
onze kandidaten

voor vernieuwing

voor 14 oktober



Ik ben gehuwd met Ann Poelman 
en vader van Arno en Ferre. 
Dankzij mijn opleidingen eco-
nomie en geografie heb ik een 
brede kijk op thema’s als ruimte-
lijke ordening, mobiliteit, welzijn, 
sport en financiën. Ik geef les 
en ben lid van het oudercomité 
FOS De Havik. Daardoor ligt een 
financieel gezond en degelijk 
jeugd- en sportbeleid me nauw 
aan het hart. Als lijsttrekker van 
RUIMTE en sp.a-lid streef ik 
naar vernieuwing in een sociale 
en groene gemeente, waar een 
plaats is voor  iedereen.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

Trudo 
dejonghe 

47 jaar
Docent (sport-)economie 

Keistraat 105 in De Pinte 
trudo.dejonghe@telenet.be
0473 76 38 65

1

Sinds geruime tijd engageer ik 
me voor het milieu, jongeren, 
eerlijke handel (wereldwin-
kel), derde (broederlijk delen) 
en vierde wereld. Ook als 
gemeenteraadslid voor Groen/
Ruimte zette ik me steeds in 
voor deze thema’s. Ik interpel-
leerde herhaaldelijk bij de op-
richting van een erfgoedraad, 
de bomenslachting in Park 
Viteux, de aanleg van een 
geboortebos, het openstel-
len en de vergroening van het 
gemeenteplein... Voor onze 
toekomst, en die van onze 
kinderen, wil ik verder blijven 
ijveren voor het behoud van 
het landelijke en groene karak-
ter van De Pinte en Zevergem. 

Leeftijd  
Beroep  
Functie  

Adres  
E-mail  

Gsm  

57 jaar
Verpleegkundige
Gemeenteraadslid

Polderdreef 37 in De Pinte
andefloor@gmail.com 
0494 18 00 41

2

an
defloor



Als jongste raadslid heb ik bijna 
twaalf jaar van op de oppositie-
banken het beleid gevolgd, waar 
nodig bekritiseerd en zoveel 
mogelijk mee vorm gegeven. Ik 
ben voorzitter van vzw Sportbe-
heer, een organisatie die voor de 
gemeente o.a. de sportkampen 
organiseert. Als oud-voorzitter 
van de Pintse jeugdraad en voor-
malig groepsleider van de Scouts 
en Gidsen ben ik nog steeds met 
het jeugdbeleid begaan. Na 30 
jaar van eenzelfde beleid, mag er 
voor mij wel eens uit een ander 
vaatje worden getapt. Tijd voor 
een frisse insteek in de Pintse be-
stuursploeg. Samen met Ruimte 
wil ik dit engagement aangaan.

Leeftijd  
Beroep  
Functie  

Adres  
E-mail  

Gsm  

wim 
vanbiervliet 

34 jaar
Advocaat
Gemeenteraadslid en politieraadslid

Klossestraat 31 in De Pinte 
wimvanbiervliet@skynet.be
0496 20 01 02
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Ik ben fiere mama van Marie 
en Tuur en werk samen met 
mijn man Henk De Graeve 
als interieurontwerper. In 
mijn vrije tijd ben ik actief bij 
kunstkring Centaura. Milieu, 
cultuur, ruimtelijke ordening 
en erfgoed zijn mijn bijzondere 
bekommernissen binnen onze 
gemeente. Een extra sche-
penbevoegdheid voor erfgoed 
vind ik geen overbodige luxe. 
We moeten meer inspannin-
gen leveren voor een leefbaar-
der dorp, met meer openbaar 
groen, fiets- en wandelpaden. 
Verdere verdichting van de 
huidige kavels moet op een 
zachtere manier verlopen, bin-
nen een open, transparant 
beleid waar het bestuur luis-
tert naar zijn burgers.

Leeftijd  
Beroep  
Functie  

Adres  
E-mail  

Gsm  

41 jaar
Interieurontwerpster
Gemeenteraadslid

Berkenlaan 4 in De Pinte
info@dgcinterieur.be 
0473 88 42 42

4Hilde
claeys



Als geograaf hecht ik uiteraard 
bijzonder veel belang aan een 
leefomgeving waar natuur en 
milieu centraal staan. Ik ben dan 
ook lid van de nationale politieke 
raad van Groen. Daarnaast geef 
ik aardrijkskunde, psychologie 
en sociologie aan vijfde- en zes-
deklassers in het ASO. Door het 
dagelijkse contact met 17-18-ja-
rigen heb ik voeling met wat 
leeft onder jonge mensen. Ik heb 
samen met mijn man Guido ook 
al drie grotere zonen. Mijn be-
zorgdheid voor de samenleving 
richt zich zowel op ecologisch 
vlak, als op het vlak van jeugd en 
ruimtelijke ordening. 

