
Open Vld Avelgem wil de kaarten schudden en dat 
kan ze niet alleen. Open Vld komt daarom op met 
een gezamenlijke GBA-lijst van eigen Open Vld-kan-
didaten en sterke onafhankelijken. Voormalig sche-
pen Lut Deseyn zal onze lijst trekken. Zo tonen we 
dat Open Vld en onafhankelijken een team vormen 

waarbij enthousiasme, authenticiteit en bekwaam-
heid het keurmerk zijn. Nu krijgt de kiezer de kans, 
als nooit tevoren, om met de verkiezingen echt voor 
verandering en vernieuwing te zorgen. Wil u als kie-
zer de coalitie CD&V – SP.A verder steunen of kiest 
u voor een ambitieus alternatief? We willen dat Avel-

gemnaren graag in het centrum komen winkelen en 
genieten van onze horeca. We willen graag de natuur 
zijn volwaardige plek geven in een landelijke gemeen-
te zoals Avelgem. En we willen onze jonge kinderen 
en onze ouderen veilig in het centrum zien wande-
len en fietsen. De kracht die vandaag al aanwezig is in 
sportverenigingen, bij de jeugd en bij onze comités, 
willen we verder versterken en aanscherpen. Laat 
ons samen Avelgem terug op de kaart plaatsen met 
visie en met ambitie en vooral: laat ons het DOEN!

Nu of Nooit!
Al meer dan een kwart eeuw is de CD&V aan de macht, de 
laatste zes jaar met de steun van SP.A. Wie gelooft er nog in 
hun hernieuwde beloftes en verkiezingsprogramma’s? 

 Het GBA team

Op zondag 16 september organiseert Open VLD samen 
met Gemeentebelangen Avelgem opnieuw een gezellige 
BBQ. Na de legendarische tuinfeesten op de Waterhoek 
bij Jan De Meyere starten we een nieuwe traditie met 
onze BBQ in Outrijve. Kom naar het OC Outrijve vanaf 11u 
voor de kennismaking met onze GBA kandidaten en een 
leuk samenzijn. Kaarten zijn enkel in voorverkoop te ver-
krijgen via onze kandidaten (Heidi Desmet - 0495/933530 
- heidi@kerdavo.be). Prijs volwassene 17€ | kind 12€. 
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Een veiliger 
Avelgem?
GBA vindt dat er overleg moet gepleegd 
worden met de omliggende gemeenten om 
alternatieve ontsluiting te voorzien voor het 
zwaar verkeer; de tonnagebeperking aan 
Waalse zijde moet opgeheven kunnen wor-
den door een verbetering van het wegennet 
naar de snelwegen daar. Een ander alterna-
tief zou een doorsteek kunnen zijn aan de 
andere zijde van de Schelde naar het nieuwe 
industrieterrein van Ruien. Tenslotte kan ook 
een ontsluiting worden voorzien langs het 
Kanaal Bossuit-Kortrijk, waar nu reeds het 
IMOG afvalpark Moen is gevestigd. De mees-
te andere dorpen zijn er al lang in geslaagd 
het zwaar vrachtvervoer door de dorpskern 
te weren; het ontmoedigen van zwaar ver-
keer in het centrum is voor de buurgemeente 
Zwevegem bijvoorbeeld wel gelukt door het 
realiseren van een alternatieve route. Voor 
Avelgem is dit essentieel om de veiligheid van 
onze kinderen en jongeren te garanderen die 
dagelijks naar school moeten gaan. Avelgem 
heeft tenslotte twee grote scholengroepen 
die onderwijs bieden aan jongeren tot en 
met 18 jaar. De impact van het industrieter-
rein in het prachtige natuurgebied de Schel-
demeersen en op de dorpskern van Avelgem 
is nooit voorzien geweest. Het maakte het 
aangenaam boodschappen doen bij onze 
lokale middenstand lastig; het zware vracht-
vervoer dat door deze kern raast maakt het 
er voor ouderen en kinderen met hun fiets 
levensgevaarlijk. We moeten hier inzetten 
op volwaardige alternatieven en samen met 
de bevolking kijken naar betere oplossingen.

