
Hier

Met deze 12 kandidaten 
gaan we voor een 
eerlijker, menselijker en 
gezonder beleid in 
Aalter !

ONZE PLOEG VOOR AALTER
Mieke Schauvliege (46) is onze 

lijsttrekker en sinds 2001 gemeente-
raadslid.  Zij is directeur bij Stad Gent.

Seppe Santens (35) vormt samen 

met Mieke het kopduo. Hij is 

gemeenteraadslid sinds 2006 en 

werkt als projectleider mobiliteit.

Jesse Demeulenaere (22) is 

student journalistiek en vrijwilliger bij 

JC Kadans.  

Patrick Bleyenberg (57) is 

gemeenteraadslid. Hij is manager 

personeel en voorzitter van de 

Gezinsbond in Aalter.
Sarah Verniers (28) is sinds drie jaar 

gemeenteraadslid. Zij werkt als 

begeleider in de bijzondere jeugdzorg. 

Liesbeth Jodts (38)  is verpleeg-

kundige en voorvechtster voor lokale 

economie. Zij is nieuw op onze lijst. 

Liselotte Dierickx (44) is leerkracht 

bijzonder onderwijs. Liselotte wil 

meer natuur, cultuur en spits-

vondigheid in Aalter. 

Marc Delbaere (54) is OCMW-

raadslid en werkt met volwassenen 
met mentale noden. Marc wil 

kansarme gezinnen meekrijgen in het 

sociale, culturele en sportieve leven.

Femke Deroo (36) is leerkracht 

secundair onderwijs. Zij wenst meer 

groene zones in Aalter die 

toegankelijk zijn voor jong en oud.  

Femke staat voor het eerst op de lijst.

Robbe Demey (23) is leider bij het 

Jeugd Rode Kruis en vrijwilliger bij JC 

Kadans. Robbe wil ijveren voor jeugd, 

inspraak en transparantie .
Magda Lootens (63) is gepensio-

neerd verpleegkundige en 

mantelzorgster. Zij is in het bijzonder 

begaan met de noden van ouderen. Zij 

is nieuw op onze lijst.

Piet Smessaert (60) is leerkracht 

lager onderwijs en gemeenteraadslid. 

Hij gaat voor herstel van het fijnmazig 

landschap en kleinschalige, 

milieuvriendelijke landbouw.  

in Aalter

Thuis in Aalter

Vlot en veilig vekeer

Iedereen telt mee

Ons kopduo, Seppe Santens en Mieke Schauvliege.



HIER

Wim Piot en Thomas Van Bouchaute
GEËNGAGEERDE AALTERNAREN

Thomas Van Bouchaute begint straks voor het derde jaar als leerkracht 

lichamelijke opvoeding in Emmaüs secundaire school.  Thomas kijkt dankbaar 
terug op zijn tijd in de leiding van de speelpleinwerking in Aalter. ‘De 

speelpleinwerking zorgt voor een dagelijkse opvang van zo’n 100 kinderen, niet 

zo evident. We werden vanuit de jeugddienst wel altijd goed begeleid.  De 

vergoeding is beperkt, het is eigenlijk vrijwilligerswerk, maar dat was voor mij 

nooit een probleem. Wat wel wat moeilijker lag, was dat het vaak wat 

aanmodderen was met materiaal. De vrijwilligers verdienen eigenlijk wel beter 

dan dat. Bovendien roept het ook vragen op over veiligheid. Als je dan ziet dat 

er voor een reuzenrad wel geld is, dan stel je je toch vragen.’  

Thomas zou ook graag de sportvloer in het sportcentrum, kant Sportlaan, 

vervangen zien. De risico's voor valpartijen en gewrichtskwetsuren zijn er erg 

groot..’

Ook Wim Piot vindt dat het geld vaak beter besteed kan worden. Wim woont 
al 20 jaar in Aalter en is actief bij het Davidsfonds en in de parochie Aalter. Wim 

is ook een familieman bij uitstek. ‘Ik mis een zorgend beleid in Aalter. Men laat 

heel veel over aan organisaties zoals de Toevlucht. Voor alle duidelijkheid, deze 

doen uitstekend werk, maar vanuit de gemeente mag het toch iets meer zijn. Ik 

vind ook dat we een groter deel van de koek op ons mogen nemen voor de 

opvang van vluchtelingen. Wim wil ook meer aandacht voor sociale 

woningbouw. ‘Nu jaagt men gezinnen met minder middelen weg uit Aalter.'