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

lutgard 
vermeyen 

50 jaar
Leerkracht

Reevijver 67 in De Pinte 
lutgard.vermeyen@telenet.be
0472 36 33 10
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Samen dingen in beweging 
zetten? I’m your man. Als be-
stuurslid bij jeugdhuis Impuls, 
als groepsleider bij Scouts en 
Gidsen... ze kunnen op me 
rekenen. Ik vind het belangrijk 
om jongeren die iets reali-
seren, en er ook plezier aan 
beleven, samen te brengen. 
Ik voel diezelfde goesting om 
dingen in gang te zetten en 
te realiseren als startende 
zelfstandig aannemer van bio-
ecologische renovatiewerken. 
Samenwerken aan een zuinige 
en zorgzame gemeente voor 
huidige en toekomstige Pinte-
naars en Zevergemnaars, daar 
zet ik me graag voor in.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

22 jaar
Aannemer

Nieuwstraat 29 in De Pinte
simon.suys@gmail.com
0474 24 40 45
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simon
suys



Als nieuwe Pintenaar heb ik een 
frisse kijk op wat nodig is om 
deze gemeente open, groen en 
aangenaam te houden. Uiteraard 
hecht ik als jonge mama veel 
belang aan voldoende opvang 
en kwalitatief onderwijs voor de 
kinderen in De Pinte en Zever-
gem. Ik ga voor een De Pinte 
waar jong en oud zich thuis voe-
len. Betaalbare woningen voor 
jongeren en investeren in zorg op 
maat voor senioren, daar ijver ik 
voor. Samen maken we van De 
Pinte een nog leukere plek om te 
wonen. 

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

katinka
neyt 

33 jaar
Bediende bij Centrum voor  
Basiseducatie

Kasteellaan 26 in De Pinte 
katinka.neyt@gmail.com
0474 37 40 56
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Ik hou me als burgerlijk ingeni-
eur vooral bezig met her-
nieuwbare energieproductie 
en industriële warmte-kracht-
koppeling. Maar ik volg het 
reilen en zeilen in de energie-
sector niet alleen vanuit mijn 
professionele activiteiten. Het 
energievraagstuk en de grote 
uitdagingen van de toekomst 
boeien me mateloos.
Vorig jaar ben ik met mijn 
gezin vanuit de stad Gent naar 
De Pinte verhuisd, bewust op 
zoek naar meer ruimte. Ik heb 
zelf nog twee jonge kindjes, en 
voel me dus nauw betrokken 
bij het beleid van de gemeente 
betreffende kinderopvang en 
onderwijs.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

30 jaar
Burgerlijk ingenieur

Cyriel Buysselaan 42 in De Pinte
an.stroobandt@telenet.be
0499 69 35 55

8an
stroobandt



Misschien ben ik nog jong, maar 
ik wil bewust mijn verantwoor-
delijkheid opnemen. Ik wil 
opkomen voor de belangen van 
mijn leeftijdgenoten. Jongeren 
zijn een plezier, geen last. Als we 
onze talenten ten volle kunnen 
ontplooien in deze gemeente, 
kunnen we er ook ten volle aan 
bijdragen. Zelf ben ik al zes jaar 
leider bij de scouts van 156ste 
FOS De Havik.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

jordy
bracke 

23 jaar
Student

Nazarethstraat 28 in De Pinte 
jordybracke@gmail.com
0476 44 14 09
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Al sinds de jaren ’70 help ik al-
lerlei sociale initiatieven uit de 
Zevergemse klei te stampen: 
natuurvereniging De Stern, 
basisdemocratie met het anar-
chistische Los, de volkskrant ’t 
Zevergems Gazetje, volksmu-
ziek met ’t Groepke, de eerste 
lijst van Groen... Ook in mijn 
loopbaan primeerde steeds 
het sociale aspect. Ik werkte 
als opvoeder en animator, 
begeleidde asielzoekers in 
een opvangcentrum... Sinds 
zes jaar zet ik me in als voogd 
van niet-begeleide buitenland-
se minderjarigen bij het Rode 
Kruis. Het is vanuit diezelfde 
sociale gedrevenheid dat ik nu 
de stap naar de gemeentepoli-
tiek waag.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

