeten,
Filip Ver mei ren, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe en

Hilde De Sutter (uittredend gemeenteraadsvoorzitter). Linda
De Vos deed ervaring op in het OCMW. 

Ook de N-VA brengt een pak ervaring mee: Hanna Courtijn en
Jan Martens zetten zich zes jaar jaar in als schepen met ver-
schillende bevoegdheden waarvan mooie rapporten kunnen
voorgelegd worden.

Andere kandidaten (zie foto hieronder) nemen voor het eerst
deel aan de verkiezingen. Zes nieuwe N-VA-kandidaten en
vier nieuwe CD&V-kandidaten zetten de stap. Zij vormen
samen met de uittredende mandatarissen een enthousiaste,
hechte groep die garant staat voor een goed en warm
gemeentebestuur!
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