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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

LIEVEGEM

2018 was voor N-VA Lievegem een uiterst spannend jaar. 14 oktober leverde ons vier verkozenen op en een vertegenwoordiger in het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. Daar zijn we heel trots op! In naam van de hele partij wil ik u dan ook 2 682 keer bedanken. 

In mei is het opnieuw tijd voor verkiezingen. Onze N-VA-afdeling heeft met Maikel Parmentier een eigen vertegenwoordiger op de 
kieslijst voor het Vlaams Parlement. Bij deze roep ik u op om hem zeker en vast te steunen.

Jarenlang was ik met heel veel plezier en inzet voorzitter van N-VA Lovendegem, en later natuurlijk van N-VA 
Lievegem. Maar na vele jaren is het voor mij tijd om op de gemeenteraad te focussen en de voorzittersfakkel 
door te geven. Onze nieuwe voorzitter Steven Van Gansbeke zal er samen met het nieuwe bestuur alles aan 
doen om onze afdeling verder te laten groeien. Op ons kunt u blijven rekenen!

Didier Garré
Gemeenteraadslid, aftredend voorzitter

Van verkiezing naar verkiezing

Uw stem voor het Vlaams  
Parlement telt!

Maikel Parmentier
Plaats 15

Matthias Diependaele
Lijsttrekker

Maikel Parmentier, uw 
kandidaat voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing 
van het Vlaams, federaal en Europees parlement. De N-VA 
staat voor u klaar met een ijzersterk team en een stevig  
onderbouwd programma. In Lievegem kunt u rekenen op  
een kandidaat van eigen bodem: Maikel Parmentier.  
Hij staat op plaats 15 voor het Vlaams Parlement. 

Maikel wil zich focussen op thema’s zoals onderwijs en energie. “Men onder-
schat vaak hoe sterk de kwaliteitsdaling in ons onderwijs ook onze welvaart 
doet dalen”, zo stelt hij. “Dat mogen we niet laten gebeuren. Het Vlaams 
onderwijs moet wereldtop blijven en dat zal niet vanzelfsprekend zijn.  
Ook energie is een moeilijk vraagstuk, dat maar al te vaak omwille van de 
verkeerde doeleinden gekaapt wordt.” Maikel zal er alles aan doen om de 
stem van onze afdeling en gemeente luid te laten weerklinken in het Vlaams 
Parlement. 

Naast Maikel heeft het Meetjesland nog acht andere vertegenwoordigers op de 
N-VA-lijsten. Maak met hen kennis op pagina 2.

Maikel Parmentier rekent samen met de andere 
Meetjeslandse kandidaten op uw stem!
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N-VA Lievegem kiest nieuw bestuur
N-VA Lievegem heeft sinds kort een nieuw bestuur. Ondernemer 
Steven Van Gansbeke uit Vinderhoute volgt Didier Garré op als 
voorzitter. 

“We zijn heel tevreden met onze kersverse ploeg en we zullen er alles 
aan doen om ons werk zo goed mogelijk verder te zetten”, reageert 
de nieuwe frontman. Wiet Beirnaert uit Zomergem wordt onder-
voorzitter en Maikel Parmentier blijft secretaris.

Yorben Versluys gaat aan de slag als jongeren- en communicatie- 
verantwoordelijke en Anja Nimmegeers neemt de taak van organi-
satieverantwoordelijke op zich. De andere bestuursleden zijn: Didier 
Garré, Wouter De Muynck, Magda Van Acker, Walter De Muynck, 
Véronique Mussche, Marc Verhamme, Gunter Lippens, Jacqueline 
Batslé, Simonne Snoeck, Rudi De Sutter, Petra Vervaet, Marijke 
De Baere, Jan Boon, Raphael Van De Putte, Christof Van Hulle en 
Patrick Dhooghe.

Samen zullen we ons ten volle smijten voor een ander en beter 
beleid!

N-VA wil uniform prijzenbeleid voor containerparken
N-VA Lievegem pleitte eind januari op de gemeenteraad voor een uniform prijzenbeleid 
voor onze drie verschillende containerparken. Momenteel is er nog te veel prijsverschil 
tussen de containerparken van Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. Inwoners hebben 
bovendien geen vrije keuze: een inwoner van Lovendegem kan bijvoorbeeld niet met zijn 
afval terecht in Waarschoot of Zomergem. Raadslid Didier Garré wil de prijsverschillen 
zo snel mogelijk wegwerken om zo tot een eerlijker prijsbeleid te komen. “Theoretisch 
gezien heeft de meerderheid een jaar de tijd, maar we zullen zeker en vast in de gaten 
houden of de aanpassing wel tijdig gebeurt”, zo stelt onze voormalige  
voorzitter kordaat.

Secretaris Maikel Parmentier, voorzitter Steven Van Gansbeke 
en ondervoorzitter Wiet Beirnaert.

Uw Meetjeslandse kandidaten voor 26 mei 
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees  
parlement. Ook in het Meetjesland kunt u rekenen op heel wat gedreven kandidaten. 

Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
Kathleen  
Depoorter
Plaats 4
Apotheker
Evergem
47 jaar

Michael Ally
Plaats 10
Student
Aalter
20 jaar

Anita Bultynck
Plaats 15
Seniorenconsulente
Sint-Laureins
54 jaar

Katleen De Kesel
5de opvolger
Zelfstandig reisagent
Maldegem
37 jaar

Jelle Tillieu
6de opvolger
Brandweerman
Aalter
37 jaar

Voor het Vlaams Parlement:
Maikel  
Parmentier
Plaats 15
Communicatie- 
medewerker
Lievegem
24 jaar

Tom Van Damme
Plaats 19
Student
Eeklo
24 jaar

Inge De Gussem
Plaats 22
Huisarts
Lembeke
46 jaar

Peter Van Hecke
Plaats 23
Ondernemer
Maldegem
47 jaar
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Gemeente moet European Disability Card promoten
In februari stelde onze fractie op de gemeenteraad voor dat onze gemeentelijke diensten de European Disability 
Card (EDC) zouden promoten. We zijn heel tevreden dat de meerderheid het voorstel positief onthaalde.

In het verleden was het voor personen met een beperking soms 
moeilijk om bij vrijetijdsactiviteiten hun handicap te ‘bewijzen’. 
Daardoor liepen ze onterecht kortingen en andere voordelen 
mis. Daarom stelde voormalig staatssecretaris voor personen 
met een handicap Zuhal Demir een kaart voor die als eenvoudig 
bewijs kan dienen van de handicap. Personen met een beperking 
kunnen zo zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen. Een hele verbetering, die de steunt verdient 
van alle gemeentebesturen. Zij kunnen namelijk een belangrijke 
rol spelen bij het promoten van de kaart bij de inwoners.

Voordelen voor mensen met een beperking
•  De kaart vormt een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs 

van handicap’. Zeker voor wie een beperking heeft die minder 
zichtbaar is, is de kaart een meer dan welgekomen hulp.

•  De privacy van de persoon met een beperking blijft gewaar-
borgd. De kaart geeft geen details, terwijl de medische bewijs-
stukken uit het verleden net wél de beperking vermeldden.

•  Het is een Europees initiatief, wat betekent dat dezelfde kaart 
geldig is in nog zeven andere Europese landen: Cyprus, Est-
land, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

•  De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen 
om, waar nodig, voordelen toe te kennen aan personen met 
een beperking. Ze brengt een inclusief beleid dus een stap 
dichterbij.

De European Disability Card is  
een grote stap vooruit in de  
richting van een inclusief beleid.

Uw vertegenwoordigers in het gemeentebestuur 

Maikel Parmentier
Gemeenteraadslid
Fractievoorzitter

Maikel haalde als lijst- 
trekker van onze partij 891 
voorkeurstemmen. Hij is 
fractievoorzitter voor de 
N-VA in de gemeenteraad. 
Thema’s als jeugd en 
cultuur zijn voor hem van 
groot belang. Als leider van 
de oppositie wil hij ook de 
nodige controle uitoefenen 
op het gemeentebestuur: 
“De fusie mag er namelijk 
niet voor niks gekomen 
zijn!”

Wouter De Muynck
Gemeenteraadslid

Wouter uit Waarschoot zal 
zich vooral op het econo-
mische luik toespitsen. Ook 
innovatie en ontwikkeling 
zijn voor hem heel belang-
rijk. Hij vindt dat we als ge-
meente niet mogen blijven 
stilstaan, want stilstaan is 
achteruitgaan. Een beleid 
dat oog heeft voor innovatie 
leidt tot vooruitgang!

Steven Van  
Gansbeke
Gemeenteraadslid
Voorzitter N-VA Lievegem

Steven, ondernemer en 
afkomstig uit Vinderhoute, 
heeft veel ambitie voor 
onze afdeling. “We moeten 
durven groeien en naar de 
mensen toe durven gaan”, 
zegt hij. Hij heeft een hart 
voor alle ondernemers en 
voor de onderwijssector.

Didier Garré 
Gemeenteraadslid

Didier zal zich vooral toe-
leggen op thema’s als mo-
biliteit en openbare werken. 
Zijn hoofddoel? Toezien op 
een eerlijk en transparant 
beleid voor alle inwoners 
van onze deelgemeenten. 
Als ervaringsdeskundige in 
de gemeenteraad is hij van 
groot belang binnen onze 
fractie.

Magda Van Acker
Lid bijzonder comité voor 
de sociale dienst (BCSD)

Magda is een thuis- 
verpleegster met brug- 
pensioen en werd vanop 
plaats twee verkozen. Zij 
zal voor N-VA Lievegem 
in het BCSD zetelen. Ze 
kijkt er enorm naar uit 
om de belangen van alle 
zorgbehoevenden in onze 
gemeente te behartigen!

14 oktober 2018 leverde ons vier gemeenteraadsleden en één vertegenwoordiger in het bijzonder comité voor 
de sociale dienst (BCSD) op. Maak hier kennis met hen!

Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers:
Jelle Tillieu
6de opvolger
Brandweerman
Aalter
37 jaar
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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


