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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

MALDEGEM

Uw Meetjeslandse kandidaten op 26 mei
Vooraan v.l.n.r.: Kathleen De Poorter, Maikel Parmentier. 
Bovenste twee rijen v.l.n.r.: Anita Bultynck, Katleen  
De Kesel, Michael Ally, Jelle Tillieu, Tom Van Damme, 
Inge De Gussem en Peter Van Hecke.

Het algemeen belang 
voorop

De kiezer heeft gebroken met de poli-
tieke traditie in Maldegem. De nieuwe 
bestuursploeg voor de komende zes 
jaar bestaat uit de N-VA, Open Vld 
en De Merlaan. Als coalitiepartners 
zetten we volop in op een goede 
verstandhouding. Het is belangrijk om 
elkaar goed te kennen, te respecteren 
en vertrouwen op te bouwen.

Even noodzakelijk is het om bij de 
Maldegemse bevolking realistische 
verwachtingen te wekken. In de 
politiek primeert het algemeen belang 
op individuele belangen. Dat houdt 
in dat we soms ook mensen moeten 
ontgoochelen, omdat het algemeen 
belang voorgaat op hun individuele 
wensen. Precies daarom moeten 
politici de juiste invulling geven aan 
dat ‘algemeen belang’. We mogen 
ons niet laten verleiden om de kortste 
weg richting populariteit te nemen, 
want dat zou ten koste gaan van de 
maatschappij in haar geheel.

Daarom is het uitwerken van een 
degelijk, haalbaar en betaalbaar  
bestuursakkoord een uiterst belang-
rijke oefening. Als coalitiepartners 
beseffen we dat maar al te goed 
en willen we onszelf de nodige tijd 
gunnen om tot een mooi resultaat 
te komen. We werken in het volste 
vertrouwen verder en kijken er alvast 
naar uit om u binnenkort de vrucht 
van onze arbeid voor te leggen.

Lieven Bauwens
Voorzitter

Een nieuw bestuur voor  
N-VA Maldegem

Op 17 februari waren ruim vijftig leden  
aanwezig voor de verkiezing van een nieuw 
afdelingsbestuur. De grote belangstelling 
was voor onze afdeling een enorme stimulans.  
Het toont aan dat de N-VA een brede volks- 
partij is. De komende drie jaar zetten wij 
dan ook met nog meer enthousiasme en 
goesting ons werk verder. 

Dat doen we met Lieven Bauwens als voor-
zitter. Kersvers ondervoorzitter Cedric  
De Smet staat hem graag bij in zijn taken-
pakket. De andere verkozen bestuursleden 
en onze vijf mandatarissen vullen het  

bestuur aan tot een ploeg van maar liefst 32  
geëngageerde leden.

Voorzitter Lieven Bauwens juicht de  
verruiming en vernieuwing van het bestuur 
toe: “Met onze nieuwe ploeg hebben we een 
sterke basis om de komende jaren nog beter 
werk te leveren. Onze bestuursleden komen 
veel onder de mensen en staan graag paraat 
met een luisterend oor.”

Hebt u een opmerking of vraag? Spreek ons 
dan zeker aan! Wij gaan er graag mee aan 
de slag.

Op zondag 26 mei kiest u een nieuw Vlaams, federaal en  
Europees Parlement. “Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.”  
Dat is de belofte die de N-VA u maakt. Ook in Maldegem  
staan we met een sterk team voor u klaar. Twee kandidaten 
van eigen bodem vertegenwoordigen onze mooie gemeente  
op de N-VA-kieslijsten.  
 
Voor het federaal parlement is dat Katleen De Kesel en voor 
het Vlaams Parlement Peter Van Hecke. Hun doel? De Vlaming 
het beleid geven dat hij verdient. Een solidair beleid, dat inzet 
op welvaart en welzijn en dat kansen biedt aan wie werkt, 
spaart en onderneemt. Katleen en Peter vertellen u er graag 
meer over op de volgende pagina’s.

