
Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
ke

n:
 g

em
ee

nt
e-

 e
n 

pr
ov

in
ci

ev
er

ki
ez

in
ge

n 
14

 o
kt

ob
er

 2
01

2

www.n-va.be/ardooie

Ik ben gehuwd met Daisy Verbrugghe en heb 
twee volwassen dochters. Als bedrijfsleider run 
ik een KMO met een zevental medewerkers. 
Mijn hobby’s zijn motorrijden en de N-VA. Bij 
de geboorte van N-VA Ardooie-Koolskamp, eind 
2010, stond ik mee aan de wieg. Momenteel 
ben ik  ondervoorzitter van onze afdeling. Ook 
zetel ik in de partijraad en in het arrondis-
sementeel bestuur Kortrijk - Tielt - Roeselare. 
In het bestuur van Unizo Ardooie-Koolskamp 
neem ik het mee op voor een hechtere band 
tussen handelaars en ondernemers.
Correct besturen is: zorgen voor een rechten- 
en plichtenbeleid door prioriteiten te stellen en 
rekening te houden met de betaalbaarheid. Aan 
beleid doen voor de mensen betekent tussen 
de mensen staan met een langetermijnvisie. 
Door inspraak wil de N-VA betrokkenheid 
creëren. Dat leidt tot democratische beslis-
singen voor zo veel mogelijk inwoners, zonder 
onderscheid van gemeente. De N-VA durft 
dus te investeren in mensen en niet alleen in 
vastgoed.

De kracht van verandering: 
ook in Ardooie-Koolskamp

De N-VA wil in Ardooie-Koolskamp werk maken van een gezond en sterk sociaal 
weefsel waarbij iedereen de vrijheid heeft om zich te ontplooien. Wij willen vorm 
geven aan een levendig gemeenschapsgevoel, want als je geen inspraak creëert,  
dan heb je geen betrokkenheid.

Onze ploeg stelt zich ten dienste van àlle inwoners. Wij houden rekening met de identiteit 
van elke deelgemeente: de problemen in Koolskamp vragen immers soms een andere aan-
pak als die in Ardooie. De N-VA maakt ook geen loze beloftes. Met een kleine inspanning en 
veel goede wil kan er al veel opgelost worden.

EEN STERKE LIJST 

Het N-VA-bestuur heeft erover gewaakt dat onze lijst een zo goed mogelijke weerspiegeling 
is van de inwoners van Ardooie-Koolskamp. Als lijsttrekker ben ik bijzonder trots op onze 
lijst. die staat voor een combinatie van jeugdig enthousiasme  en ervaring. Het feit dat wij 
met een aparte lijst durven opkomen is al een verandering op zich. We streven naar een 
eerlijk beleid met inspraak en verantwoordelijkheidszin. Niet alleen met de cijfertjes houden 
we rekening, maar ook met de verzuchtingen van alle inwoners.

Wij willen mensen bewust maken van het feit dat zij ook iets in de pap te brokken hebben 
in onze gemeente. Dan hebben we het niet over het verdedigen van eigen belangen, maar 
over die van een wijk of een straat. Buurt- en wijkcomités moedigt de N-VA dan ook aan: zo 
weten we wat er leeft bij de inwoners!

V.U. Fons Lammertyn
Brugstraat 47/3
8850 Ardooie
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Ardooie-Koolskamp

Echt luisteren naar mensen: dat is 
de grote verandering die de N-VA brengt.

Lijsttrekker 
Kurt Eeckhout

“De N-VA durft 
te investeren in 
mensen.” 
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Kurt
Eeckhout

47 jaar
Bedrijfsleider
Ardooie

Gina 
Desmet

59 jaar
Huisvrouw
Ardooie

Robrecht
Deman

25 jaar
Leraar
Ardooie

Stef 
De Wandel 

60 jaar
Vertegenwoordiger
Ardooie

Ingrid
Dendauw
 
59 jaar
Huisvrouw
Ardooie

Julie
Eeckhout 

22 jaar
Haarkapster
Ardooie

Daan
Vandamme 

22 jaar
Zelfstandig verkoper
Ardooie

Filip
Godderis

40 jaar
Verpleger-
fotograaf
Koolskamp

1.

10.

18.17.

9. 12.

15.

7.

