uw enig alternatief

Volg onze kandidaten op
www.facebook.com/open2040
Stem op 14 oktober op al
onze kandidaten.
Zo maken wij samen het
verschil in Affligem.

Met uw steun en stem maken wij van
Affligem een gemeente waar u trots op kan
zijn.
Affligem is een geweldige gemeente. Wij
willen hier niet alleen leven. Wij willen ook
beleven. Affligem heeft veel meer te bieden
dan enkel maar het gelijknamige bier en kaas.
Affligem is meer dan een filebericht op de
radio.We willen vooruit.
Beste dorpsgenoot,
Op 14 oktober kiest u voor de toekomst van
uw mooie gemeente. Open2040 heeft hard
gewerkt om voor u een ambitieus
programma samen te stellen. Onze
kandidaten, die een mix zijn van gevestigde
waarden en nieuw politiek talent, staan klaar
om Affligem opnieuw in beweging te
brengen.
Ik ben als jongste lijsttrekker van de jongste
partij van Affligem dan ook bijzonder fier om
onze 23 mensen, en de 23 actiepunten uit
ons programma, aan u voor te stellen. Wilt u
meer weten? We komen graag langs om onze
visie aan u toe te lichten. En kijk zeker ook op
onze website www.open2040.be waar u het
volledige programma kan lezen.

We hebben een financieel gezonde gemeente
waardoor er heel wat mogelijk is. Hekelgem,
Teralfene en Essene willen geen kabbelend,
stilstaand beleid dat mondjesmaat
initiatieven neemt en, als een loodgieter, de
problemen pas oplost wanneer die zich
stellen.
We willen daarentegen met ambitie en visie
kijken naar de toekomst. Alleen zo kunnen
wij ons voorbereiden op alle komende
uitdagingen.
Op acht terreinen wil Open2040 het verschil
maken.
Tim Herzeel, lijsttrekker Open 2040.

uw enig alternatief

Onze 23 actiepunten

Actiepunt 4
Veilige schoolomgevingen

Mobiliteit

Aan onze wegen liggen zes schoolgebouwen
en een kunstacademie. Enkel aan De
Klimming in Essene werd een schoolstraat
ingericht. Wij gaan voor radicale verkeersveiligheid aan alle scholen, door de heraanleg
van de straten indien nodig, door het
plaatsen van signalisatie en door de
weggebruikers te sensibiliseren.

Actiepunt 1
Een nieuw mobiliteitsplan
Onze inwoners maken zich zorgen over het
steeds toenemend verkeer en het gebrek aan
mobiliteit.We zetten daarom in op een nieuw
mobiliteitsplan. Dit moet ambitieus en
toekomstgericht zijn, en we rekenen daarbij
op de actieve inbreng van de burger. Voor
iedere deelgemeente wordt de juiste
oplossing gezocht.

Actiepunt 2
Veilige en uniforme straten
In onze gemeente dienen sommige straten te
worden heraangelegd: soms omdat ze er
versleten bij liggen, of omdat ze onvoldoende
afgestemd zijn op het huidige verkeer. We
zien vaak ook niet het verschil meer tussen
straten bedoeld voor doorgaand verkeer en
lokaal woonverkeer. Daar willen we
verandering in brengen.

Actiepunt 3
Fietssuggestiestroken
Fietsers moeten zich veilig op straat kunnen
begeven. Waar het mogelijk is komen extra
fietspaden. In andere straten maken we
opvallende fietssuggestiestroken, zodat de
plaats van de fietser in het verkeer duidelijk
wordt.

Actiepunt 5
Extra parkings
Onze gemeente wordt steeds voller gebouwd.
Zeker in de dorpskernen nemen de geparkeerde auto’s al maar meer plaats in. We
verbeteren de mobiliteit en verkeersveiligheid door te voorzien in meer parkings,
die ook onze lokale handelaars ten goede
zullen komen.

Veiligheid
Actiepunt 6
Snellere politie-interventies
Als incidenten zich voordoen eisen we wel
een snelle interventie van de politie. Daarom
vragen we om een intensievere samenwerking op het niveau van de politiezone, en
willen we meer aanwezigheid van het
politiekorps in onze straten. Op het vlak van
veiligheid en preventie wil Open2040 geen
compromissen sluiten.

Actiepunt 7
Een cameraschild dat het
grondgebied volledig beschermt

Actiepunt 10
Vrijstelling van onroerende voorheffing voor startende ondernemers

Slimme camera’s op cruciale plaatsen in onze
gemeente zijn nodig, en niet enkel aan het
op- en afrittencomplex.
We willen ook maatregelen nemen opdat de
meer afgelegen woongebieden beter
beveiligd worden.

