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Berdien Van Den Abeele trekt N-VA-lijst
2018 is een zeer belangrijk jaar. Uiteraard voor onze partij, maar zeker ook voor u. U zal moeten kiezen welk 
beleid de komende zes jaar in onze gemeente gevoerd wordt. U zal kiezen wie onze huidige burgemeester  
opvolgt. U zal kiezen wie uw belangen zal behartigen. Het N-VA-bestuur van Liedekerke besliste unaniem om 
gemeenteraadslid Berdien Van Den Abeele aan te duiden als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. N-VA 
Liedekerke kiest zo niet enkel voor een vrouw, maar ook voor een jonge kandidaat. Een unicum in Liedekerke.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Berdien voor onze gemeente  
de juiste keuze is”, zegt voorzitter Kasper Daem. “Jong zijn  
hoeft geen negatieve connotatie te hebben. Jong staat voor  
gedrevenheid, energie, frisheid, innovatie en goesting. De N-VA 
wil resoluut het beleid in Liedekerke nieuw leven inblazen. Onze 
afdeling bestaat uit heel wat jonge, gedreven krachten die klaar zijn 
om aan uw toekomst te werken.”

Jong én ervaren
“Jong betekent zeker niet onervaren”, zegt lijsttrekker Berdien Van 
Den Abeele. “Onze ploeg kent ook enkele sterkhouders die al jaar 
en dag actief zijn in de Liedekerkse politiek. In 2012 werden wij 
als op één na grootste partij verwezen naar de oppositie. Dat is 
voor ons geen slechte zaak geweest: onze fractie is de voorbije vijf 
jaar sterker geworden door zich in te werken in de verschillende 
dossiers. Wij wéten waar de pijnpunten in Liedekerke liggen en wat 
de problemen zullen zijn in de toekomst. Wij zijn klaar om hierop 
een antwoord te bieden: wij willen behouden wat goed is en willen 
kordaat en efficiënt aanpakken wat aan verbetering toe is. Hoe wij 
dit concreet zien, leest u binnenkort in ons programma.”

Frisse wind
“Ook ‘vrouw zijn’ kan een pluspunt betekenen”, gaat Berdien  
verder. “Sterke vrouwen zijn de dag van vandaag nog steeds  
ondervertegenwoordigd in de politiek en dat betreuren wij.  
Ook het huidige schepencollege wordt gekenmerkt door een  
verhouding van zes mannen tegenover één vrouw. Dat kan en 
moét beter. Ook op dat vlak wil onze partij graag gaan voor een 
frisse wind in ons lokaal beleid.”

“Wij zijn dan ook fier u te kunnen meedelen dat wij ook voor 
plaats drie gekozen hebben voor een sterke, jonge vrouw: Riet 
Stockmans”, zegt voorzitter Kasper Daem. “Zij biedt in onze  
gemeente zéker en vast een meerwaarde. Zij staat dicht bij de  
mensen en heeft voeling met wat bij hen leeft.” In dit blad kan u 
alvast kort met haar kennismaken.

N-VA luistert naar u
Tot slot willen wij benadrukken dat N-VA Liedekerke naar u 
luistert en veel belang hecht aan inspraak. Wat u te zeggen hebt, 
interesseert ons. Wilt u iets aankaarten? Neem dan zeker contact 
met ons op. De komende maanden werken wij verder vanuit de 
oppositie, maar steeds met een blik op de toekomst voor onze 
gemeente. Op een mooie toekomst voor u en met u!

“Ja, ik ben jong en vrouw. Maar net dat 
kunnen troeven zijn. Met mijn ervaring 
als juriste en lokale politica ben ik klaar 
om onze gemeente te leiden.”

Berdien Van Den Abeele, lijsttrekker

  Tijdens de braderie op 16 en 17 juni verwelkomen wij u op onze traditionele stand. Daar kunt u een praatje slaan met onze kandidaten.
  Op onze jaarlijkse haantjeskermis. Die zal plaatsvinden op 15 en 16 september in het parochiehuis.

U bent uitgenodigd

N-VA Liedekerke verwelkomt nieuwe gezichten (p. 2) Veiligheidsactie: fietser, laat u zien! (p. 3)
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N-VA Liedekerke verwelkomt nieuwe gezichten

Riet Stockmans
° 9/10/1979
Mama van Phoebe en Vic
Woont in de  
Stationsstraat

“’t Is niet waar!”, “Tof!”, “Zulke vrouwen hebben we nodig 
in de politiek!” … Enkele van de reacties die ik kreeg wan-
neer bekend werd dat ik mij politiek wil engageren. En ik 
wil er voluit voor gaan!

