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312 progra
mma’s,

7 prioritei
ten

Samen Geraardsbergen 
versterken

Op 14 oktober beslist u wie de komende 6 jaar onze stad bestuurt. Dit wordt 

een belangrijke beslissing want Geraardsbergen staat voor grote uitdagingen.

CD&V wil het verschil maken met de huidige bestuursperiode op 5 vlakken: 

veiligheid, ondernemen, jeugd, gezinnen en zorg.

Johan Vanden Herrewegen en zijn ploeg staan klaar om Geraardsbergen te 

versterken



Samen Geraardsbergen versterken

Geraardsbergen zit bij de koplopers 

voor de belasting op het gezinsinko-

en misdrijven met slagen en verwondin-

gen. Geraardsbergen scoort zeer laag 

inzake lokale tewerkstellingskansen, 

sociale woningen en het aantal zelfstan-

digen.

Een tevredenheidsenquête uitgevoerd 

bij de Geraardsbergse bevolking beves-

tigt deze vaststelling. Op 308 Vlaamse 

gemeenten behaalt Geraardsbergen:

- plaats 233 voor onderhoud van 

wegen en voetpaden;

- plaats 267 voor blauw op straat;

- plaats 284 voor de leefkwaliteit 

(groen, netheid, lawaaihinder);

- plaats 298 voor parkeermogelijkhe-

den;

- plaats 307 voor werk en onderne-

men in eigen streek.

Op 14 oktober krijgt u de keuze of  sp.a 

en Open VLD nog eens zes jaar verder 

mogen doen met dit verhaal. De reeks 

van evenementen, recepties en feeste-

lijkheden die zij de laatste maanden op 

touw zetten om iedereen nog trachten 

gunstig te stemmen is nooit gezien. Of  

deze partijen met dezelfde ijver nog 

krachtig besturen, is maar de vraag. De 

wijze waarop hun interne menings-

verschillen in de pers komen, belooft 

alvast niets goeds.

Wij willen het verschil maken met de 

huidige bestuursperiode op 5 vlakken: 

veiligheid, ondernemen, jeugd, gezin-

nen en zorg.

Geraardsbergen verdient beter, Ger-

aardsbergen moet hogerop!

De voorbije 10 jaar heeft het stadsbestuur jaarlijks 25 miljoen 

(2002) tot 34 miljoen euro (2011) uitgegeven. Hoewel er ook 

goede zaken werden gerealiseerd, merken we dat Geraardsbergen 

achterop hinkt op een aantal vlakken in vergelijking met andere 

steden uit Vlaanderen. In de gemeentelijke profielschets van onze 

stad, opgemaakt door het Vlaams Gewest, springen de zwakke 

resultaten van het huidige sp.a-Open VLD college in het oog.
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Een bestuur waar een “ja” een “ja” is
JONGCD&V Geraardsbergen wil dat 

wanneer het stadsbestuur een beslissing 

neemt, deze ook effectief  uitgevoerd 

wordt. De Geraardsbergenaar is niets 

met beloftes waarvan de uitvoering 

lang op zich laat wachten.

Zo staken we vorige maand de Chiro 

van Idegem een hart onder de riem.

In 2009 liet het huidige stadsbestuur 

weten aan de Chiro uit Idegem dat men 

het vrijgekomen postgebouw in de 

buurt ging renoveren, zodat de Chiro 

er een onderdak in kon krijgen. Pas nu, 

dankzij de actie van JONGCD&V en 

interpellaties van onze fractie kwam er 

schot in de zaak…

Aan zo’n bestuur heeft de burger niets. 

JONGCD&V pleit voor een bestuur 

waar een “ja” een “ja” is, maar ook 

voor een bestuur dat durft “neen” zeg-

gen.

Een visie op lange termijn
Een degelijk bestuur toetst haar beleid af  

aan een visie op lange termijn. Een visie 

die eindigt bij de volgende verkiezingen 

is niet erg productief. JONGCD&V doet 

daarom een oproep aan alle politici om te 

weerstaan aan de verleiding van het suc-

ces op korte termijn.

Dit betekent dat alle initiatieven die het 

stadsbestuur, de diverse stadsdiensten en 

het autonoom gemeentebedrijf  nemen, 

moeten passen in eenzelfde langetermijn-

visie. Al te vaak worden losse initiatieven 

of  projecten gelanceerd die niet gedragen 

zijn door de bevolking, laat staan dat ze 

gekaderd kunnen worden in een globale 

visie.
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Onze 31 kandidaten voor u op een rijtje

Fernand Van 

Trimpont 

(plaats 4) wil 

ervoor zorgen 

dat senioren zo 

lang moge-

lijk in hun 

vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Hij 

streeft naar een veilige stad met meer 

werkgelegenheid en met voldoende 

kansen voor jongeren.