Om onze gemeente aantrekkelijk te maken
voor nieuwe ondernemers en starters
voorzien we in de vrijstelling van onroerende
voorheffing gedurende de eerste vijf jaar.

Ondernemingen
Actiepunt 8
Aanstellen van een
middenstands-coach
De gemeente levert te weinig inspanningen
om onze ondernemers en zelfstandigen te
ondersteunen. Daarom ijveren wij niet alleen
voor een volwaardig ondernemersloket,
maar ook voor een middenstandscoach.
Deze wordt het rechtstreekse aanspreekpunt
van onze lokale handelaars.

Actiepunt 9
Afschaffing van de
bedrijfsbelasting
Zelfstandigen die voorzien in een eigen
parking voor hun klanten moeten daarop
belasting betalen. Ze betalen ook belasting
op eigen reclame en taks op wegwijzers. We
gaan resoluut voor de afschaffing van deze
pestbelastingen.

Open beleid
Actiepunt 11
Instellen van een burgerbegroting
Voor het geheel van de legislatuur reserveren
we 5% van het gemeentebudget voor
initiatieven vanuit de bevolking. Projecten
met voldoende draagvlak die binnen het
gereserveerde budget vallen worden dan
gerealiseerd.

Actiepunt 12

Actiepunt
12. Een efficiënt
Een efficiënt
inburgeringsbeleid
inburgeringsbeleid.
Affligem is een landelijke en Vlaamse
gemeente. We zetten meer in op de integratie
van nieuwkomers en kansengroepen, zowel
in het verenigingsleven als in de lokale
economie, en schakelen hiervoor ook
brugfiguren in.

Actiepunt 13

Actiepunt
13.Voorkeur
aan kleinschalige
Voorkeur
aan kleinschalige
woon-projecten.

woon-projecten

De inplanting van nieuwe wijken houdt
vandaag te weinig rekening met mobiliteit en
sociaal weefsel. Daarom eisen wij dat nieuwe

kavels voldoende oppervlakte bezitten, vlot
bereikbaar zijn, gezinsvriendelijk en in
overeenstemming met het landelijke en
groene karakter van onze gemeente.

Actiepunt 14
Een actief single-beleid
In Affligem is 1 op 10 volwassene alleenstaand. Ze behoren vaak tot de actieve
bevolking en/of hebben kinderen. Voor hen
voorzien wij in een beleid op maat van hun
vragen en noden.

Communicatie
Actiepunt 15
Een gemeente die luistert
Communicatie naar de burger moet
transparanter en klantvriendelijker. We
willen niet enkel goed nieuws horen, maar
ook correct geïnformeerd worden over
preventie en wegeniswerken. Tegelijk
verwachten we een juiste dienstverlening
naar de burger wanneer deze praktische
vragen heeft.

Jeugd
Actiepunt 16
Oprichten van een jeugdinfrastructuurfonds
Open2040 wil aan jongeren en jongvolwassenen inspraak en verantwoordelijkheid geven. Daarom gaan wij voor een heus
jeugdinfrastructuurfonds. Hiermee kunnen
jongeren en jeugdverenigingen via de

gemeente een renteloze lening aanvragen
voor de inrichting of aanpassing van hun
eigen lokalen.

Actiepunt 17
Tussenkomst in het abonnement
school- thuisverplaatsingen
Affligem heeft geen secundaire school.
Daarom moet iedere jongere zich iedere
schooldag buiten onze gemeente
verplaatsen. Wie het openbaar vervoer
gebr uikt zal een gedeelte van het
abonnement terugbetaald zien.

Cultuur
Actiepunt 18
Uitbouw van een echt cultuurbeleid
De gemeente wil investeren in een nieuwe
cultuurzaal, maar over een echt cultuurbeleid is nog niet nagedacht. Open2040 wil
hierop inzetten met de Sanderus als
vertrekpunt. Hierbij willen we zorgen voor
een volwaardig cultuurprogramma, in
samenwerking met andere gemeenten en
instanties.

Actiepunt 19
Uitbouw van de Bellekoutersite als belevingsruimte
Open2040 wil de Bellekoutersite optimaal
gebruiken en samenwerkingen aangaan met
onze verenigingen, cultuur-organisaties en
privé-partners. De Bellekouter moet
aantrekkelijk worden voor zowel sport,
cultuur, grote evenementen als horeca.