58 jaar
Rode Kruisvoogd

Veldstraat 18 in Zevergem
willem.dhaenens@telenet.be
0473 76 38 65

10

willem
dhaenens



Ik ben trotse moeder van twee 
zonen, twee dochters en omamie 
van elf kleinkinderen. Mensen 
kennen me waarschijnlijk als één 
van de zes dames die in 1995 het 
Vrouwenpraatcafé in De Pinte 
oprichtten. Het is een plek om 
over allerlei hete hangijzers van 
gedachten te wisselen. Met mijn 
man Walter Claeys richtte ik in 
1977 de scoutsgroep De Havik 
op. Ook als medeoprichtster van 
jeugdhuis Impuls en de jeugd-
raad was ik jarenlang actief in 
het lokale jeugdwerk. Uiteraard 
liggen veiligheid en ontspanning 
van onze jeugd me nog nauw aan 
het hart. Daarom zet ik me in 
voor een kind- sociaal- en milieu-
vriendelijk woonbeleid.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Jeanine 
pauwels 

68 jaar
Gepensioneerd 

Jasmijnstraat 6 in Zevergem 
jeanine.pauwels@skynet.be
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Duurzaamheid. Dat staat voor 
mij en mijn gezin voorop. Waar 
ik voor pleit? Een goede ont-
sluiting door openbaar vervoer, 
veilige voet- en fietspaden, 
een duurzaam aankoopbeleid 
en aandacht voor energiebe-
sparende investeringen. We 
moeten meer durf tonen op 
vlak van ruimtelijke orde-
ning. Waarom niet kwalitatief 
inbreiden en “wonen” op een 
creatieve manier benaderen? Ik 
geloof sterk in de macht van de 
kiezer en de consument. Door 
bewuste aankoopkeuzes en 
gedrag kan iedereen bijdragen 
tot verandering. Ik ben actief in 
de MINA-raad en coördineer de 
campagne van Vredeseilanden 
in De Pinte. 

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

hans 
de ruyter

50 jaar
Bediende

Pintestraat 28 in De Pinte  
hansplusels@gmail.com 
0479 51 20 35

12



Na een loopbaan in de admi-
nistratie van het Gentse hoger 
muziekonderwijs en concer-
torganisatie blijf ik actief in de 
boeiende kunstenbiotoop als 
bestuurder van het Muziekcen-
trum De Bijloke en de posthoge-
schoolopleiding Operastudio. Ik 
wil me heel graag inzetten voor 
cultuurparticipatie, mobiliteit en 
huisvesting in onze gemeente.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Lieve
Verschraegen 

65 jaar
Bestuurder De Bijloke en 
Operastudio

Berkenlaan 23 in De Pinte 
lieve.verschraegen@telenet.be
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Ik wil me inzetten voor een 
groener en aangenamer De 
Pinte. Een De Pinte waar 
kinderen, ouderen en anders-
validen zich veilig kunnen 
verplaatsen. Een De Pinte waar 
we ons allemaal thuis voelen. 
Zelf heb ik steeds geprobeerd 
om mijn ondernemerschap te 
combineren met mijn fantasti-
sche gezin. Dankzij een flinke 
dosis gedrevenheid, eindeloos 
enthousiasme en een portie 
optimisme is me dat aardig ge-
lukt. Deze troeven wil ik graag 
uitspelen bij Ruimte.

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

49 jaar
Ondernemer

Deurlestraat 15 in De Pinte
jacky.bossuyt@telenet.be
0495 50 92 49

14

jacky
bossuyt



Geboren en getogen in De Pinte, 
dat mag je bij mij wel letterlijk 
nemen. Ik liep hier school, was 
actief in de Chiro en ben nog 
steeds lid van TTC De Pinte en 
Teater2000. Ik ken de gemeente 
als mijn broekzak. Ik heb een 
opleiding rechten achter de rug, 
en wil deze kennis nu actief ge-
bruiken in de politiek. Daarvoor 
was alleen Ruimte de juiste 
partij voor mij. Als onafhankelijke 
kandidaat voel ik me er helemaal 
thuis, en kan ik er streven naar 
een mooier De Pinte. 