Jan Kempinaire,
fractieleider GBA

GBA onderneemt actie tegen de leegstand! We hebben 
heel wat eigenaars van leegstaande panden kunnen 
overtuigen om hun pand ter beschikking te stellen vanaf 
“Avelgem Ploatse” tot “La Braderie”. 
Winkels die een lange tijd leeg staan kunnen een nieuwe 
functie krijgen: wonen, horeca, kleinschalige dienstverle-
ning,  pop-up, ...
GBA streeft naar een goed doordacht handelsbeleid, via een 
uitgewerkt handelspandenfonds, door nieuwe initiatieven 
te ondersteunen onder de vorm van premies of fiscaal inte-
ressante voordelen. Het winkelen op zich is veranderd, daar-
om moet ook de omgeving mee. De lokale overheid kan met 
deze evolutie rekening houden bij het moderniseren en ver-
fraaien van de winkelstraten. We moeten als beleidsmakers 
inzetten op een aangename winkelomgeving- en beleving. 
Lokale economie en evenementen horen samen; hoe meer 
er te beleven is in Avelgem, hoe meer dit de lokale handel en 
de uitstraling van Avelgem ten goede komt.

Jan Kempinaire en Lut Deseyn

De twintigers op de GBA-lijst vinden publiek-private 
samenwerking (PPS) ook een belangrijke tool om wat 
“schwung” in Avelgem te krijgen. PPS is een 
samenwerking tussen de publieke en private sector.
Publiek-private samenwerking is een relatief nieuwe bestuurs-
vorm die de lokale gemeente toelaat om een bedrijfslogica 
toe te passen waardoor zowel de efficiëntie als het algemeen 
belang gewaarborgd blijft. Elementen als duurzame samen-
werking, private financiering, risicodeling, innovatieve projec-
ten en uitwisseling van expertise en kennis staan voorop. Ge-
meentes sturen vaak aan op een samenwerking met bedrijven 
in de privésector wanneer het gaat om projecten binnen de 
gemeente. Beide partijen zullen voortdurend met elkaar over-
leggen zodat de beste oplossingen naar boven komen. Naast 
een financiële meerwaarde kan PPS ook een maatschappelijke 
impact hebben. Ook in Avelgem ziet GBA kansen om met PPS 
mooie projecten te realiseren.

Met drie twintigers op de lijst is GBA sterk vertegen-
woordigd bij het jonge publiek! Onze jongeren 
vinden vandaag al heel wat terug in Avelgem.

Jeugdhuis Krak en de Speelpleinwerking zorgen samen met 
gemotiveerde vrijwilligers voor een originele mix van activi-
teiten.  Op beleidsniveau is de Jeugdraad actief, die onlangs 
een fantastisch memorandum schreef waarin we konden 
lezen wat jongeren en jongvolwassenen bezighoudt. GBA 
nodigde hen dan ook meteen uit voor een presentatie.
Hét pijnpunt bleek een tekort aan evenementen. Initiatiefne-
mers worden inderdaad ontmoedigd door tal van regeltjes 
en verliezen hun moed. Beknopte, duidelijke regelgeving en 
een ondersteunende gemeente is hier de enige oplossing. 
Enkel dan zullen tal van evenementen georganiseerd wor-
den die van Avelgem een actieve gemeente maken, waar het 
jonge publiek zich helemaal thuis voelt. Dat is onze prioriteit!

Liesje Cartreul neemt actie tegen 
leegstand!