Actiepunt 20
Uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid

lessen waarbij kinderen spelenderwijs kennis
maken met wiskunde, technologie en
informatica.

De gemeente beschikt over tal van
waardevolle gebouwen, monumenten en
tradities, zoals de Sint-Antoniusviering,
maar hierrond ontbreekt vandaag enige
vorm van visie. Met Open2040 gaan we ook
hier voor een echt beleid.

Actiepunt 21
Een polyvalente zaal voor Teralfene
In deelgemeente Teralfene is vandaag geen
gemeentelijke zaal die zowel door de
verenigingen voor hun activiteiten, als door u
en ik voor persoonlijk gebruik, kan worden
gebruikt. Wij zorgen voor een nieuwe,
kleinschalige zaal in het dorpscentrum.

Onderwijs
Actiepunt 22
Plaats voor elk kind uit Affligem
Er wonen in onze gemeente steeds meer
gezinnen met jonge kinderen. Wij zetten ons
in om voor ieder kind, tussen 2,5 en 12 jaar,
een plaats te voorzien in één van de
basisscholen.

Actiepunt 23
Een STEM-academie in onze
gemeente
In samenwerking met een hogeschool of een
andere partner organiseren wij op lesvrije
momenten een STEM-academie. Dit zijn

Wil u meer weten?
Lees ons volledig programma
op www.open2040.be
Indien u wenst bezorgen wij u
graag een papieren
exemplaar.
Spreek onze mensen aan.
Of mail ons op
info@open2040.be

Tim Herzeel

1

Lijsttrekker

Als geen ander kent Tim Herzeel onze
gemeente en de politiek. Afkomstig uit
Essene ontmoette hij in Teralfene zijn
latere echtgenote Tinneke. Ze wonen
met hun twee kinderen in Hekelgem.
Tim kan bouwen op een traditie in de
gemeentepolitiek van Essene en
Hekelgem. Met Tinneke, kleindochter
van de laatste burgemeester van
Teralfene, maakt hij de cirkel rond.
Tim is notaris en heeft een kantoor in
Erembodegem met 16 medewerkers.
Sinds zijn 22e zetelt hij in de
Affligemse gemeenteraad, en leidt hij
er vandaag de Open Vld-fractie. Tim
heeft als manager alle ervaring en
expertise in huis om samen met u en
zijn Open2040-team uit de oppositie
te breken en een nieuw en ambitieus
verhaal voor Affligem te schrijven.
Tim is uw enig alternatief en uw
kandidaat-burgemeester.

Jill Rollier

2
1

Lijsttrekker

Jill Rollier is 28 jaar en in 2012, als lid
van Jong VLD, verkozen als één van de
jongste gemeenteraadsleden. Ze
studeerde toegepaste economische
wetenschappen aan de Universiteit
Gent en is sinds 2014 planning- en
marketingverantwoordelijke bij
autocarbedrijf Rantour.
Ondernemingszin is heel belangrijk
voor Jill. Een gezond financieel beleid
en een ondernemingsvriendelijk
klimaat creëren in onze gemeente zijn
dan ook twee van haar doelstellingen.
Als jongeren-kandidaat wenst zij zich
ook in te zetten voor een jeugd- en
kindvriendelijke gemeente.
Samen maken we van Affligem een nog
betere gemeente!

Johan Guns

3
1

Lijsttrekker

Als zoon van de burgemeester in de
periode 1977-2006 is advocaat Johan
Guns geen onbekende in de Affligemse
politiek.Van jongs af aan heeft hij actief
deelgenomen aan het politiek
gebeuren. Zo was hij voorzitter van
VLD-jongeren en naderhand voorzitter van de partijafdeling zelf. Sinds
2012 is hij gemeenteraadslid. Buiten
het lokale gebeuren was hij o.a. lid van
het directiecomité van het Liberaal
Verbond voor Zelfstandigen. Het hoeft
dan ook geen verwondering dat de
zelfstandigensector zijn bijzondere
aandacht geniet. Maar al te vaak merkt
men dat zij stiefmoederlijk behandeld
worden. Het komt er voor Johan dan
ook op aan dat deze sector zo weinig
mogelijk extra inspanningen op
administratief en financieel vlak moet
leveren. Daarvoor wil hij zich onder
meer in onze gemeente engageren.

