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Beste kiezer,

Mijn naam is Silke Van Vaerenbergh, geboren en getogen in Erembodegem. Ik ben de trotse dochter van Geert 
Van Vaerenbergh, kantoordirecteur in het Belfi uskantoor in Aalst Mijlbeek en Bea Palsterman, verpleegster in het OLV-
ziekenhuis. Ik heb ook een jongere broer, Lennart. Sinds april zijn mijn partner Yannis en ik de gelukkige ouders van onze 
eerste dochter Juliette. Ik werk als communicatiemanager bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra 
Vlaanderen. Voordien werkte ik drie jaar op de communicatiedienst van CD&V Nationaal. In mijn vrije tijd ben ik lid van 
de Erembodegemse toneelvereniging Tijl & Nele, waar ik de sponsoring verzorg. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de 
Koninklijke Harmonie ‘Niets zonder Arbeid, Trouw en Eendracht’ uit Erembodegem. In het verleden was ik actief bij de VKSJ 
en de muziekacademie. Daarnaast hou ik van zuiders koken, zwemmen, antiekmarkten en creativiteit. 

In april 2016 legde ik met veel trots de eed af als gemeenteraadslid voor CD&V in Aalst. Gedurende een kleine drie 
jaar heb ik mijn weg gezocht, en heb ik mijn beste beentje voorgezet om van Aalst en haar deelgemeenten een nog 
aangenamere plek te maken om te leven, te werken, te wonen en te ontspannen. Via deze weg laat ik je weten dat 
ik voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de 7de plaats sta op de CD&V-lijst. De basis voor 
mijn politiek engagement werd maar liefst 20 jaar geleden gelegd toen ik lid was van de kindergemeenteraad (1998-1999). 
Vandaag wil ik verder meewerken aan de toekomst van onze stad! #samengroeien op verschillende vlakken: 

 VERBINDEN     

• Meer ondersteuning, zowel logistiek als fi nancieel, van het verenigingsleven. 
• Ondernemers moeten meer verenigd en ondersteund worden.
• We kunnen rusthuizen laten dienen als buurtsalons voor jong en oud, maar ook extra oog hebben voor thuiszorg. 
• Meer groene & levenslustige ontmoetingsplaatsen. Een sterk sociaal weefsel, om vereenzaming tegen te gaan.
• Leegstaande pastorieën herbestemmen en pastorijtuinen (gedeeltelijk) openstellen voor buurtbewoners.

 W    VOORUITZIEN

• Duurzaamheid op vlak van wonen, milieubewuster en energievriendelijker. En daarbij ook streven naar 
een betaalbare en warme thuis voor iedereen. 
• Veilige schoolstraten, waar kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fi ets verplaatsen, voorrang krijgen. 
• Een broodnodige, nieuwe polyvalente zaal in Erembodegem, want onze verenigingen verdienen dat. Daarbij ben ik 
voorstander van een crowdfundingsysteem. Een systeem waarbij we als gemeenschap letterlijk ‘ons steentje’ bijdragen via 
een kleine investering.

 D  VERSTERKEN 

• Het versterken van wijken door in te zetten op een uitgebreid fi etsroutenetwerk met snelle fi etsassen, aangevuld met 
een fi jnmazig netwerk van trage wegen. De fi ets moet koning worden, in harmonie met andere vervoersmiddelen.
• Ook ons stadscentrum moeten we versterken en leefbaarder maken, door het autoluwer te maken en ervoor te zorgen 
dat de stadsring een vlotte doorstroming met zich meebrengt. 
• De verschillende dorpscentra in ere herstellen en ook als bruisende ontmoetingsplek laten dienen.
• Meer inzetten op jeugdwerkers, preventiewerkers, wijkagenten, welzijnswerkers en buurtinformatienetwerken.
• Verbindende en wederzijdse communicatie tussen politiekers en inwoners van groot Aalst: meer inspraak-
vergaderingen, meer interactieve workshops, meer fora voor onze burgers. Via burgerparticipatie moeten we zo veel
mogelijk inwoners nauwer betrekken bij de besluitvorming, onder andere door het voorzien van burgerbudgetten.
• Elk kind versterken en zijn talent laten ontdekken en ontwikkelen, met extra aandacht voor taal. 

 T        VERZORGEN

• Met de nadruk op leefbare buurten: op vlak van mobiliteit, veiligheid en netheid, met een strenge aanpak 
van sluikstorters, maar ook voldoende sensibilisering. 
• Streven naar meer en veilige speelstraten: waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en buren elkaar ontmoeten. 
• Als kersverse mama wil ik ook ijveren voor extra en betaalbare kinder- én vakantieopvang.
• Openbare ruimte op maat van rolstoelgebruikers en buggy’s.

Ik hoop dat ik op 14 oktober op jouw steun mag rekenen. Dat zou mij enorm plezieren en kracht geven om verder te gaan 
op de ingeslagen weg. En om partijoverschrijdend het beste te halen uit wat Aalst te bieden heeft!

Tot op 14 oktober! 
#SAMENGROEIEN

Warme groeten,

plaats 7, CD&V
Gemeenteraadslid CD&V Aalst

P.S.: Bezoek ook zeker mijn website op www.silkevanvaerenbergh.be

Warme groeten,
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