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FORUM 9320

Forum 9320, dat zijn de gebundelde krachten van CD&V Erembodegem 
en CD&V Nieuwerkerken. Wij geloven dat we met een hechtere 
samenwerking meer kunnen bereiken en verwezenlijken in onze prachtige 
gemeenten!

NIEUWERKERKEN

Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Vaerenbergh, Ten Bos 17c, 9320 Erembodegem

v.l.n.r: Karolien Van Nuffel, Vera De Wolf, Silke Van Vaerenbergh, Gretel Boon, Joris Nissens, 
Kurt Van de Perre en Geert De Sadeleer. * Op de foto ontbreekt Andries Deraedt
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Ontmoetingsplaatsen die 
warmte en steun geven

Mensen ontmoeten geeft je zuurstof en energie. Vaak ontbreekt de gepaste 
infrastructuur. Daarom willen wij ijveren voor een nieuwe polyvalente zaal in 
Erembodegem, voor jong én oud. Ook leslokaaltjes in de scholen in Erem-
bodegem en Nieuwerkerken kunnen dienen als ontmoetingsplaatsen. 

De lokale muziek-, jeugd, cultuur-, sport- en ouderenver-
enigingen verdienen meer ondersteuning, op financieel en 
logistiek vlak. Want verenigingen kruiden je leven!
 

Verenigingsleven als motor van onze maatschappij
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Koning fiets: stappers en trappers voorop

Ons dorp, onze community

De wereld begint bij ons dorp! Een plaats waar je jezelf kan zijn en je je 
buren kan leren kennen. Een plaats waar inwoners zich simpelweg thuis en 
verbonden voelen. Het dorpscentrum in Erembodegem moet in ere hersteld 
worden en als een gezellig, bruisend centrumplein herwaardeerd worden. 
We willen de verdere verstedelijking van onze prachtige gemeente een halt 
toeroepen, en teruggeven aan haar inwoners. Een plek waar ruimte is voor 
evenementen, boerenmarkten, optredens,... . In Nieuwerkerken ijveren we 
voor de aanplanting van een lindeboom en voor de invoering van kortparke-
ren, om het marktgebeuren en buurtwinkelen leefbaar te houden.

Nette buurten: neen aan zwerfvuil!

Hou je van nette straten en een 
propere buurt? Wij ook! Wij wil-
len extra inzetten op aangename 
en propere wijken. Camera’s inzet-
baar maken op hardnekkige zwerf-
vuilplaatsen zijn daarbij een nuttig 
hulpmiddel, waarbij overtreders 
gevat en bestraft moeten worden. 
Tegelijk moet er sensibiliserend en 
opvoedend gewerkt worden, te be-
ginnen bij onze jonge kinderen, zo-
dat zij zich een ‘propere mentaliteit’ 
eigen maken. 

Koning fiets op nummer één! Wij 
willen voorrang geven aan stappers 
en trappers, in harmonie met de 
wagen. Veilige en duidelijke voet- en 
fietspaden zijn daarbij ook noodza-
kelijk. 
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Ilse Uyttersprot
Lijsttrekker

KANDIDATEN PROVINCIERAAD

Frederik Meulewaeter
Plaats 3

Eddy Couckuyt
LijstduwerSTEM OP ZOVEEL MOGELIJK KANDIDATEN

VERA
DE WOLF

We rijden in ploeg

9

GEMEENTERAAD

KAROLIEN
VAN NUFFEL

Rechtuit vooruit

31

SILKE
VAN VAERENBERGH

Samen groeien

GEERT
DE SADELEER

Stem niet verkeerd,
stem Geert

ANDRIES
DERAEDT

Schotte in de roos

GRETEL
BOON

Ajuinen vooruit

KURT
VAN DE PERRE

Zorg voor iederen

7 8

12 25

JORIS
NISSENS

Veilig op weg

32 38
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Lokale economie: kopen bij een winkelier van hier Veiligheid en mobiliteit zijn prioriteit

Vlot en veilig verkeer 
zet onze gemeenten 
in beweging. Daar¬-
bij willen we zwaar 
vrachtverkeer en 
sluipverkeer weren 
uit onze dorpskernen. 
Nieuwerkerken wil 
met de ontwikkeling 
van de Siesegemkou-
ter geen donderend 
vrachtverkeer door 
haar centrum. Ook 
veiligheid op 
menselijk vlak is be-
langrijk, waarbij vei-
ligheid een samen-
gaan is van preventie 
en betrokkenheid. En 
repressie waar men 
een stap te ver durft 
gaan.