Hans Cornand

4
1

Lijsttrekker

Hans Cornand is gemeenteraadslid en
politieraadslid (TARL) en levert dan
ook al verschillende jaren veel
inspanningen voor onze gemeente.
Dankzij zijn opleiding en beroep staat
hij onze inwoners bij op het gebied van
a d m i n i s t r a t i e ve f o r m a l i t e i t e n ,
fiscaliteit, ruimtelijke ordening
enzovoort. Iedereen kan bij hem
terecht voor advies. Het zoveel
mogelijk helpen van mensen geeft hem
dan ook een enorme voldoening.
Het verenigingsleven van Affligem ligt
Hans nauw aan het hart. Zo zet hij zich
al jaren in voor sportverenigingen,
cultuurverenigingen enzovoort. Zijn
doelen zijn het verenigingsleven
stimuleren en de bevolking vertegenwoordigen in het beleid van onze
gemeente.

Kristine Neven

5
1

Lijsttrekker

Kristine Neven is gemeenteraadslid en
in de politiek gerold door haar
achterneef Marc Sterckx.
Als alleenstaande zelfstandige moeder
met een dochter van 24 woont ze al
meer dan 50 jaar in Affligem. Ze is een
bezige bij en heeft altijd ten dienste
gestaan van de mensen: leidster bij de
VKAJ op haar 18e, vanaf haar 22e
vrijwilligster bij ziekenzorg Teralfene,
en vervolgens vele jaren als operator in
Antwerpen en als preventie-adviseur
bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond in 1e en 2e klasse.
Daarnaast was Kristine eveneens
meerdere jaren hoofddelégé van het
ACLVB.
Tegenwoordig maakt ze deel uit van
het bestuur van Ziekenzorg Teralfene.

Rita
Van den Abbeel

6
1

Lijsttrekker

Rita Van den Abbeel is een echte
Affligemse. Na 21 jaar in Teralfene te
hebben gewoond is ze na haar huwelijk
naar Essene verhuisd. Vandaag is ze al 36
jaar actief in de gemeente als zelfstandige
thuisverpleegkundige. Rita is ook
instructrice EHBO, reanimatie en
gebruik van AED. Fiere echtgenote van
Yvan, mama van Bram en in haar vrije tijd
zorgt ze voor haar kleinzoon Lior, maar ze
kookt en tuiniert ook graag, is bestuurslid
van de socio-culturele dames (liberale
vrouwen), voetbalfan en zo veel meer.
Rita is ruimdenkend en heel sociaal.
Dagelijks wordt ze geconfronteerd met
hulpbehoevenden en hun familie, en
tevens met de noden in onze maatschappij. In de huidige, soms onzekere
tijd hecht Rita veel belang aan de
samenwerking tussen jong en oud. In
onze gemeente wil ze zich engageren voor
praatgroepen en voor het sociaal huis. Ze
wil zich ook inzetten om sluipverkeer en
sluikstorten aan te pakken. Er moeten
betere parkeerplaatsen komen en de
plaatselijke handelaars verdienen meer
steun.
Samen met u zorgt Rita niet alleen voor
een veilig Affligem maar ook voor een
hartveilig Affligem met AED’s in het
straatbeeld.

Pascal Biesback

7
1

uw enig alternatief
Lijsttrekker

Sinds zijn geboorte in 1977 woont
Pascal Biesback – door zijn vrienden
aangesproken als Scalle – in onze
gemeente. Pascal komt uit een familie
van rasechte politici. Zowel pépé
Alfons Schoonjans als mémé Leontine
De Bisschop gingen hem voor. Maar
het is vooral samen met moeder Yvette
Schoonjans-Biesback dat Pascal nu de
stap in de gemeentepolitiek zet. Als
voetballer was hij jarenlang aangesloten bij EMI Essene, totdat een
knieblessure hieraan een einde stelde.
Na zijn herstel werd hij trainer en
behaalde daarvoor het getuigschrift C
bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Pascal wil graag een luisterend oor zijn
voor alle inwoners van Affligem. Zo
kunnen we samen een zo gezellig
mogelijk Affligem verwezenlijken.
Laten we van onze prachtige gemeente
een voorbeeld voor anderen maken.