Rudy Frederic 

(plaats 6) pleit 

voor meer 

werkgelegen-

heid binnen 

een nette en 

veilige stad. 

Betaalbaar wo-

nen met voldoende bouwruimte is een 

belangrijke prioriteit, want een eigen 

huis blijft nog altijd een goed spaarplan.

Karla Bronselaer (plaats 8) is commu-

nicatieverant-

woordelijke 

van CD&V 

Geraards-

bergen. Ze is 

dagelijks in 

de weer voor 

voetbalclub 

Jong Geraards-

bergen en is ook bestuurslid bij Ge-

zinsbond Onkerzele. Karla is gedreven 

om haar politiek engagement waar te 

maken.

Marleen Fla-

mand (plaats 

9) gaat voluit 

voor een soli-

daire en warme 

gemeente en 

samenleving. 

Voor Marleen 

telt elke mens.

Katty Carion 

(plaats 10) pleit 

voor meer 

lokale tewerk-

stelling en wil 

als één van 

de grootste 

ondernemers in Geraardsbergen een 

brug slaan tussen overheid, inwoners én 

ondernemers.

Eva Parent 

(plaats 11) 

vraagt als 

mama van 

2 meisjes 

aandacht in 

de politiek 

voor het gezinsleven. Ook welzijn en 

gezondheidszorg liggen haar nauw aan 

het hart. Een gezond Geraardsbergen 

in elk van zijn facetten, daar gaat ze 

voor.

Ruben Plees 

(plaats 12) is 

goedlachs als 

het kan, ernstig 

als het moet. 

Als vader van 

drie hecht hij 

veel belang aan een zorgzaam, veilig en 

ondernemend Geraardsbergen.

Jan Cock 

(plaats 13) staat 

als preventie-

adviseur da-

gelijks in voor 

het welzijn van 

de werknemers 

over het ganse 

land. Met veel inzet en ideeën wil hij als 

debutant mee het beleid in onze stad 

bepalen.

Jenz Cools 

(plaats 14) 

wil volop 

inzetten op de 

jongeren van 

Geraardsbergen 

en hun veilig-

heid: een veilige stationsomgeving op elk 

moment van de dag is een must! De dienst-

verlening moet nog verder het digitale 

tijdperk binnenstappen.

Bart Van Cau-

ter (plaats 15) 

ijvert voor  een 

veilig leefkli-

maat voor alle 

inwoners van 

Geraardsber-

gen. Hij wil bovendien meer investeren 

in de deelgemeenten. Zijn motto is ook 

betrouwbare overheid, ten dienste van 

een betrokken samenleving”. 

Brigitte Van-

der Putten 

(plaats 16) is 

een vrouw met 

oog voor de 

mogelijkheden 

en talenten van 

iedereen, die luistert naar mensen om in 

te spelen op hun noden. Een mama met 

het hart voor kinderen op de juiste plaats.

Sara Droesbeke 

(plaats 17) kent 

het jeugdwerk 

door en door. 

Ze is hoofdleid-

ster van Chiro 

Moevia en staat 

steeds paraat 

voor de kinderen en hun ouders.  Ze vindt 

toegankelijke ruimte waar jongeren kunnen 

ontspannen en ontplooien heel belangrijk.
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Dirk Dupret 

(plaats 18) is 

een sportieve-

ling in hart 

en nieren. Hij 

vraagt aan-

dacht voor zo-

wel recreatieve als competitieve sport. 

Verkeersveiligheid en burgerveiligheid 

liggen hem ook nauw aan het hart.

Gunther Van 

Trimpont 

(plaats 19) 

hecht belang 

aan jeugd, 

ouderenzorg, 

verenigings-

leven, criminaliteitsbestrijding. Hij wil 

ook ijveren voor openbaar vervoer van 

en naar elke deelgemeente, ook in het 

weekend.

Marleen Mer-

tens (plaats 20) 

wil dat jonge 

mensen alle 

kansen krijgen 

om hun crea-

tieve talenten 

te ontwikkelen. Als geboren Geraards-

bergenaar wil Marleen zich volledig 

inzetten voor iedereen in onze stad.