Stefanie, Simon en Simon

Simon Martyn
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Zo bereikte de opbrengst van de personenbelas-
ting in 2016 een all-time maximum van 2,45 miljoen 
euro, het kadastraal inkomen (één van de hoogste 
in België) zelfs 3,5 miljoen  euro. Wel werd in 2002 de 
huisvuilbelasting afgeschaft, maar vervangen door 
geprijsde huisvuilzakken. En toen vond onze burge-
meester de ‘gezinsbelasting’ uit: 200/125 euro per 
gezin, nadien gehalveerd onder hevig protest, en in 
2007 afgeschaft. Die bracht 2,3 miljoen  euro op. In 
2002 werd ook de verguisde belasting op de handels-
zaken ingevoerd (0,8 miljoen euro op 5 jaar), wat de 
nekslag voor de handel inluidde. Gevolg: leegstand 
in de winkelstraten, waar intussen helemaal 
niets aan gedaan wordt. 
Geen wonder dat de gemeente eind 
2017 over een ‘goudschat’ van ca. 14 
miljoen  euro beschikte. Die moet nu 
plots in versneld tempo worden op-
gesoupeerd met o.a. straatvernieu-
wingen, waarvan men weet dat ze in 
een verkiezingsjaar zowat 25% meer 
kosten dan normaal.
Ook het centraliseren van de gemeen-
tediensten is een gemiste kans. In 2000 
weigerde de CD&V om de ‘Groote Fabrieke’ 
aan te kopen (voor de spotprijs van 750.000 euro) 
en zo de meeste gemeentediensten binnen en rond 
één imposant gebouw samen te brengen. Denk maar 
aan brandweer, politie, teken- en muziekacademie, 
sociaal huis, technische diensten, toneel-, muziek-, 
cultuur- en andere verenigingen, jeugdfuifzaal, zelfs 

containerpark, kringloopwinkel en markt 
konden hier terecht. Beschouw dit gerust als de 
grootste flater van het katholiek bestuur, ook al om-
dat met publiek-private samenwerking dit project 
op een financieel voordelige manier kon uitgevoerd 
worden. De renovatiekostprijs geschat op 15 miljoen 
euro kon geen bezwaar zijn, want voor een groot deel 

konden wij overheidssubsidies krijgen. Bovendien 
blijkt nu dat de uitbouw van al die versnipperde dien-
sten al heel wat meer kostte dan wat de gemeente 
had moeten investeren in dit centraal gelegen histo-
risch gebouw, wat de parel van het gemeentelijk pa-
trimonium had kunnen zijn.

Wat heeft CD&V echt gerealiseerd?

CD&V steekt heel wat pluimen op de hoed, maar sta ons toe 
dat toch te nuanceren. Sedert het CVP-bestuur vanaf 1983 
zijn de financiën inderdaad gesaneerd, maar dan wel op de 
kap van de inwoners, vooral door forse verhogingen van de 
gemeentebelastingen. 

GBA- programma 2018!
GBA gaat voor een ‘bruisend’ Avelgem met een bestuur dat transparant, de-
mocratisch, correct en oprecht is voor alle burgers.

Centraal staat het idee: “Beschermen wat goed is; wat beter kan, nog be-
ter maken”. Kortom, niet zomaar alles overboord gooien, maar wat goed is: 
bewaren, meenemen en nog beter maken; wat niet goed is, aanpakken en 
goed maken!
Meer dan het huidige bestuur willen wij door participatie van de burger een 
draagvlak creëren voor beslissingen om deze zo efficiënt mogelijk te kun-
nen uitvoeren.
Avelgem moet zijn rol als handelscentrum terug opnemen. We moeten 
terug fier kunnen zijn om inwoner van Avelgem te zijn. Avelgem heeft een 
nieuw elan nodig en moet bovenal weer stralen! Om dit te bereiken, komen 
5 pijlers als rode draad doorheen ons beleid naar voor: sociaal, ecologisch, 
welvaart en economie, vrijheid, goed en deugdelijk bestuur en partner-
schappen. Hierbij hielden we rekening met de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen of SDG’s (Sustainable Development Goals) die in 2015 binnen 
de Verenigde Naties werden afgesproken. De kern van de 17 doelstellingen 
kunnen we samenvatten in 3 boodschappen: Verandering, integrale aanpak 
en inclusie: “we laten niemand achter!”