Onze bestuursleden staan voor u klaar!

Uw kandidaten voor 26 mei

Katleen De Kesel
5de opvolger  
Kamer

Peter Van Hecke
Plaats 23  
Vlaams Parlement
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Katleen De Kesel
5de opvolger Kamer
Het federale parlement is het hart van onze democratie, waar de stem van de kiezer omgezet wordt in 
correct regeringsbeleid. Het is ook een controleorgaan dat moet zorgen voor evenwicht, zodat macht 
niet leidt tot machtsmisbruik. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om mij binnen het parlement toe te 
leggen op de thema’s die mij het nauwst aan het hart liggen: ontwikkelingshulp, cultuur en wetenschap, 
en sociale zekerheid. 

Ontwikkelingsgebieden lokaal ondersteunen
Wat ontwikkelingshulp betreft, ben ik voorstander van meer 
lokale ondersteuning. Vrijwilligers van hier kunnen 
bijvoorbeeld ter plaatse gaan om hun vakkennis te delen met 
lokale inwoners. Tegelijk kunnen we de bevolking wijzen 
op een bewustere aanpak voor natuur en dier. Door hen een 
vak te leren, reiken we hen een alternatief aan voor illegale 
strooppraktijken. Zo dragen we bij tot het voortbestaan van 
alle soorten, iets wat mij als groot dierenliefhebber nauw aan 
het hart ligt.

Sterke wetenschappelijke en culturele instellingen 
Ook onze eigen wetenschappelijke instellingen kunnen veel 
betekenen voor de bescherming van verschillende soorten 
fauna en flora. Want ook in eigen land moeten we de  
biodiversiteit bevorderen, zodat onze natuurlijk rijkdom 
behouden blijft. De culturele instellingen hebben dezelfde 
verantwoordelijkheid op cultureel vlak. Zij dragen mee onze 
waarden en normen uit en brengen respect bij voor onze  
cultuur. Dat zorgt voor een sterker identiteitsgevoel en komt 
de integratie ten goede. Het is belangrijk dat we als  
Vlamingen onze eigenheid behouden, zodat we niet  
worden wie we niet willen zijn. 

Een performante sociale zekerheid
Vlaanderen vraagt daarnaast ook om een streng maar 
rechtvaardig sociaal beleid. Wie echt hulp nodig heeft, moet 
daarop kunnen rekenen, maar misbruik kunnen we niet  
tolereren. Daarom ga ik voor een verscherpte controle bij  
invaliditeit. De toekenning ervan moet strikt volgens de 
voorwaarden verlopen. Daarnaast is er nood aan een  
evenwichtige en solidaire pensioenregeling. Wie hard  
gewerkt heeft, moet daarvoor beloond worden met een 
mooie oude dag.

Kortom, ik bruis van ideeën om het Meetjesland nog meer 
te laten bloeien. Met uw steun ga ik er na 26 mei onmiddellijk 
mee aan de slag!

Uw Maldegemse kandidaten voor 26 mei

Katleen is een vrouw die recht op haar doel afgaat. Eerlijk en 
recht voor de raap. Ze zegt waar het op staat. Nieuwe uitdagingen 
gaat ze niet uit de weg. Kortom, een politica waar u iets aan hebt.

Schepen Nicole Maenhout over Katleen:

Het parlement is het hart van onze democratie.  
Verantwoordelijkheidszin is dus essentieel, net als een 
vlotte samenwerking tussen alle bestuursniveaus.

“

Katleen heeft 
een groot hart 
voor dieren.

Katleen De Kesel en schepen Nicole Maenhout.

