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Tijd voor Verandering in Liedekerke
Op 14 oktober trekken we naar de stembus. Berdien Van Den Abeele zal de N-VA-lijst trekken. Berdien (31)
is mama van twee jonge kinderen en werkt als bedrijfsjurist in de verzekeringssector. Ze stelde zich in 2012
voor het eerst kandidaat voor de verkiezingen en werd onmiddellijk verkozen. Sindsdien zetelt ze als gemeenteen politieraadslid.
De voorbije jaren liet Berdien zich vooral
opmerken op het vlak van ruimtelijke
ordening en financiën. Zo ijvert ze sinds
haar aantreden voor een afbouw van de
hoge schuldenlast en voor het beperken
van de prestigeprojecten in Liedekerke.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Gedaan met megalomane
prestigeprojecten

“Het is opmerkelijk welke weg onze
gemeente het voorbije decennium is
ingeslagen. Onze schuldenlast blijft
beduidend hoger dan die in de omringende
gemeenten. En toch blijft het huidige
bestuur maar inzetten op megalomane,
dure prestigeprojecten. Het huidige
bestuur kan ook niet anders: of zij zullen
de belastingen moeten verhogen om de
schuld de baas te kunnen of zij zullen het
aantal inwoners drastisch naar omhoog
moeten krijgen en dit door de keuzes die
zij in het verleden hebben gemaakt”, zegt
Berdien.
“Gaat u zelf eens na: de voorbije jaren
werden grote projecten gerealiseerd
ter hoogte van de Opperstraat, de Heuvelkouter en nabij Sint-Gabriël. Het project
Ro-Re-Mi komt er. Een grootschalig
project op de Houtmarkstraat staat op
de agenda, waardoor het zicht op de
Dendervallei grotendeels verdwijnt.
En ook: het gemeentebestuur heeft al
meer dan twintig jaar onderzoek laten

uitvoeren om op het gemeenteplein een
ondergrondse parking te bouwen met
twee gebouwen van vier tot vijf verdiepingen hoog. De verstedelijking neemt
drastisch toe, met alle gevolgen van dien:
het ontstaan van nieuwe problemen of het
verergeren van bestaande problematieken
zoals sluikstort, overlast, vandalisme,
verfransing en verlies aan groen.”

Besturen met gezond verstand

Kiezen voor het huidige bestuur is
akkoord gaan met deze tendens en
akkoord gaan met het volbouwen van
Liedekerke. De N-VA wil hier haar
tegengewicht bieden: wij willen een
groen- en mobiliteitstoets verplicht
maken, de bebouwing laten evolueren in
functie van de lokale woonnood en de
bebouwing centraliseren in de kern, zodat
het groen in de rand behouden blijft.
Verder wil onze partij zeker inzetten
op veiligheid, integratie en maximale
inspraak van onze inwoners. Wij willen
behouden wat goed is en aanpakken wat
minder goed is. De N-VA wil zo onder
meer de aanleg van de wegen verbeteren,
fietssuggestiestroken invoeren, een mobiliteitsplan ontwikkelen in samenwerking
met de politie en de integratie bevorderen.
“Onze ploeg is vastberaden om het
gezond verstand te laten zegevieren”,

Veilig thuis in een welvarend Liedekerke

Berdien Van Den Abeele
Lijsttrekker
aldus Berdien. “Wij zijn klaar om te doen
wat écht nodig is.”
Graag stellen wij in deze folder dan ook
alle kandidaten met trots aan u voor. Wij
rekenen op uw steun. Want Liedekerke
heeft nood aan een nieuwe wind.
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Uw kandidaten
VAN DEN ABEELE
Berdien
1

31 jaar
Jurist

DE BRABANTER
Johnny
2

VAN LEUVEN
Lander
4

32 jaar
Verkeersleider bij
Infrabel

30 jaar
Parlementair
medewerker N-VA
Vlaams Parlement

VAN MUYLEM
Kim
10 35 jaar

Sportmanager

DROESHOUT
Peter
13 48 jaar

Directeur
basisonderwijs

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/liedekerke
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VAN DEN BORRE
Piet
5