De goed-nieuws 
folder van CD&V 

vraagt om 
commentaar!

Jules Lampole

 Gemeentebelangen Avelgem
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Duurzame 
campagne!
De verkiezingsaffiches beginnen weer op te 
duiken in het straatbeeld. GBA is er zich van 
bewust dat verkiezingsaffiches nefast zijn voor 
ons milieu. Omdat GBA duurzaamheid hoog in 
het vaandel draagt, voegen we de daad bij het 
woord; daarom heeft de voltallige ploeg beslist 
geen affiches in de campagne te gebruiken. 
Ze hebben ook weinig nut in het digitaal tijd-
perk. Onderzoek wijst uit dat de impact van 
verkiezingsaffiches beperkt is. Er zijn dus maar 
weinig voordelen verbonden aan deze manier 
van campagne voeren. GBA zal daarom vooral 
inzetten op de sociale media, maar we besef-
fen best dat we hiermee niet iedereen berei-
ken. Daarom opteren we ervoor om weer een 
zestal herasdoeken te plaatsen op de invalswe-
gen van Avelgem. Daarnaast wil GBA via deze 
Burgerkrant ook mensen bereiken die over 
geen sociale media beschikken. Wellicht volgt 
nog één GBA-folder een aantal dagen voor 
de verkiezingen. Elke GBA-kandidaat zal ook 
beschikken over persoonlijke naamkaartjes 
waar de volledige lijst op staat. Enkele GBA-
kandidaten zullen ook inzetten op een per-
soonlijke campagne, hetzij via sociale media, 
folder of persoonlijke brief. Uiteraard zal GBA 
ook sterk inzetten op persoonlijke gesprekken 
her en der bij activiteiten die plaatsgrijpen in 
de gemeente. We komen ook graag bij u thuis 
voor een babbel. U mag ons hiervoor gerust 
contacteren. Met deze acties hopen we al onze 
medeburgers te kunnen bereiken en leveren 
we tegelijk een bescheiden bijdrage aan een 
duurzame campagne!

Nieuws uit de OCMW-raad!
Tijdens de laatste OCMW-raad is gebleken 
dat armoede in Avelgem een groeiend pro-
bleem is, vooral bij jongeren. Uit cijfers van 
de POD Maatschappelijke Integratie blijkt dat 
jongeren tussen 18 en 24 een steeds grotere 
groep uitmaken van het totaal aantal leeflo-
ners. Ook in Avelgem ontvingen 44 mensen 
het leefloon in 2017. De helft daarvan zijn jon-
ger dan 24 jaar. Dit percentage ligt hoger dan 
het nationaal gemiddelde. Dat komt vooral 
door generatie-armoede, waarin de armoe-
de van generatie op generatie wordt overgeërfd. Hoog tijd dus om ook 
in Avelgem nog meer in actie te schieten. Gemeentebelangen Avelgem 
wil een duidelijk beleid in samenwerking met o.a. scholen en verenigin-
gen om ook de jongere inwoners van Avelgem optimaal te begeleiden.

Barbara, Heidi, 
Karolien en Stephanie

GBA komt naar je toe.

Nieuws uit de gemeenteraad! GBA staat voor een cultuur 
van overleg en gesprek. Onze raadsleden hebben dit 
tijdens de vele interpellaties tijdens de gemeenteraad 
duidelijk getoond.
Tijdens de afgelopen legislatuur hebben onze gemeenteraadsleden vaak gezorgd voor ‘vuurwerk’. Onze 
raadsleden (Jan, Jules, Lut, Marino, Stephanie en Stijn) stonden daar borg voor en kwamen vaak met 

pertinente vragen, aan- en opmerkingen. Ook werden heel wat pun-
ten, bij monde van Marino, op de agenda geplaatst: 
- veiligheid in het verkeer;
- gevolgen voor de gezondheid bij de werken aan de hoogspannings-
leiding;
- gevolgen bij de afbraak van de centrale van Ruien;
- inspraak van de bevolking bij infrastructuurwerken; 
- privacy bij het raadplegen van bouwkundige dossiers;
- reflectie op uitgevoerde infrastructuurwerken.
Soms volgde het gemeentebestuur, maar op vlak van openheid van 
bestuur en meer inspraak voor de burger, volgden ze absoluut niet.