En de kostprijs van dat alles? ‘Er is al heel veel mogelijk door de middelen juist 

te besteden, in plaats van uit te pakken met allerlei mediatieke zaken die 

vooral de eigen status ten goede komen.’

Wim en Thomas: "De beschikbare middelen kunnen beter besteed worden." © Patrick Bleyenberg
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HIER

Groen heeft lang geijverd voor een 

betere huisvesting van de 
academie en eindelijk komt die er 

ook. Alleen zijn we niet akkoord met 

de gekozen locatie in de stations-

buurt, verder van de scholen en weg 

uit het winkelcentrum. Groen zag 

liever een renovatie van het 

bestaande gebouw en een samen-

werking met de nabije scholen. We 

blijven ook de verkeerssituatie 

opvolgen, want onze kinderen 

moeten veilig en zelfstandig naar de 

muziekacademie en bib kunnen.

1

De Weibroekdreef moet het al jaren 

stellen zonder voetpaden, ondanks 
vele beloftes. Met het nieuwe 

circulatieplan in het centrum krijgen 

straten zoals de Weibroekdreef, de 

Molenstraat en de Kestelstraat 

meer verkeer te slikken. Groen wil 

daarom dat er eindelijk voetpaden 

worden voorzien in deze straten. 

Bestaande voetpaden moeten ook 

beter onderhouden worden. Zo kan 

iedereen comfortabel op stap, ook 

met de buggy of de rolstoel.

2
Na jaren voor een duur huurcontract 

te hebben betaald, werd het 
politiegebouw recent aangekocht 

door de gemeente. De familie De 

Crem, mede-eigenaar van het 

gebouw, verkoopt dus aan De Crem. 

Een investering in een gebouw dat 

niet voldoet aan de eisen van het 

korps en niet goed gelegen is om uit 

te rukken voor interventies. Groen 

wil een nieuw en goedkoper 

politiekantoor naast het 

gemeentehuis.

3 Anderhalf jaar geleden voerden we 

nog actie voor het voortbestaan van 
onze dorpscinema, vandaag is die 

onherroepelijk dicht. De succesvolle 

herstart van de cinema was een 

droom voor Aalter. Mensen konden 

dichtbij naar recente films kijken, en 

dan nog een stuk goedkoper dan in 

Brugge of Gent. Groen wou over de 

partijgrenzen heen samenwerken om 

de bioscoop te redden. Wij willen 

werk maken van meer 

bedrijvigheid en minder leegstand 

in onze dorpsstraten.
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‘Meer groene openbare 
ruimte voor jong en oud is 
hard nodig in Aalter !’

DE JEUGD AAN ZET IN EEN 
SAMENGEVOEGD AALTER?

Geboeid door de politiek, namen we vorig jaar het initiatief voor ParticipAalter.  

Door de gemeenteraadszittingen uit te zenden, wilden we de gemeentepolitiek 
dichter bij de burgers brengen. De fusie met Knesselare was alvast een 

voorbeeld van hoe het niet moet. We kunnen leven met de fusie, en Groen 

heeft die ook nooit willen tegenhouden, maar de weg ernaartoe kon anders en 

beter.

Wij blijven alvast met heel wat vragen zitten over de concrete gevolgen van de 

fusie voor de Aalterse jongeren. Vanaf 1 januari 2019 telt Aalter plots heel wat 

meer jeugdverenigingen. Groeit de subsidiepot mee? En hoe wordt hij verdeeld? 

Worden de jeugdhuizen samengevoegd? Misschien wel, misschien ook niet: dat 

is net waar het schoentje wringt. Het gemeentebestuur is gedurende heel het 

fusieproces enorm vaag gebleven over de voorwaarden en gevolgen van de 

fusie. Onze jongeren hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn. Alleen 

zo kunnen ze goed geïnformeerd stemmen.