Walter
8
1
Swaenepoel
uw enig alternatief
Lijsttrekker

Walter Swaenepoel is de 39-jarige
levenspartner van Elsie en vader van
tweeling Amber en Arthur, afkomstig uit
Halle en 10 jaar geleden via de liefde hier
terecht gekomen. Ondertussen is hij ook
verliefd geworden op Affligem, goed ingeburgerd en heeft een echt hart voor deze
gemeente. Hij begrijpt de gevoeligheden
van de autochtone bevolking en anderzijds kan Walter zich vergelijken met de
vele inwijkelingen in onze gemeente.
Professioneel is Walter actief als freelance
IT manager op projecten in het hele land.
Telkens het mogelijk is, gaat Walter met de
fiets werken: hij vindt het belangrijk dat
we de impact op het milieu tot een
minimum beperken, zonder overdreven
te betuttelen. De afgelopen jaren is hij
heel veel met veiligheid bezig geweest
door onder meer de oprichting van BIN
Essene. Vanuit dit initiatief heeft hij ook
geholpen bij de opstart van de andere
BIN's in onze gemeente en was hij medeoprichter van het nationale BIN
Kenniscentrum.
Voor Walter laat onze gemeente nog op
andere vlakken – zoals mobiliteit en
economie – veel opportuniteiten liggen.
Daar wil hij mee zijn schouders onder
zetten.

Ian Panné

9
1

Lijsttrekker

Ian Panné groeide op onder de
kerktoren van Essene en kreeg het
liberalisme met de paplepel binnen.
De dorpspolitiek was nooit ver weg in
de verhalen bij familiefeesten. Als
jonge kerel was hij al erg geïnteresseerd
in geschiedenis en kunst. Ian was ook
actief bij de scouts.
Na zijn rechtenstudies aan de KU
Leuven besliste hij om van zijn passie
zijn beroep te maken en werd
antiquair. Hij heeft zijn eigen zaak in
de brouwershoeve aan het kerkplein,
en is tijdens het weekend te vinden op
de antiekmarkt op de Brusselse Zavel.
Hij is tevens voorzitter van de
kerkfabriek van Essene.
Erfgoed, heemkunde, landschap en
ecologie zijn de onderwerpen die Ian
het nauwst aan het hart liggen. Het zijn
precies op die domeinen waar er in
Affligem nog veel werk aan de winkel
is.

Janick Arijs

10
1

Lijsttrekker

Janick Arijs is een oude bekende in de
Affligemse gemeentepolitiek. Ruim
twintig jaar geleden startte hij in het
bestuur van Jong VLD, zette zich in voor
eerdere verkiezingscampagnes en kreeg
dan ook zelf de smaak te pakken. Intussen
is hij OCMW-raadslid.
Janick is zelfstandige: zijn moeder had een
winkel in de Kerkstraat en vader was
bouwondernemer. Bijna vijftien jaar
geleden heeft hij zijn vader opgevolgd als
zaakvoerder. Hij voelt zich nauw
betrokken bij Affligem en kan het zich niet
voorstellen om ooit ergens anders te
wonen. Janick is samen met An en ze
hebben twee kinderen: Ziva en Jerke.
Beide gaan in Hekelgem naar de klas, en
zodoende kent Janick als ouder de
verkeersproblemen aan de schoolpoort.
Ook als hij zelf op de fiets door onze
mooie gemeente rijdt merkt hij hoe
gevaarlijk het soms op straat kan zijn.
Hij wil zich daarom vooral inzetten voor
de verkeersveiligheid van de fietsers en
voetgangers. Daarnaast wil Janick zich
engageren voor een gemeente die
zorgzaam met de centen van haar
inwoners omspringt.

Begga De Witte

11
1

Lijsttrekker

Begga De Witte is geboren en getogen
in Hekelgem. Ze is gehuwd met
Michel en mama van Bert en Tom.
Tijdens de uren kan je haar vinden als
administratief bediende in haar
familiebedrijf Chauffage De Pauw, de
bekende zaak op de Brusselbaan.
In haar vrije tijd houdt ze van fietsen en
natuur en brengt ze graag weekends
met vrienden door. Begga is begaan
met onze veiligheid: in deze soms
woelige tijden moeten wij als burgers
samenwerken om een oogje in het zeil
te houden. Vandaar ook dat Begga
initiatieven zoals de BIN volledig
steunt. Maar het is tevens geen
verrassing dat zij begaan is met zowel
ondernemers als met kleine middenstanders. De gemeente moet voor
Begga meer doen om onze lokale
ondernemingen te steunen.