Marino Pattyn

In memoriam: 
Simone Van den Ouden

Samen met echtgenoot Julien richtte Simone de vervoer-
firma EXELSIOR op. Nadat die was overgenomen door 
hun zoon Guy bleef zij de administratie/boekhouding ver-
zorgen.
Julien en Simone waren de motor bij onze (sinterklaas)
feestjes en recepties die tussen 2007 en 2012 in hun ga-
rage plaats vonden en stonden elk jaar in voor de koffie 
tijdensj onze BBQ-feesten bij Jan De Meyere op de Wa-
terhoek. Als overtuigd liberaal steunde zij onze lijst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en zij verzorgde 
mee de huisbezoeken van voormalig burgemeester Ro-
ger Tack die toen besloot om als VLD-lijstduwer op te ko-
men... en prompt opnieuw verkozen werd. 
Met Simone verliezen de Avelgemse liberalen een zeer ge-
waardeerd bestuurslid. 
Dank voor alles, Simone

5LOKALE BURGERKRANT 
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fiscaal deskundige FOD Financiën, postgradu-
aat public management en leadership, gewezen 
schepen, partner van Inge Corne en moetje van 
3 kids, ijvert voor een beleid in samenspraak 
met de burger, streeft naar een warm, sociaal 
en ondernemend Avelgem

advocaat, echtgenoot van Mieck Vos, papa van 
Anne-Sophie en Laura, pluspapa van Jolien en 
Lieselot, gewezen voorzitter van Open Vld KORT-
RIJK, ere-gemeenteraadslid KORTRIJK, gemeen-
teraadslid Avelgem, fractieleider GBA

ereschooldirecteur, GR-lid (2001-nu), echtge-
noot van Jeanine Vercoutere, auteur: ‘Terug in 
de Tijd in Rugge’ & ‘Politieke Geschiedenis van 
Avelgem’, interesse welzijnszorg, sport, cultuur, 
landbouw, ruimtelijke ordening

vlijtig Liesje gaat voor een levendig en onderne-
mend Avelgem! Hiervoor verwijst ze naar de ac-
tie tegen de leegstand. Via de fietstocht rondom-
rond Avelgem zetten we samen Avelgem terug 
op de kaart. Facebook @liesjegba

master in de rechten, werkt in het familiebedrijf 
gevestigd in de industriezone, kleindochter van 
André Volcke, werkzaam in de landbouwme-
chanisatiesector, gehuwd met Stijn Vercruysse, 
mama van Leon

47-jarige Kerkhovenaar, bestuurslid van de Ge-
zinsbond Kerkhove, werkt als IT-director bij 
Unilin in Wielsbeke, onafhankelijk, met als focus 
zich in te zetten voor de deelgemeenten en de 
digitalisatie binnen Avelgem

baat al 25 jaar samen met haar man Ronny 
Soestronck een traiteurszaak uit, financial & HR 
manager in een houtbedrijf, wil met haar erva-
ring bijdragen aan een bruisend Avelgem, waar 
handelszaken en ondernemingen ideaal kunnen 
gedijen

student 2e bachelor Handelswetenschappen @
UGent, al 4 jaar een vaste waarde in De Brasserie 
Avelgem, 19 jaar, onbeschreven blad in de poli-
tiek, handig om alles met een nieuwe kijk te inter-
preteren