• 37 jaar 
• Zelfstandig reisagent

“

• katleen.dekesel@n-va.be 
• 0478 74 71 44 
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Peter Van Hecke
Plaats 23 Vlaams Parlement

Politiek is voor mij een passie. Al sinds 2006 werk ik mee aan de Verandering. Ik ben dan ook heel blij 
dat die nu tot een politieke ommekeer in onze gemeente heeft geleid en dat ik me ondertussen voorzitter 
van de Maldegemse gemeenteraad mag noemen. En natuurlijk kijk ik ernaar uit om mijn politieke 
engagement nog uit te breiden naar het Vlaamse niveau!

Naast een bevlogen politicus, ben ik een ondernemer in hart en nieren. Ik genoot een opleiding bedrijfsmanagement en ben 
momenteel kantoorhouder van een bank in Assebroek en bestuurder in een drietal vennootschappen met uiteenlopende  
activiteiten. Mijn omgeving kent mij als een gedreven initiatiefnemer, met een klare kijk en veel visie.  
Mijn politieke speerpunten? Sport, ondernemerschap en mobiliteit. 

Sport aan de top
Ik wil in Vlaanderen mee een dynamisch en proactief sportbeleid uitwerken. Onze 
provincie kent veel topsporters waar we enorm trots op mogen zijn. Zij verdienen een 
nog betere omkadering. Alle sporttakken verdienen de juiste ondersteuning. Met uw 
steun wil ik in Brussel een duidelijk signaal geven om daarop te blijven inzetten. 

Vooruit in een ondernemend Vlaanderen
Daarnaast wil ik van het Meetjesland een bruisende regio maken via een sterke lokale economie en een uitgebouwd  
toerismenetwerk. Als ondernemer weet ik heel goed wat er nodig is om onze regio tot economische bloei te brengen.  
Dat hoeven niet noodzakelijk baanbrekende plannen te zijn. We hoeven het warm water niet opnieuw uit te vinden.  
Het volstaat om te kijken naar de ons omringende landen en regio’s. Als er daar iets is dat goed werkt, kunnen we  
hetzelfde principe naar Vlaanderen halen. Creatief en pragmatisch denken, daar sta ik voor.

Veilige, vlotte en vernieuwende mobiliteit
Als pragmaticus streef ik bovendien naar veilig, vlot en vernieuwend verkeer op maat van de burger. We moeten  
‘out of the box’ durven denken om innovatieve oplossingen te vinden. Vlaanderen scoort hoog op het vlak van biotechnologie. 
Ik ben ervan overtuigd dat we ook wat mobiliteitsoplossingen betreft een voorloper kunnen worden!

Vlaanderen, het Meetjesland én Maldegem hebben uw stem nodig. Het zou een eer zijn om na 26 mei onze gemeente in 
Brussel te vertegenwoordigen, en dit op een manier die mezelf en onze regio typeert: ambitieus maar realistisch,  
rechtdoorzee, met als basis een stevige portie gezond boerenverstand. Graag vraag ik dan ook om uw steun en stem.
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Peter heeft me in 2012 overtuigd om mee te doen aan de verkiezingen.  
Hij heeft het hart op de juiste plaats en denkt vaak meerdere stappen vooruit. 
“Tussen de mensen, voor de mensen”: toepasselijker kan het niet voor Peter. 
Ik ben ervan overtuigd dat hij voor Groot-Maldegem een belangrijke  
steunpilaar kan worden in Brussel.

Schepen Rudy De Smet over Peter:

Als ondernemer in hart en nieren wil ik van het Meetjesland 
een bruisende regio maken met een sterke lokale economie 
en een uitgebouwd toerismenetwerk.

“

Schepen Rudy De Smet en Peter Van Hecke.

• 47 jaar
•  Ondernemer, voorzitter  

gemeenteraad Maldegem, 
bestuurder IVM 

•  Echtgenoot van Jolien  
Laridaen en papa van  
Jannes, Lotte en Louis

• peter.vanhecke@n-va.be 
• www.vanheckepeter.be
• 0477 69 67 50 

“

Peter is een fervent sporter.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