Jasmien
De Geyseleer

12
1

uw enig alternatief
Lijsttrekker

Jasmien De Geyseleer is bestuurslid
van Jong VLD Affligem. Al van jongs af
aan is ze in de politiek gerold dankzij
grootvader en gemeenteraadslid
Armand de Geyseleer. Als zijn
oogappel beloofde ze hem fier te
maken. Intussen is ze al vijf jaar samen
met Tom en werd ze vorig jaar mama
van Felix. Ook haar schoonfamilie is
heel actief bij Chiro Hakilo in
Hekelgem, en kent daardoor het
jeugdwerk.
Jasmien had al eerder een groot hart
voor kinderen. Tijdens haar studies
lager onderwijs trok ze zelfs voor drie
maanden op ontwikkelingsstage naar
Tanzania. Daar leerde ze een heel
andere samenleving kennen. Intussen
is ze leerkracht en na een tijdje minder
actief te zijn geweest op politiek vlak is
ze nu helemaal klaar voor een nieuwe
start. Niet te verwonderen dus dat
Jasmien zich in onze gemeente vooral
wil inzetten voor de noden van ouders
en hun kinderen.

Rani Berlo

13
1

Lijsttrekker

Rani Berlo is 24 jaar en is de jongste
kandidaat op onze lijst. Haar visie voor
Affligem? De burgers dichter bij het
beleid brengen. Met veel enthousiasme
wil ze meewerken aan een beleid dat de
burgers ondersteunt. Overdag is Rani als
criminoloog werkzaam bij een van de
grootste bewakingsbedrijven in de private
veiligheidssector. Daar volgt ze de regelgeving mee op en verzorgt ze opleidingen
voor tal van bewakingsagenten. In haar
vrije tijd speelt het cultureel leven van
Affligem een belangrijke rol. Rani is
namelijk lid van de bibliotheekraad, zit in
het dagelijks bestuur van de jeugdraad en
staat al jaren met plezier op de planken bij
toneelkring “Carpe Diem”. Last but not
least is Rani een gepassioneerde liberaal.
De liberale microbe werd haar met de
paplepel meegegeven door haar vader
Ludwig Berlo. Hij zetelde in de
gemeenteraad en zetelt nu in het Vast
Bureau van het OCMW. Rani zet graag
haar schouders onder het liberalisme. Zo
is zij voorzitter van Jong VLD Affligem en
lid van het nationale bestuur van Jong
VLD. Stilstaan is voor haar geen optie.
Rani gaat voluit voor de “gewoon doen” aanpak wat zeker nodig zal zijn als je kijkt
naar de uitdagingen waar Affligem voor
staat in het huidige politieke klimaat.

Jeroen Roelandt

14
1

Lijsttrekker

Jeroen Roelandt is 28 jaar en
ondernemer. Hij en zijn familie zijn
rasechte Affligemnaars. Vader Benny
komt uit Essene, moeder Myriam
Guldemont uit Teralfene en zelf woont
Je r o e n g r a a g i n d e z e m o o i e
deelgemeente. Toch ziet hij dat
betaalbaar wonen niet evident is. Daar
wil Jeroen zich voor inzetten. Ook
andere thema’s kunnen rekenen op
zijn belangstelling. Al vijf jaar is hij lid
van het dagelijks bestuur van de
sportraad, waar hij meehelpt aan
verschillende organisaties.
Sport is belangrijk. Net als ons rijke
verenigingsleven brengt het mensen
samen. Het is de olie om onze
gemeente te laten draaien.
Jeroen wil zich ook inzetten voor de
ondernemers. Ondernemen zit bij ons
in het bloed: ook op dat vlak wil hij zich
engageren om de gemeente meer in
beweging te krijgen.
Jeroen omschrijft zichzelf als jong en
enthousiast om iets te mogen
betekenen voor onze samenleving. Hij
wil er zijn voor elke Affligemnaar: dat is
zijn motto.

Dieter
15
1
Van
Borght
uw Der
enig alternatief
Lijsttrekker

Als 29-jarige heeft Dieter Van der
Borght het grootste deel van zijn leven
in Affligem doorgebracht. Dieter is lid
van de jeugdraad en zet zich daar al
negen jaar in voor de jeugdverenigingen en de voorzieningen voor
jongeren in onze gemeente. Om dit
blijvend te kunnen ondersteunen moet
er voorzien worden in de nodige infrastructuur. Dat is niet enkel belangrijk
voor het jeugdverenigingen, maar ook
om de veiligheid van de deelnemende
jongeren te garanderen.
Niet alleen het jeugdwerk is voor
Dieter van tel, ook verkeersveiligheid
verdient meer aandacht. Als pendelaar
doorkruist hij dagelijks per fiets onze
gemeente en ondervindt zo waar de
pijnpunten zijn. Zowel fietsers en
voetgangers als gemotoriseerde
voertuigen moeten een duidelijke
plaats kennen op straat.