48 jaar, echtgenote van Dirk Debue, wijkagent, 
mama van Sybe, fiscaal deskundige, spelend lid 
van de KH Verenigde Vrienden, wil ijveren voor 
een warme en mooie gemeente waar het aange-
naam wonen is

project team manager, internationale job, deel 
van het thuisteam Ann, Louise en Eliza, staat voor 
het durven nemen van juiste beslissingen voor 
een aangenaam Avelgem dat klaar is voor nieuwe 
uitdagingen

politiecommissaris op rust, echtgenoot van 
Erna, twee kinderen, drie kleinkinderen, grote 
ervaring inzake verkeer en mobiliteit, voorzitter 
Koninklijke Bekaert Lijnvissers, hoofdorganisa-
tor motorwijding

sales accountmanager, al jaren actief betrok-
ken bij volleybalclub Kerdavo, echtgenote van 
Piet Fourneau, mama van Gaëlle, staat voor een 
open, creatieve, communicerende en levendige 
gemeente
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Open Vld kiest bewust voor milieu-
vriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
1000 Brussel - V.U.: Gwendolyn Rutten
CONTACT: Tel. 02 549 00 20
EINDVERANTWOORDELIJKE: Kristof Windels
REDACTIE: alexander.vandersmissen@openvld.be (coördinatie & eindre-
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LAY-OUT: ilde.cogen@openvld.be, 
SECRETARIAAT: peter.verhofstadt@openvld.be
FOTOGRAFIE: © Belgaimage.be, © Shutterstock.com
V.U. LOKAAL : Jan Kempinaire, Doorniksesteenweg 260, 8580 Avelgem
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initiatief nemen en daadkracht, zwaar vervoer 
uit het centrum, leegstand winkels aanpakken, 
uitgangsbuurt jeugd, groen in het centrum, 
verlichting aan, landelijk houden, geen beloftes 
maar gewoon doen!

salesdesk employee, echtgenote van Philip Coe-
nen, mama van Kenji en Kiara, zet zich in voor de 
verbetering van de leefomgeving, wil Avelgem 
aantrekkelijk maken voor al wie er woont, speelt 
en werkt

OCMW- en gemeenteraadslid, leerkracht Engels 
GO! Atheneum, vertaler Engels-Russisch, part-
ner van Gregory De Baveye, mama van Ellie, inte-
resse in gezin, gezondheid, armoedebestrijding, 
jeugd en onderwijs

huisarts, stijn.decraene@gbavelgem.be OCMW-raadslid sinds 2016, jurist, werkt bij 
KBC, bestuurslid vrouwenvereniging Markant, 
echtgenote van Philip Pieters, zelfstandig on-
dernemer, geëngageerd, sociaal, dynamisch

student Master in vergelijkende en internatio-
nale politiek, passie voor lokale en nationale po-
litiek, wil zorgen voor een positieve verandering 
in Avelgem om zo een bruisende gemeente te 
scheppen

baat samen met haar echtgenoot Yves Van 
Caeneghem een landbouwbedrijf uit, zowel 
veeteelt als akkerbouw, mama van 2 kindjes An-
dreas en Elias

slager op rust, Ruggenaar, 23 jaar voorzitter van 
KVK Avelgem, echtgenoot van Marleen De Key-
zer, twee kinderen, vier kleinkinderen, draagt 
sportiviteit hoog in het vaandel, wil meewerken 
aan bruisend Avelgem

gemeenteraadslid, initiatiefnemer van het pro-
test tegen de gezinsbelasting in 2002, echtge-
noot van Elsy Vanmeenen, ouders van Siel en 
Iana, leraar atheneum en CVO, lector lerarenop-
leiding

zaakvoerder hummerrenting/uniexpo, bestuurs-
lid openVLD regio Zuid-West-Vlaanderen, echt-
genoot van Katia Haouchine, papa van Alex

22 jaar arbeider-kraanman technische dienst 
gemeente, echtgenoot van Hilde Decock, vader 
van 3 kinderen, grootvader van vijf kleinkinde-
ren, bestuurlid ‘De Moedige Duif’ en ‘Hipp-
droom’ Outrijve

voorzitter 
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Belhadi

bestuurslid
Open Vld
Ivan Verhelle
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Lijst 
Gemeentebelangen 
Avelgem
1. Lut Deseyn - onafhankelijk