MENSELIJKER EN GEZONDER

Door de fusie worden er op 14 

oktober gemeenschappelijke 

verkiezingen gehouden voor Aalter 

en Knesselare. Op de lijst van 

Groen zal je dus KANDIDATEN 

vinden UIT ALLE UITHOEKEN 

VAN HET NIEUWE AALTER. Een 

overzichtje: 1) Mieke Schauvliege 

2) Seppe Santens 3) Ann 

Depoortere 4) Linde Van 

Wonterghem 5) Jesse De 

Meulenaere 6) Peter Cornelis 

7) Patrick Bleyenberg 8) Sarah 

Verniers 9) Bart Dobbelaere 

10) Nancy Lootens 11) Jasmien 

Vandewalle 12) Liesbeth Jodts 

13) Liselotte Dierickx 14) Marc 

Delbaere 15) Femke Deroo 

16) Robbe Demey 17) Jens 

Schelstraete 18) Simon Truant 

19) Zoë Labath 20) Silke Catteeuw 

- De Smul 21) Annelies Vranken 

22) Stefaan De Clercq 23) Leentje 

Desmet 24) Stan Van Stechelman 

25) Magda Lootens 26) Harry 

Arnaut 27) Peter Van Wonterghem 

28) Piet Smessaert 29) Roland 

Bonami

Heb je een vraag voor ons, wil je lid 

worden van Groen of wil je actief 

meewerken aan een groener 

Aalter, surf dan naar 

WWW.GROENAALTER.BE en 

laat je gegevens achter. Je leest 

er ook meer over onze voorstellen 

voor Aalter, Aalter-Brug, Bellem, 

Knesselare, Lotenhulle, Maria-

Aalter, Poeke en Ursel. 

Je kan Groen Aalter ook op de voet 

volgen op FACEBOOK, 

INSTAGRAM of TWITTER.

ROBBE DEMEY EN JESSE DE MEULENAERE
16e en 5e plaats
Initiatiefnemers "ParticipAalter"

SARAH VERNIERS
8e plaats
Gemeenteraadslid
Opvoedster bijzondere jeugdzorg

Dat is waar wij voor willen vechten:
voor de betrokkenheid van de jeugd 

van Aalter en Knesselare bij de 

gemeentepolitiek. Laat de jeugd 

actief meedenken en meebeslissen 

over het jeugdbeleid. Dit jaar kwam er 

terecht protest van skaters over de 

slechte infrastructuur en locatie van 

het skatepark in Aalter. Dat is een 

dossier dat al jaren aansleept en 

ondanks veel beloftes komt er nog 

altijd weinig schot in de zaak. Het 

skateparkdossier werd op de lange 

baan geschoven, terwijl jongeren die 

initiatief nemen, net aangemoedigd 

moeten worden. Alleen zo worden ze 

geëngageerde burgers. De jeugdraad 

kan daar een goed forum voor zijn, 

maar nu is hij onvoldoende autonoom 

en wordt er te weinig gewicht 

gehangen aan de adviezen die worden 

gegeven.

Ik was de afgelopen drie jaar 
gemeenteraadslid in Aalter en nam de 

sociale thema’s in de gemeenteraad 

op mij. Dat is uiteraard niet toevallig: 

ik werk als begeleidster in de 

bijzondere jeugdzorg en sta graag 

paraat voor mensen die het nodig 

hebben.  

Ik kon/moest ervaren dat gemeente-

raadszittingen niet altijd netjes en 

beleefd verlopen. Ik blijf dat jammer 

vinden en heb dit ook duidelijk 

geformuleerd. Groen staat gelukkig 

voor een andere, eerlijkere en 

menselijkere manier van politiek 

voeren. Een debat moet kunnen, 

verschil van meningen ook, maar het 

moet constructief blijven.

Groen staat ook voor een gezondere 

politiek. Als jonge mama, partner en 

(klein)dochter ijver ik voor 

toegankelijke openbare ruimte voor 

jong en oud en voor verkeers-

veiligheid. In Aalter ontbreekt het aan 

beide. Vooral de fietsveiligheid laat te 

wensen over en de verwarrende 

voorrangsregels in het centrum 

creëren extra onveiligheid. Ik wil 

graag in het belang van alle inwoners 

van Aalter hieraan iets veranderen in 

de komende zes jaar.