Bert
Van Der Veken

16
1

Lijsttrekker

Bert Van der Veken is afkomstig uit
Erembodegem en is sinds 1993 een
trotse Affligemnaar. Hij woont in
Hekelgem, waar hij ook school liep in
Sint-Vincentius. Op zijn zes jaar sloot
hij zich aan bij Chiro Hakilio. De
talrijke vriendschappen die toen
ontstonden houden vandaag nog
steeds stand. Na zijn humaniora in het
Sint-Jozefscollege in Aalst studeerde
hij bedrijfsmanagement en fiscaliteit.
Vandaag is hij werkzaam als KMOadviseur op boekhoudkundig en
fiscaal vlak. Als kleine jongen zette hij
zijn eerste voetbalpassen bij Eendracht
Hekelgem, toen nog in de Langestraat.
Later verhuisde hij mee naar de
Bellekouter om er de rest van de
jeugdreeksen te doorlopen. Vervolgens
verdedigde hij ook het doel van de
eerste ploeg. Nu nog is Bert regelmatig
aan het werk te zien in onze
gemeentelijke sporthal en bij KSK
Erembodegem.

Jimmy Koppen

17
1

uw enig alternatief
Lijsttrekker

Jimmy Koppen woont sinds 2005 in
Teralfene, getrouwd met Saskia en
samen zijn ze ouders van vier
geweldige kinderen.
Jimmy is doctor in de geschiedenis en
raadgever onderwijs op de Studiedienst van Open Vld. Voordien werkte
hij als wetenschappelijk medewerker
en assistent aan de Vrije Universiteit
Brussel, doceerde internationale
diplomatieke geschiedenis aan Vesalius
College Brussels, was verbonden aan
de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool en zat ook enige tijd in de
cultureel-erfgoedsector.
Hij is voorzitter van de Schoolraad van
de beide GO!-scholen en laureaat van
de Blauwe Pluim. Het is dus niet meer
dan logisch dat Jimmy zich voor onze
gemeente wil inzetten voor onderwijs
en cultuur, maar ook voor toerisme.
Affligem heeft alle troeven in huis om
een bruisende gemeente te worden.
U kan Jimmy eveneens terugvinden op
de Open Vld-provincieraadslijst, 7e
plaats.

Ute De Putter

18
1

Lijsttrekker

De grootvader van Ute De Putter was
René De Putter, de allereerste liberaal
van Teralfene. Zelf is ze ook geen
onbekende in de Teralfense politiek.
Ute is getrouwd met Patrick en mama
van Bo. Intussen is ze ook al de trotse
oma van Zhara en Jill.
Ute is begaan met alles wat er in
Teralfene gebeurt, met bijzondere
aandacht voor onze ondernemers. Als
voormalige zelfstandige kent zij
immers hun vragen en noden.
Ook het verenigingsleven is voor haar
erg belangrijk: zo is ze al meer dan
veertig jaar aangesloten bij Concertband Teralfene waar ze fluit en piccolo
speelt.Bij dierenwelzijn is Ute
eveneens betrokken. Zelf verzorgt ze
met veel liefde haar kleine dierentuin
met sierkippen, pauwen en een tinker
paard. Of ze is aan het tuinieren, aan
het joggen of aan het wandelen.

Vicky De Plecker

19
1

Lijsttrekker

Vicky De Plecker is 40 en afkomstig uit
Essene, maar woont nu in Hekelgem.
Ze werkt al twintig jaar voor IKEA,
eerst in Ternat en ondertussen al tien
jaar in Gent waar ze alle klanten met
een lach te woord staat.
Omdat ze deel uitmaakt van een nieuw
samengesteld gezin, wil ze zich voor dit
thema engageren. Zelf heeft ze twee
kinderen: Bowen en Mila-Jane. Haar
vriend David en de twee tieners Arno
en Milla maken het gezin compleet.
Vicky is hevig supporter van KAA
Gent en ook op ‘den EMI’ kan je haar
steeds aantreffen.
Op politiek vlak wil ze zich inzetten
voor sociaal beleid en mobiliteit.