RYCKEWAERT
Stephanie
7

66 jaar
Gepensioneerd
leerkracht

STOCKMANS
Riet

48 jaar
IT-manager

DE LEEUW
Sonja
6

ASSELMAN
Kris
8

53 jaar
Huisarts

VAN MERRIS
Valérie
11 43 jaar

Coördinator
internationale
betrekkingen

VAN
DROOGENBROECK
14 Dina
55 jaar
Zelfstandige
(juwelier Dina)

38 jaar
Leerkracht lichamelijk
opvoeding

66 jaar
Gepensioneerd
personeelslid
gemeente Liedekerke

BOCKSTAL
Steffi
9

28 jaar
Leerkracht

MAES
Jan
12 47 jaar

Voormalig uitbater
café ‘Maes aan de
Dender’

VAN BOSSUYT
Geert
15 51 jaar

Arbeider

ke
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Een sterke ploeg voor Liedekerke
1. VAN DEN ABEELE Berdien

13. DROESHOUT Peter

2. DE BRABANTER Johnny

14. VAN DROOGENBROECK Dina

3. STOCKMANS Riet

15. VAN BOSSUYT Geert

4. VAN LEUVEN Lander

16. COPPENS Melissa

5. VAN DEN BORRE Piet

17. VAN GINDERDEUREN Pierre

6. DE LEEUW Sonja

18. GYS Mieke

7. RYCKEWAERT Stephanie

19. VAN DEN BORRE Frans

8. ASSELMAN Kris

20. CLEIRE Chrissy

9. BOCKSTAL Steffi

21. COBBAERT Annemie

10. VAN MUYLEM Kim

22. BOCKSTAL Gunther

11. VAN MERRIS Valérie

23. DAEM Kasper

Hoe stemt u het
best?
Door het bolletje bij alle
N-VA-kandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze
lijst vooruit.

12. MAES Jan

COPPENS
Melissa
16 21 jaar

Student rechten

VAN DEN BORRE
Frans
19 75 jaar

Gepensioneerd

BOCKSTAL
Gunther
22 53 jaar

Branchmanager

VAN
GINDERDEUREN
17 Pierre
67 jaar
Marktkramer

CLEIRE
Chrissy
20 29 jaar

Boekhouder

DAEM
Kasper
23 36 jaar

Leerkracht

GYS
Mieke
18 37 jaar

Bediende

COBBAERT
Annemie
21 66 jaar

Gepensioneerd

Veilig thuis in een welvarend
Vlaams-Brabant
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Gunther Coppens
Sint-Pieters-Leeuw

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Lena Ghysels
Kapelle-op-den-Bos

2. Linda De DobbeleerVan den Eede
Roosdaal

4. Elke Wouters
Grimbergen

De N-VA leidt de Verandering in
Vlaams-Brabant in goede banen.

5. Joris Van Den Cruijce
Asse
6. Koen Moeyersons
Londerzeel

1 Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk.
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig
om de toekomst van onze regio veilig te stellen.

7. Wivi Van Biesen
Zaventem

2 De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze
troef koesteren.

een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale
blik op dit thema.

11. Jan Couck
Opwijk

4 Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt
immers niet aan de gemeentegrenzen.

5 Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

Lijsttrekker

12. Ilse Van De Velde
Zemst
13. Siel Olbrecht
Overijse
14. Johnny De Brabanter
Liedekerke
15. Lien De Slagmeulder
Lennik
16. Paul Van den Bosch
Dilbeek

Een slankere provincie, die
efficiënt wordt beheerd en
meer ondersteuning biedt
aan de gemeenten: daar
zet ik me voor in.
Gunther Coppens

9. Bruno Stoffels
Sint-Genesius-Rode
10. Sandra Maes
Kampenhout

3 De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar

“

8. Guy Uyttersprot
Affligem

17. Agnes Delcourt
Ternat
18. Dirk Van Heymbeeck
Halle

Ben Weyts
Minister
Lijstduwer

19. Darya Safai
Wemmel
20. Ben Weyts
Beersel