Kirsten Van 

der Schueren 

(plaats 21) 

wil zich ten 

volle inzetten 

voor mensen 

in nood. Ze 

ijvert voor een aangenaam en sfeervol 

Geraardsbergen waar iedereen kansen 

krijgt: jong en oud, arm en rijk, …

Magda De 

Paepe (plaats 

22) wil nie-

mand aan de 

kant laten 

staan. Oprecht 

waarderen, 

actief  luisteren en daadwerkelijk hande-

len, zowel voor kleine als grote mensen, 

rijken of  armen, ouderen of  jongeren, 

daar streeft ze naar.

Christ De Roy 

(plaats 23) is 

actief  op de 

parochie als 

penningmees-

ter van de 

Kerkraad. Hij 

is tevens lid van het Centraal Kerkbe-

gaat zijn belangstelling gaat uit naar 

geniet zijn volle aandacht.

Robert Van 

Damme (plaats 

24) kan bogen 

op een loop-

baan van méér 

dan 50 jaar 

als secretaris 

ten dienste van de sport in stad en 

streek. Hij wil zijn jarenlange ervaring 

ter beschikking stellen van de sport in 

Geraardsbergen.

Inge Temmer-

man (plaats 25) 

kent iedereen 

en iedereen 

kent Inge. Ze 

ijvert voor het 

welzijn van 

zowel mens als dier. 

Veronique Li-

bert (plaats 26) 

staat klaar om 

mee te werken 

aan een beleid 

dat investeert 

in een warme 

samenleving 

en dat initiatieven neemt die ervoor 

zorgen dat iedereen vooruit kan en 

aandacht krijgt.

Elke stem is een 
volwaardige stem. 
Kies voor meer-
dere kandidaten 
op de lijst. 

GEMEENTE

1 VANDEN HERREWEGEN Johan

2 DE ROM – DEPRETER Andrée

3 LARMUSEAU David

4 VAN TRIMPONT Fernand

5 DE BRAEKELEER Iris

6 FREDERIC Rudy

7 MERTENS Veerle

8 BRONSELAER Karla

9 FLAMAND Marleen

10 CARION Katty

11 PARENT Eva

12 PLEES Ruben

13 COCK Jan

14 COOLS Jenz

15 VAN CAUTER Bart

16 VANDER PUTTEN Brigitte

17 DROESBEKE Sara

18 DUPRET Dirk

19 VAN TRIMPONT Gunther

20 MERTENS Marleen

21 VAN DER SCHUEREN Kirsten

22 DE PAEPE Magda

23 DE ROY Christ

24 VAN DAMME Robert

25 TEMMERMAN Inge

26 LIBERT Veronique

27 WIJNANT Alex

28 DE MESMAEKER Kristof

29 SCHEIRLINCKX Antoine

30 VAN WYMEERSCH Daisy

31 CAMBIER Arthur
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Kristof  De 

Mesmaeker 

(plaats 28) 

hecht belang 

aan aangepaste 

sport- en vrije-

tijdsvoorzie-

ningen, maar 

ook aan aangepaste kinderopvang, 

hoogstaand onderwijs, veiligheid en 

mobiliteit en criminaliteitsindijking. 

Johan Vanden 

Herrewegen 

(lijsttrekker), 

gemeente-

raadslid en 

fractieleider, 

wil Geraards-

bestuur en lagere belastingen, door te 

investeren in jongeren, te zorgen voor 

meer tewerkstelling in eigen streek en 

een passend zorgaanbod uit te bouwen. 

Andrée De 

Rom-Depreter 

(plaats 2), 

gemeente-

raadslid, wil 

zich opnieuw 

met ervaring, 

dynamisme, sociale ingesteldheid, 

dienstvaardigheid en respect voor 

iedereen inzetten voor een zorgzame en 

veilige stad. 

Iris De Brae-

keleer (plaats 

5), gemeen-

teraadslid, 

ijvert voor een 

leefbaar en vei-

lig Geraards-

bergen. Een omgeving waar kinderen 

en jeugd alle kansen krijgen om zich 

te ontplooien. Meer aandacht voor alle 

deelgemeenten. 

Veerle Mer-

tens (plaats 7), 

OCMW-raads-

lid, is afde-

lingssecretaris 

van CD&V

Geraardsbergen en heeft bestuursfunc-

ties op regionaal en nationaal niveau. 

Ze pleit vanuit haar ervaring voor een 

sterk sociaal, cultureel en economisch 

beleid in Geraardsbergen.