Lies
20
1
Van Den Broeck
uw enig alternatief
Lijsttrekker

Liesbeth Van den Broeck – Lies voor de
vrienden – is oorspronkelijk van
Essene maar woont nu samen in
Teralfene. Lies is mama van een
prachtige meid, Eline, en van twee
pluskids Aischa en Justin.
Ze heeft samen met haar beste
vriendin twee kinderdagverblijven
waarvan een in Teralfene en een in
Wemmel. Ze weet dus als geen ander
hoe moeilijk het is een eigen zaak uit de
grond te stampen en wil zich daarom
ook inzetten voor de beginnende
zelfstandigen.
Maar vanzelfsprekend is kwaliteitsvolle kinderopvang, en die tevens kan
rekenen op de nodige ondersteuning,
voor Lies van groot belang. Ook onze
alleenstaande ouders en de singles
verdienen meer aandacht en steun.

Tamara De Neef

21
1

Lijsttrekker

Tamara De Neef woont al haar hele
leven in Affligem; net voor haar
veertigste verjaardag verhuisde ze van
Essene naar Teralfene. Ze is mama van
Nieke en Stan.
Tamara werkt al twintig jaar als verzorgende bij Familiehulp in onze regio.
In de Affligemse gemeentepolitiek wil
ze zich vooral inzetten voor singles. Ze
weet als geen ander dat alleenstaanden, en zeker als ze kinderen
moeten grootbrengen, het soms echt
moeilijk kunnen hebben.
Tamara is vooral een optimist. Ze is
positief ingesteld, houdt van lachen,
weggaan met vrienden en van sporten.
Aan vriendelijkheid is nog nooit
iemand gestorven, zegt Tamara zelf.
En dat is het allerbelangrijkste.

Yvette
22
1
Biesback-Schoonjans
Lijsttrekker

Yvette Schoonjans is de echtgenote
van Erwin Biesback en mama van
Christophe, Pascal, Wendy (†) en
Isabelle.
Vóór de fusie was haar vader
verscheidene jaren schepen in Essene;
na de fusie was hij nog enkele jaren
schepen en gemeenteraadslid. Door
zijn overlijden in 1988 nam moeder
Leontine datzelfde jaar de fakkel van
haar echtgenoot over.
In 1994 beslootYvette in de gemeentepolitiek te stappen. Zij werd dat jaar en
ook in 2000 verkozen en zetelde als
schepen. Ook na de verkiezingen van
2006 en 2012 maakte zij deel uit van
de gemeenteraad, weliswaar in de
oppositie.
Yvette is sociaal en wil zich, waar kan,
inzetten voor de burgers van onze
gemeente. Ook verkeersveiligheid is
voor haar van groot belang.

Krist'l De Paepe

23
1

Lijsttrekker
Lijstduwer

Krist’l De Paepe is een bekende
Hekelgemse dame. Als dochter van Jean
De Paepe enYvonne Verleysen kreeg ze de
politiek mee in de genen. Als telg uit de
politieke familie ’t Kint aan moederszijde
kan zij terugkijken op een geschiedenis
van meerdere burgemeester s en
schepenen die aan het roer stonden in
zowel Hekelgem als later Affligem. In de
voetsporen van haar broer en gewezen
schepen Bob De Paepe, neemt ook Krist’l
nu de degens op.
Professioneel is Krist’l een gekende en
zeer gevraagde advocate en leidt ze haar
kantoor met meerdere medewerkers.
Naast haar ervaring als manager en
advocaat is Krist’l ook gepassioneerd
door kunst en schildert zij in haar vrije
tijd. Ook het sociale leven kent voor
Krist’l geen geheimen. Ze is zeer sociaal
bewogen en steunt jaarlijks meerdere
sociale projecten. Samen met haar
boezemvriendin Linda Arijs, ook al geen
onbekende in onze gemeente, stond ze
aan de wieg van de vzw Zona Fiamminga, die vernissages verzorgt waarvan
de werken verkocht worden voor het
goede doel.

Deze ambitieuze groep is
uw enig alternatief.

Hoe geldig stemmen?
Steek de kaart in de
stemcomputer in de richting
van de pijl tot aan de streep

Kijk uw stembiljet na

Volg de instructies
op het scherm

Voor u het stemhokje
verlaat, vouwt u uw biljet
dubbel met de gedrukte
tekst naar binnen

Breng uw stem uit

Geef de kaart terug aan een
lid van het stembureau

Bevestig uw stem

Ga naar de stembus
en scan uw stembiljet

Neem de kaart terug

Vouw uw stembiljet opnieuw
en geef het aan de bijzitter
aan de stembus

Neem uw stembiljet

De bijzitter stopt uw
toegevouwen stembiljet
in de stembus