Wij hebben oog voor de ondersteuning en uitbreiding van lokale handelaars. 
We moeten inwoners van Erembodegem en Nieuwerkerken stimuleren vaker 
te kopen bij ‘een winkelier van hier’. Plaatselijke handelaars staan altijd klaar 
met raad en daad voor hun klanten, en geven zuurstof aan onze dorpskernen. 
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Groene longen laten onze dorpen ademen

Laat onze dorpen hun groene longen behouden, zodat we met onze kinderen 
en kleinkinderen mooi en gezond kunnen wonen. De schaarse groene plek-
ken moeten gekoesterd en opgewaardeerd worden. We willen buurtinitia-
tieven ondersteunen die acties ondernemen om de woonomgeving groener 
en leuker te maken.

Ilse Uyttersprot Paul Stockman Frederik Meulewaeter

Iwein De Koninck Ilse Pieters Karolien Van Nuffel

Katrien Beulens Olivier Van Kerkhove Joris Nissens

Theo Nsengimana Vanessa Willems Mieke De Loor

Lien Gees Patrick Roels Gil De Boeck

Filip Van De Winkel Lutgarde Vergeylen Renata Van Impe

Silke Van Vaerenbergh Etienne Grillaert André Bosteels

Geert De Sadeleer Els Jans Lieve Stockman

Vera De Wolf Bart Dufour Kurt Van de Perre

Ruben Merckx Gretel Boon Agnes Brijs-De Moor

Vera Van den broeck Koen De Leeuw Chris Aelbrecht

Andries Deraedt Debbie Van Marcke Johan Vermoesen

Samira El Khaoudi Hans Slagmulder Emi Feusels

Koen Van Acker Martine Callens Eddy Couckuyt

Inès Temmerman
Stem op zoveel mogelijk kandidaten

Onze kandidaten voor de provincie:
Frederik Meulewaeter op plaats 3

Eddy Couckuyt lijstduwer

Beste mensen van Erembodegem en Nieuwerkerken,
 
Van alle deelgemeenten van Aalst is Erembodegem de meest ‘denderende’. 
Aalst beweegt en het sportieve hart van onze stad klopt in Schotte. Het prach-
tige sport- en recreatiedomein dat we realiseerden in de schaduw van het stads-
park biedt letterlijk en figuurlijk nieuw leven aan de industriële geschiedenis die 
vasthangt aan onze grond. Met respect voor het verleden richten Silke, Gretel, 
Geert, Kurt en Andries resoluut de blik op de toekomst na 14 oktober. Onze 
kandidaten gaan in Erembodegem, net als in Aalst en de andere deelgemeen-
ten, voor een veilige leefomgeving voor iedereen. We geloven in behoud van 
open ruimte en duurzame mobiliteit voor iedereen. Omdat verenigingen de 
sociale samenhang van onze leefgemeenschap sterk houden, ondersteunen we 
hen ook in Nieuwerkerken waar we kunnen. Vera, Karolien en Joris koesteren 
concrete plannen die de gezondheid, de levenskwaliteit en het geluk van jong 
en oud ten goede komen. Spreek ons aan en deel uw ideeën met ons wanneer 
onze paden kruisen op de weg vooruit.
Ilse Uyttersprot, lijsttrekker gemeenteraad
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Heb je zelf ideeën of suggesties? Laat het zeker weten aan 
onze mandatarissen: gemeenteraadslid Silke Van Vaeren-
bergh via silke.vanvaerenbergh@aalst.be of OCMW-raadslid 
Vera De Wolf via vera.dewolf@ocmwaalst.be.

iedereen welkom!
voor meer info of reservaties geertdesadeleer@telenet.be of 0496 29 21 00