Alex Wijnant 

(plaats 27), ge-

meenteraadslid, 

wil de troeven 

van Geraards-

bergen verder 

uitbouwen: 

toerisme en landelijk leven. Hij pleit 

voor meer lokale tewerkstelling en de 

ondersteuning van middenstand en 

landbouw.

Antoine 

Scheirlinckx 

(plaats 29), 

OCMW-

raadslid, pleit 

voor gezonde 

ontspanning en 

jeugdsport als preventieve maatregelen, 

voor meer respect voor senioren en 

voor de centen van de Geraardsbergse 

belastingbetaler.

Daisy Van Wy-

meersch (plaats 

30), gemeen-

teraadslid, wil 

zich blijven 

inzetten voor 

een veilige school- en leefomgeving en 

een betere integratie van kansarmen. 

Jeugd- en vrijwilligerswerk verdienen 

meer steun.

Arthur Cam-

bier (lijstdu-

wer), gemeen-

teraadslid, is 

een centrum-

-

komt voor het 

algemeen belang en daarom steeds op 

zoek gaat naar consensus. Zijn motto 

luidt: behouden wat goed is en verbete-

ren wat kan.

David Larm-

useau (plaats 

3 gemeente, 

plaats 2 pro-

vincie) blijft 

zich ten volle 

inzetten voor 

een warm en 

leefbaar Geraardsbergen waar iedereen 

zich veilig voelt, thuis en in het verkeer, met 

volwaardige kansen voor iedereen. 

Als kandidaat voor de provincieraad onder-

streept David enkele aandachtspunten voor 

het toekomstige provinciaal beleid:

Een versterkte en veiligere mobiliteit waar-

onder opvullen van ontbrekende stukken 

een aanvullende rol spelen bij de ‘trage 

wegen’;

Een betere structurele ondersteuning van 

het jeugdwerk en vrijwilligerswerk door 

talrijke organisaties;

Meer kansen voor senioren voor participa-

tie, ook op sociaal-cultureel vlak;

Ondersteunende rol in de evolutie naar  

nieuwe, creatieve woonvormen voor zorg-

behoevenden; 

Versterken van de mantelzorgpremie;

Versterken van preventie rond drugs;

Meewerken aan zorginnovatie in de regio;

Ondersteunen van een armoedebeleid;

Ondersteunen van de verdere toeristische 

uitbouw;

De provinciale initiatieven rond natuur- en 

milieueducatie verder afstemmen met de 

Helix te Grimminge.
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Met de ambitie om Geraards-

bergen hogerop te brengen, 

wil CD&V na 14 oktober het 

verschil maken met de huidige 

bestuursperiode:

Veiligheid

Criminaliteit, het verkeer of  het over-

stromingsgevaar dreigen de levenskwa-

liteit van vele inwoners uit Geraardsber-

gen negatief  te beïnvloeden. We moeten 

al deze aspecten aanpakken met beter 

resultaat.

Ondernemen

We pleiten voor vereenvoudigde proce-

dures om het ondernemingsklimaat te 

versterken. Zo krijgen KMO’s, mid-

denstand en vrije beroepen meer ruimte 

en mogelijkheden voor initiatieven die 

bijdragen tot meer tewerkstelling en 

welvaart van iedereen. 

Jeugd

We willen dat de Geraardsbergse jon-

geren alle kansen krijgen om zich te 

ontplooien. Flankerend onderwijsbeleid 

moet ervoor zorgen dat minder jongeren 

uit de boot vallen.

Gezinnen

Ongeacht hun samenstelling hebben 

zorgt voor meer kinderopvang, goedko-

pere en meer aangepaste dienstverlening 

en lagere belastingen die niet 10 % hoger 

zijn dan het Vlaamse gemiddelde.

Zorg en welzijn

We moeten zorgen voor wie ziek of  

zwak is, voor wie minder kansen krijgt. 

Ouderen moeten ondersteund worden 

om zolang mogelijk in hun vertrouwde 

thuisomgeving te kunnen wonen. We 

willen kwaliteitsvolle zorg aanbieden die 

betaalbaar blijft.

Om dit CD&V-programma gestalte te 

geven en uit te dragen, staat een ploeg 

van sterke kandidaten, een dynamische 

mix van alle leeftijden, van ervaren 

raadsleden en geëngageerde nieuwko-

mers klaar, met één gemeenschappelijke 

en vurige ambitie:

SAMEN GERAARDSBERGEN 

VERSTERKEN.

Geraardsbergen verdient beter, 
Geraardsbergen moet hogerop


