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Veilig thuis in een welvarend Destelbergen-Heusden

U verdient beter
Als peter van N-VA Destelbergen-Heusden neem ik even de pen over van onze voorzitter Koen Van Hende, die 
op 14 oktober onze lijst zal duwen. 

Binnen enkele weken beleven wij opnieuw 
het feest van de lokale democratie. Die uit-
drukking is helemaal niet spottend bedoeld. 
Verkiezingen zijn immers geen “kattenpis”, 
want pas om de zes jaar krijgen wij de gele-
genheid onze lokale politici te kiezen. 

In onze gemeente zijn dat 25 vrouwen en 
mannen die tot 2024 Destelbergen-Heusden 
zullen besturen. Uw keuze is dus heel 
belangrijk: het welvaren van onze gemeen-
schap en dus van uzelf hangt ervan af. 

Ervaring, dossierkennis en  
enthousiasme

De N-VA stelt u bij deze verkiezingen een 
heel mooie lijst voor. Lijsttrekker Wim 
Raman heeft met heel wat mensen gespro-
ken. Veertien vrouwen en mannen, onder wie 
vier bestuursleden, lieten zich overtuigen om 

zich voor het eerst verkiesbaar te stellen. Elf 
ervaren N-VA’ers waren bereid om opnieuw 
op te komen. Het geheel is een sterke mix van 
ervaring, dossierkennis en jong enthousiasme. 

In dit huis-aan-huisblad stellen wij onze 
kandidaten graag aan u voor. U zult merken 
dat we een hechte ploeg hebben van jong en 
minder jong, uit alle beroepslagen en uit de 
drie dorpskernen. Zij verdienen stuk voor 
stuk uw stem en steun op 14 oktober. 

Zelf ben ik om diverse redenen geen kandi-
daat. Als je vooraf weet dat je geen mandaat 
zult opnemen, laat je die plaats beter aan 
een andere kandidaat. Eerlijk is eerlijk.

Dichter bij de bevolking
Deze N-VA-ploeg is meer dan ooit klaar om 
in Destelbergen-Heusden deel te nemen  
aan het bestuur. Een bestuur dat naar de 

mensen luistert en dichter bij de bevolking 
staat. Ons programma is doordacht en realis-
tisch, met oog voor elke inwoner, voor jong 
en oud en van jong tot oud.

Met uw stem maken we dat samen waar. 
Omdat het beter kan. Ik ben alvast overtuigd.

Jan Becaus, senator en peter van 
N-VA Destelbergen-Heusden

Een warm hart voor Destelbergen-Heusden
Beste inwoner
Beste kiezer

Als fractieleider in de gemeenteraad heb ik de voorbije 18 jaar vanuit de oppositie vastgesteld dat het 
anders kan. Onze gemeente kan meer en u verdient meer. Meer inspraak, meer communicatie, een 
sterker sociaal weefstel, ... Samen werken we aan een warme gemeente met aandacht voor gezondheid 
en welzijn, waar wonen, milieu en mobiliteit hand in hand gaan en waar ondernemen loont.

Destelbergen-Heusden moet er zijn voor iedereen. Als lijsttrekker heb ik het volste vertrouwen in onze 
kandidaten. Onze sterke N-VA-ploeg gaat voor een beter bestuur. Wij zijn er klaar voor.

Wim RAMAN 
Lijsttrekker
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Uw kandidaten

Stemmen bij volmacht
Kunt u op 14 oktober 2018 zelf niet naar het stembureau komen? 
Geef dan een volmacht aan een andere kiezer om in uw naam 
te stemmen. Er zijn regels die bepalen wanneer dat kan en 
wat u daarvoor nodig heeft. Spreek gerust onze kandidaten en 
bestuursleden aan, zij helpen u graag. Wenst u een volmacht- 
formulier? U vindt het terug op www.n-va.be/destelbergen.

Speerpunten
Ons programma is een realistisch, doordacht geheel met een 
duidelijke visie op het Destelbergen-Heusden van de toekomst. 

Eetfestijn
U bent zaterdag 29 september van harte welkom in de Berghine 
op ons jaarlijks eetfestijn. De ideale gelegenheid om de kandidaten 
te ontmoeten en een babbeltje te slaan. Meer informatie vindt u op 
onze website en via de sociale media. 

Benieuwd naar onze speerpunten?  
Spreek onze kandidaten aan, surf  
naar onze website of scan de QR-code.