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm 

wim 
theunissen 

27 jaar
Bediende

Eikelstraat 3 in De Pinte 
wimtheunissen@hotmail.com
0476 28 83 58
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Ik geef al jaren les in het 
Erasmusatheneum en kom er 
dagelijks in contact met jonge-
ren. Omdat ik zelf in De Pinte 
opgroeide en er genoot van 
een fantastische jeugd, wil ik de 
jongeren van vandaag ook alle 
kansen geven om te proeven 
van het leven. Daarom wil ik 
me inzetten voor ontmoetings-
plaatsen en uiteenlopende, 
aantrekkelijke activiteiten aan 
lage prijzen. Een sterke onder-
steuning van de jeugdverenigin-
gen en een positief fuifbeleid, 
zodat jongeren zichzelf kunnen 
zijn zonder te storen. Ik wil me 
engageren voor een sociaal en 
groen De Pinte.

Leeftijd 
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

lieve 
vanderghote

38 jaar
Leerkracht

Breughellaan 24 in De Pinte  
lievevanderghote@gmail.com
0485 75 42 79
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Als moeder van drie kinde-
ren volgde ik al verschillende 
opleidingen: verpleegkunde, 
een kaderopleiding, tropische 
geneeskunde. Vandaag ben ik de 
gastvrouw van de Bed&Breakfast 
De Pinte. In de periode 2000-
2006 zetelde ik als onafhankelijke 
in de OCMW-raad voor Ruimte. 
Met een consequente, positieve 
en kritische houding heb ik toen 
actief meegeschreven aan het 
sociale beleid van onze gemeen-
te. Ik stel me graag met dezelfde 
ingesteldheid kandidaat, want 
aan ons welzijnsbeleid kan nog 
flink gesleuteld worden.  

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

det
vermassen 

55 jaar
Uitbaatster bed & breakfast

Keistraat 83 in De Pinte 
det.vermassen@gmail.com
0495 50 91 03
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Ik ben gehuwd met Moni-
que Van Ginderdeuren en 
ben al jarenlang actief in de 
MINA-raad en de commissie 
voor ruimtelijke ordening in 
De Pinte. Ik ijver er voor een 
gezonde woonomgeving en 
een leefbare gemeente. Ik duw 
graag deze sterke lijst. 

Leeftijd  
Beroep  

Adres  
E-mail  

Telefoon  

69 jaar
Gepensioneerd ingenieur bij NMBS

Rembrandtstraat 7 in De Pinte
pbmvg@scarlet.be
09 282 75 15

18

pierre
bogaert



In 1985, in de nasleep van de 
vredesbeweging, stond ik in 
Zevergem aan de wieg van de lo-
kale Agalev-afdeling. Sinds 2000 
zetelde ik voor die partij in de ge-
meenteraad en vanaf 2006 was 
ik OCMW-raadslid voor Groen! 
Ik engageer me voor maatschap-
pelijk werk in de breedste zin 
van het woord. Niet enkel in mijn 
job, maar ook in mijn vrije tijd bij 
Natuurpunt, 11.11.11, de Oxfam 
wereldwinkel... Ik woon samen 
met Luc Uyttendaele in een 
meegroeiwoning-voor-ouderen, 
en ben fiere moeder van Bob en 
Fie, Bess en Bob en grootje van 
Loes, Julia en Joske. 

Leeftijd  
Beroep  
Functie  

Adres  
E-mail  

Gsm 

colette 
verslyppe 

56 jaar
Maatschappelijk werkster
OCMW-raadslid

Pintestraat 52 in De Pinte 
colette.verslyppe@skynet.be
0478 91 54 84
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In het begin van de jaren ’80 
engageerde ik me voor de vre-
desbeweging en was de bezieler 
van Werkgroep Vrede Zever-
gem. Ook bij de milieubeweging 
had ik een stevige inbreng, 
eerst als campagneleider bij 
Greenpeace, daarna als beleids-
verantwoordelijke bij Bond Be-
ter Leefmilieu. Ik geloof in een 
open dialoog en ben daarom 
steeds op zoek naar werkbare 
oplossingen met een breed 
draagvlak. Met die visie wil ik 
ook bijdragen aan het bestuur 
van De Pinte en Zevergem. 
Eerst een open dialoog met de 
burgers, daarna breed gedragen 
oplossingen uitwerken. De tijd 
dat de politiek op eigen houtje 
kon handelen is voorbij. 