2. Jan Kempinaire - Open Vld

3. Jules Lampole - Open Vld

4. Liesje Cartreul - onafhankelijk

5. Stefanie Christiaens - onafhankelijk

6. Pascal Pauwels - onafhankelijk

7. Anja Quintijn - Open Vld

8. Simon Vandendriessche - Open Vld

9. Caroline Valck - Open Vld

10. Kurt Desmet - oafhankelijk

11. Philip Vanderhaeghen - Open Vld

12. Heidi Desmet - onafhankelijk

13. Hendrik Haedens - Open Vld

14. Barbara Van Lancker - 

        onafhankelijk

15. Stephanie Decroix - Open Vld

16. Stijn Decraene - onafhankelijk

17. Karolien Van Branteghem - 

       Open Vld

18. Simon Martyn - onafhankelijk

19. Nathalie Degroote - onafhankelijk

20. Johan Pauwels - onafhankelijk

21. Marino Pattyn - onafhankelijk 

Waarom kiezen voor GBA? 
Tijd voor vernieuwing!
Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar 
de stembus. De Avelgemse kiezer krijgt de kans 
om echt voor vernieuwing te zorgen: Hij of zij 
kan het huidige bestuur, waarbij al jaren alles 
top-down beslist wordt, een halt toe roepen. 
Er is een volwaardig alternatief dat de keuze 
maakt voor een transparant, democratisch, 
oprecht en correct beleid voor alle burgers: 
GBA!
Gemeentebelangen Avelgem wil niet zomaar 
alles overboord gooien, maar wel degelijk be-
schermen wat goed is; maar wat beter kan, moet ook beter wor-
den! Kiezen voor GBA is kiezen voor een nieuwe stijl van politiek. 
De stem van de burger. Gewoon doen!!

De vrouwelijke kandidaten 
van GBA

Samenwerking Open Vld & onafhankelijken: een weg van 
vele jaren. Ook deze verkiezingen trekken Open Vld en 
onafhankelijken samen op één lijst naar de kiezer. 

In 2002 besliste ons gemeentebestuur om een gezins-
belasting in te voeren. Alle bezwaar van de oppositie 
werd van tafel geveegd. Als burger is huidig raadslid 
Marino Pattyn toen gestart met een petitiebeweging. 
Dit leidde tot een samenwerking met Open Vld. De 
eerste kiemen voor een nauwe samenwerking werden 
daar al gelegd. 
Met de verkiezingen van 2012 kregen de plannen om 
onafhankelijken samen te laten werken met Open Vld 
een heel concrete vorm; Gemeentebelangen Avelgem: 
een liberale lijst aangevuld met 2 onafhankelijke kandi-
daten. Het werd een succes. Nu zes jaar later staan we 
opnieuw voor de verkiezingen: GBA, een lijst met de 
helft Open Vld en de helft onafhankelijke kandidaten. 
Kiezen voor GBA? Gewoon Doen!!

Barbara, Caroline, Heidi en Lut

GBA komt naar de kiezer met een 
heel divers en uitermate sterk team.
Ons team omvat voor de helft leden van Open Vld voor de helft onafhankelijke kandidaten, voor de 
helft vrouwen en de helft mannen, jong en minder jong, mensen met ervaring en nieuwkomers. Kortom 
een weerspiegeling van onze maatschappij waarin iedereen zich kan herkennen. Ons dynamisch team 

gaat van Avelgem weer een gemeente maken waarop 
haar inwoners fier kunnen zijn. Vijf kernwaarden wil-
len wij in ons beleid naar voor schuiven: een sociaal en 
ecologisch verantwoord beleid, streven naar welvaart 
en veiligheid, ruimte voor samenwerking of partner-
schappen. De volledige uitwerking van ons program-
ma kan je terugvinden op onze site www.gbavelgem.
be. Onze ploeg gaat voor Verandering, integrale aan-
pak en inclusie: “we laten niemand achter!”

De mannelijke kandidaten 
van GBA gewoon doen•