Carmen
Vandemaele

43 jaar
Advokaat
Ardooie

Johan
Derluyn 

42 jaar
Juridisch adviseur
Ardooie

Fons
Lammertyn

67 jaar
Op rust
Ardooie

Mieke
De Smet

38 jaar
Zelfstandig 
verpleegkundige
Koolskamp

Hilde 
Van 
Huylenbroeck

38 jaar
Zelfstandig gids
Koolskamp

Liesbeth
De Vriese 

57 jaar
Maatschappelijk 
assistent
Koolskamp

2.

11.

5.

14.

3.

6.

Steven
Deceuninck 

25 jaar
Chauffeur
Ardooie

13.

De N-VA investeert
bewust in jonge gezinnen. 

We willen de mogelijk-
heden scheppen om

betaalbaar en aangepast
te wonen in Ardooie-

Koolskamp voor iedereen.

De N-VA zet in op een
bereikbare en verkeers-

veilige gemeente. Ardooie-
Koolskamp moet ook een 

kraaknette gemeente 
worden, vooruitstrevend

in haar afval- en
energiebeheer.

Het OCMW moeten we alle 
ondersteuning geven voor 

een waardig sociaal beleid. 
Ook is het nodig dat de
inwoners van Ardooie-
Koolskamp zich veilig 

voelen in hun gemeente.

De N-VA wil impulsen 
geven voor een bruisend 
leven in de dorpskernen. 

We zullen ook bouwen aan 
leefbare kernen: wonen, 
werken en ontspannen. 
Met het oog voor sociale 
cohesie en voor innove-

rende mobiliteit.

Ons beter
leren kennen?

Al onze cv’s
staan op 
www.n-va.be/ardooie.
Surf maar even.



Epiphanie
Kellner

25 jaar
Lasser 
metaalbewerking
Koolskamp

Christiane
Le Comte

50 jaar
Electrotechnisch 
installateur-
hersteller
Koolskamp

16.

8.

Cederic
Veryser

19 jaar
Student
Ardooie

4.

Onze jeugd moet alle
kansen krijgen om zich

te kunnen ontwikkelen in 
de eigen gemeente.

Het sportbeleid willen we
hertekenen naar de

hedendaagse noden voor 
alle sport-beoefenaars.

Lijst
kandidaten

1  EECKHOUT Kurt

2  VANDEMAELE Carmen

3 VAN HUYLENBROECK Hilde

4  VERYSER Cederic

5  LAMMERTYN Fons

6  DE VRIESE Liesbeth

7  GODDERIS Filip

8  LE COMTE Christiane

9 DENDAUW Ingrid

10 DESMET Gina

11 DERLUYN Johan

12 EECKHOUT Julie

13 DECEUNINCK Steven

14  DE SMET Mieke

15  VANDAMME Daan

16  KELLNER Epiphanie

17  DE WANDEL Stef

18  DEMAN Robrecht



Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be. 
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be. DENKEN.DURVEN.DOEN.

“De N-VA kiest voor verandering. 
In uw gemeente, maar ook in uw

provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.

Geef deze N-VA-kandidaten 
op 14 oktober uw stem.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Machteld Vanhee
Lijsttrekker 

Provincieraad
District TIELT

1 VANHEE Machteld - Meulebeke

2 BUYSE Rik - Wielsbeke (Ooigem)

3 VANDEMAELE Carmen - Ardooie

4 CASTELEIN Koen - Oostrozebeke

5 DE PROOST-DEMEDTS Anja - Dentergem

6 DE RAMMELAERE Luc - Tielt

Kiezen voor verandering.
Ook in de West-Vlaamse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De 
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag. 

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want 
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

In West-Vlaanderen gaan we voluit voor: 

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Krachtig de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voorbereiden en de West-Vlaamse
toeristische troeven promoten. 

3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed evenwicht vinden tussen open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen
en landbouwgebied.

4. Economie: van zeehaven tot KMO
Economische streekontwikkeling ondersteunen. Met veel aandacht voor onze 
West-Vlaamse KMO’s.

5. Landbouw: duurzame toekomst bieden
Kiezen voor een duurzame landbouw, in harmonie met toerisme en recreatie. Stimuleren
van de aquacultuur om onze visserij toekomst te geven.
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