Mijn ouders zijn geboren en getogen Liedekerkenaars. 
Mijn nonkel Hubert Deneys (de drankenhandelaar) 
is mijn bekendste familielid. Ik ben sportleerkracht in 
Sint-Antonius, lerares bij dansschool Helicon en gezicht 
van ‘Mooi zo!’, waar ik verschillende keren per jaar de 
modeshow meeloop. 

Liedekerke heeft nood aan jonge mensen die hun schou-
ders willen zetten onder een beter, veiliger en bruisend 
Liedekerke. Ik merk dat het op heel wat vlakken beter kan 
in onze gemeente. Er is nog werk op heel wat vlakken: de 
veiligheid in onze gemeente moet beter, we moeten meer 
werk maken van integratie om de samenhorigheid te 
versterken, het groen van onze gemeente moet gekoesterd 
worden … Een goede toekomst voor onze gemeente:  
daarvoor wil ik mij samen met N-VA Liedekerke inzetten.

Kim Van Muylem
° 7/12/1982
Gehuwd met Chrissy  
De Koninck en papa van Siebe 
en Sterre Woont in de  Bombar-
donstraat

Thuiskomen. Zo voelt het om de ploeg van N-VA Liedekerke  
te vervoegen. Naar mijn mening is dit de enige partij in 
Liedekerke die durft gaan voor verandering. Mijn politieke 
interesse is de laatste jaren sterk gegroeid. Jongeren zijn wei-
nig of niet geïnteresseerd in politiek en dat vind ik jammer. 
Nochtans moeten wij nú voor onze toekomst spreken. Ik wil 
hiertoe dan ook graag mijn steentje bijdragen. 

Ik ben al op vele velden actief: ik organiseer wielerwedstrijden 
binnen de gemeente en was ook enkele jaren vaste verzorger 
van VK Liedekerke. Tijdens mijn tienjarige loopbaan als 
politieagent bij de politiezone TARL deed ik heel wat positieve 
ervaring op. De veiligheid en leefbaarheid van de gemeente 
garanderen, moet prioritair zijn. Hoewel ik graag gewerkt heb 
bij de lokale politie, was mijn passie voor sport nog nét iets 
groter. Als zaakvoerder van Sport Solutions ben ik gespeci-
aliseerd in het begeleiden van sporters.Als zelfstandige en 
sportfan ga ik voor een betere ondersteuning van de lokale 
handelaars én sportclubs.

Steffi Bockstal
° 10/06/1990 
Gehuwd met Jens Van den 
Bremd en mama  
van Louise en Céleste 
Woont in de Kapelstraat

De politiek in onze gemeente mag gerust verjongd wor-
den. Bij de N-VA vond ik het toekomstgericht denken én 
handelen terug die onze gemeente broodnodig heeft.

Liedekerke is de gemeente waar ik woon, waar mijn ou-
ders op de wekelijkse markt stonden en hun zaak hebben 
uitgebouwd, waar ik naar school ging en mijn vrije tijd 
doorbracht. Als jonge mama hoop ik op een wereld waarin 
mijn dochters hun mening zullen kunnen uiten met het 
oog op verbetering.

Als jonge lerares wil ik me graag concentreren op het  
uitbouwen van een brede jeugdwerking in Liedekerke.  
Een jeugdwerking met voor ieder wat wils. Met variatie 
en duidelijke communicatie met de huidige partners en 
initiatieven. Veranderen om te verbeteren, daar ga ik voor!

Stephanie Ryckewaert
° 13/07/1988 
Woont samen met  
Matthias Cooreman
Woont in de  
Bombardonstraat

Ik ben afkomstig uit de Kempen 
en volgde vorig jaar in mei de liefde naar Liedekerke. Maar 
de keuze voor Liedekerke was wel een bewuste keuze: hier 
leeft het, er valt veel te beleven en dat sprak ons aan. In mijn 
vrije tijd ben ik regelmatig te vinden in het zwembad.

Mijn keuze voor de N-VA nam ik al in 2014. Ook in Liedekerke 
wil ik mee bouwen aan een gemeente waar jonge gezinnen 
het aangenaam vinden om te wonen. De N-VA zet sterk in op 
groen in de gemeente, op een sterk verhaal op het vlak van 
inburgering en legt een grote klemtoon op veiligheid.