Leeftijd 
Beroep  

Adres  
E-mail  

Gsm  

jan 
turf

57 jaar
Expert maatschappelijk overleg

Borluutlaan 4 in De Pinte  
jan.turf@aboutsociety.be
0478 45 85 61
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GDP, Geert Depestele, GDP, 
oftewel Geëngageerde De Pin-
tenaar. Al twaalf jaar zetel ik in 
de gemeenteraad, de laatste zes 
jaar als fractieleider van Ruimte. 
Ik doorliep alle geledingen van 
de scouts, stond mee aan de 
wieg van de Noord-Zuid werking, 
ben afgevaardigde van het U17 
jeugdteam van voetbalclub JV De 
Pinte, en fier (bestuurs-)lid van 
heel wat andere verenigingen. 
Vanuit mijn diverse sociale be-
kommernissen, wil ik deze sterke 
Ruimte-lijst duwen naar een (ver)
nieuw(d) beleid in onze gemeen-
te. Ik ben gehuwd met Karlien 
Vanommeslaeghe en heb twee 
opgroeiende tieners in huis.  

Leeftijd  
Beroep  
Functie  

Adres  
E-mail  

Gsm  

geert
depestele 

48 jaar
Aankoper
Fractieleider gemeenteraad

Spoorweglaan 35 in De Pinte 
geert.depestele@skynet.be
0478 45 85 61
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doordacht mobiliteitsbeleid  •  goede ruimtelijke ordening  •  betere dienstverlening met 
aangepaste openingsuren •  gezonde gemeentelijke financiën  •  duidelijke communicatie 
(o.a. bij uitvoeren van openbare werken)  •  meer aandacht voor Zevergem  •  uitbouw van de 
opvangmogelijkheden voor kinderen tijdens de vakantieperiode  •  maximale vrijwaring van 
de open ruimte aan de sport- en jeugdwegel  •  blijvende ondersteuning voor de Noord-Zuid 
werking  •   versterken van het groene karakter  •  extra middelen voor de (verkeers)veiligheid  
•  mijden van hoogbouw in Zevergem •  online reservatie voor kampen, gemeentelijke lokalen 
en materiaal  •   fietsvriendelijke gemeente  •  extra aandacht voor de senioren  •  stimuleren 
van verenigingsleven  • ondersteunen van jeugdwerking • realiseren van sociale huurwonin-
gen met behoud van grond in gemeentelijke eigendom  •  respect voor inspraak en advies  •  
uniformiseren van de verschillende subsidiereglementen  •  prioriteit voor een goed milieu-
park met diftar-betaalsysteem  •  beschermen van het lokale en culturele erfgoed  •  structu-
rele en wettelijke oplossing voor het Doornhammeke  •  herinrichting van de gemeentelijke 
pleinen   •  onderhoud en renovatie van de gemeentelijke gebouwen  •  goed bestuur 

Ruimte
in een oogopslag

Het volledige programma van Ruimte vind je binnenkort in uw brievenbus en op  
www.ruimtedepinte.be



Hoe stemt u geldig?
Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven: gemeente 
en provincie. U stemt geldig voor de gemeente 
door één of meerdere hokjes rood te kleuren op de 

Ruimtelijst.

Hoe geeft u volmacHt?
U kunt zelf niet gaan stemmen? Geen probleem: u 
kunt volmacht geven. Meer inlichtingen via  

info@ruimtedepinte.be of bij één van de kandidaten.

geen veRvoeR naaR Het 
stemlokaal?
Schrijf u ten laatste op 5 oktober in voor vervoer bij 
Trudo Dejonghe (0473 76 38 65 of trudo.dejonghe@
telenet.be). Dan komt een vrijwilliger u thuis ophalen 
op het afgesproken uur.

STEMTIPS
1. DEJONGHE Trudo

2. DEFLOOR An

3. VANBIERVLIET Wim

4. CLAEyS Hilde

5. VERMEyEN Lutgard

6. SUyS Simon

7. NEyT Katinka

8. STROOBANDT An

9. BRACKE Jordy

10. DHAENENS Willem

11. PAUWELS Jeanine

12. DE RUyTER Hans

13. VERSCHRAEGEN Lieve

14. BOSSUyT Jacky

15. THEUNISSEN Wim

16. VANDERGHOTE Lieve

17. VERMASSEN Det

18. BOGAERT Pierre

19. VERSLyPPE Colette

20. TURF Jan

21. DEPESTELE Geert

de pinte

v.u.: Alfons De Geest, Speldenstraat 1, 9000 Gent / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012. 
Niet op de openbare weg gooien aub.