RAMAN
Wim
58
Manager 
verzekeringen

1

VAN ROMPU
Hildegard
58
Onthaalmoeder

7

VERHEYLEZOON
Hilde
47
Zelfstandige

13

ROMBAUT
Eva
37
Zelfstandige

2

BOXSTAELE
Marc
55
Transportmanager

8

COTTENIE
David
39
Notaris

14

DE SUTTER
Renaat
45
Directeur bouwbedrijf 
Professor UGent

3

DANINCK
Sofie
35
Kwaliteitscoördinator 
ziekenhuis

9

SCHEIRE
Thomas
28
Productiearbeider

15

VAN  
LYSSEBETTENS
Dora
64
Zelfstandige

5

PLANCHON
Charlotte
27
Zelfstandige

11

DE CLOEDT
Kim
39
Kinderbegeleidster

17

DE BAERE
Christ
54
Consultant

6

CASTEUR
Bruno
39
Leerkracht secundair 
onderwijs

12

DE MOL
Rita
67
Gepensioneerd

18

ANCIAUX
Emmanuel
50
Koffieleverancier

4

COLPAERT-
KAUFMANN
Patricia
48
Boekhouder-fiscalist

10

MUS
Dany
60
Gepensioneerd

16
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/destelbergen 

Een sterke ploeg voor Destelbergen-Heusden

1. RAMAN Wim

2. ROMBAUT Eva

3. DE SUTTER Renaat

4. ANCIAUX Emmanuel

5. VAN LYSSEBETTENS Dora

6. DE BAERE Christ

7. VAN ROMPU Hildegard

8. BOXSTAELE Marc

9. DANINCK Sofie

10. COLPAERT-KAUFMANN Patricia

11. PLANCHON Charlotte

12. CASTEUR Bruno

13. VERHEYLEZOON Hilde

14. COTTENIE David

15. SCHEIRE Thomas

16. MUS Dany

17. DE CLOEDT Kim

18. DE MOL Rita

19. ANCIAUX Laetitia

20. VANDER HOEVEN Lara

21. SCHEIRE-COPPENS Lieve

22. VAN DAMME Yvan

23. DEJONCKHEERE Lieven

24. ROELS Raymond

25. VAN HENDE Koen

VAN HENDE
Koen
44
Productmanager

25

ANCIAUX
Laetitia
19
Hogeschoolstudente

19

VANDER 
HOEVEN
Lara
20
Hogeschoolstudente

20

SCHEIRE-COPPENS
Lieve
53
Zorgcoördinator

21

DEJONCKHEERE
Lieven
44
Medewerker kabinet Ben Weyts

23

ROELS
Raymond
73
Gepensioneerd

24

VAN DAMME
Yvan
64
Gepensioneerd

22



Veilig thuis in een welvarend 
Oost-Vlaanderen
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“ De N-VA wil het provinciale niveau 
verder afbouwen. Maar zolang de 
provincies bestaan, willen we wegen 
op het beleid en gaan we voor een 
efficiënter en goedkoper bestuur.
Kurt Moens 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Oost-Vlaanderen in goede banen.

Een slankere provincie betekent voor de N-VA een 
belastingverlaging voor inwoners en bedrijven.

De N-VA wil geen nieuw provinciehuis van 
100 miljoen euro. Dat geld moet nuttig 
besteed worden. Bijvoorbeeld aan het 
versneld aanleggen van fietssnelwegen en 
fietsinfrastructuur.

Het aanpakken van de overstromingsproblematiek en 
de wateroverlast is prioritair voor de N-VA.

De N-VA beschermt ons onroerend 
verleden en onze Vlaamse identiteit.

Met de reconversie van ongebruikte bedrijfsgronden 
geeft de N-VA ruimte aan ondernemingen.

1.  Kurt Moens 
 Evergem

2.  Karlijn Deene 
 Gent

3.  Bart Vermaercke 
 Deinze

4.  Rik De Vis 
 Merelbeke

5.  Linda Detailleur 
 Zulte

6.  Tom Van Damme 
 Eeklo

7.  Michael Ally 
 Aalter

8.  Katleen De Kesel 
 Maldegem

9.  Rik Van Leemputten 
 Lochristi

10.  Christof Van Hulle 
 Lievegem

11.  Annick Michem 
 Gent

12.  Ankie D’Hollander 
 Gavere

13.  Caroline Croo 
 Melle

14.  Andries Gryffroy 
 Melle

15.  Sarah Smeyers 
 Aalst