In het Vlaams Parlement volg ik voor de N-VA alle dossiers 
op inzake jeugd en sport. In de komende campagne wil ik 
vooral in die thema’s mijn steentje bijdragen. Zo vind ik in-
spraak voor onze jongeren, via een sterke jeugdraad, belang-
rijk. Investeren in onze jeugd, is investeren in de toekomst 
van onze gemeente.
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Fietser, laat u zien
N-VA Liedekerke plaatst veiligheid hoog op de agenda. Daarom deelden wij op vrijdagochtend  
9 februari fluobandjes uit aan fietsers en voetgangers aan het station in Liedekerke.
Op maandagochtend 5 februari controleerden de agenten 
van de politiezone TARL aan het station van Liedekerke 
de fietsers in het kader van de campagne ‘Fietslicht aan en 
Gaan’. Van de 271 gecontroleerde fietsers waren er toch 21 
niet in orde met hun verlichting. Bij een controle in Ternat 
in november bleek meer dan de helft van de fietsers niet in 
orde. Bovendien hebben wij als oppositiepartij het veilig-
heidsaspect tijdens de werken aan het station meermaals 
aangekaart op de gemeenteraad. Om de veiligheid van 
de zwakke weggebruiker zoveel mogelijk te garanderen, 
drongen we meermaals aan op betere verlichting tijdens de 
wintermaanden, een duidelijkere scheiding tussen voetpad 
en fietspad en een duidelijkere signalisatie.

Zichtbaarheid in het verkeer is essentieel om ongevallen te 
voorkomen, zeker voor fietsers en voetgangers. Met onze 
actie wilden wij nogmaals benadrukken dat veiligheid 
hoog op de agenda moet staan, ook in onze gemeente. Alle 
weggebruikers moeten zich inzetten om de verkeersveiligheid te  
verhogen. Daarom deelden wij reflecterende fluobandjes uit.

Marc De Brabanter, Sonja De Leeuw, Annemie Cobbaert, 
Stephanie Ryckewaert, Johnny De Brabanter, Matthias 
Cooreman en Davy Scherlippens. 

Veiligheids-
actie

Sluikstorter,  
ruim op!
Tijdens de zomer van 2017 
werd in het verlengde van de 
Rozenlaan, in volle natuurge-
bied met uitkijk op Liedeker-
kebos, heel wat afbraakafval 
gevonden. Het puin, vak-
kundig verbrijzeld, werd snel 
over een afstand van zo’n 
100 meter verspreid en in de 
bodem aangereden.

De N-VA deelt al sinds de 
gemeenteraad van novem-
ber 2017 haar bezorgdheid 
hierover mee, temeer omdat 
de opdrachtgever en uitvoer-
der bij de gemeente gekend 
zouden zijn. Pas eind februari 
2018 werd het dossier overge-
maakt aan de Vlaamse over-
heid en de Milieu-Inspectie.

N-VA Liedekerke pleit voor 
een snellere opvolging van 
dergelijke misdrijven.

Voorzitter  
Kasper Daem

N-VA Liedekerke wil  
taalambassadeur aanstellen
Wist u dat de helft van de kinderen die vorig jaar in Halle-Vilvoorde  
geboren zijn, niet het Nederlands als moedertaal heeft? Dat blijkt uit het 
jaarrapport van Kind en Gezin.

U merkte wellicht zelf al aan de schoolpoort, op de wekelijkse markt of in de winkel dat 
Liedekerke evolueert naar een meertalige gemeente. In onze gemeente, die grenst aan 
Oost-Vlaanderen, was het Nederlands in 2004 nog in 8 op de 10 gezinnen de moedertaal. 
In 2016 evolueerde dit naar 6 op de 10 gezinnen waar de moeder nog Nederlands spreekt. 
Franstalige moeders vertegenwoordigen 26 procent. 14 procent spreekt nog een andere taal 
dan het Nederlands of het Frans.

Taalactieplan
De initiatieven van de integratie-
dienst mogen zich niet beperken 
tot een wekelijkse praatgroep 
in de bibliotheek of een taalbad 
voor de kinderen in de zomer. 
Sportverenigingen, scholen en 
lokale handelaars moeten rond 
de tafel gebracht worden om een 
taalactieplan uit te werken. Een 
taalambassadeur kan hierin een 
grote rol spelen: deze kan op gere-
gelde tijdstippen op pad gaan met 
al wie onze taal wil leren.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


