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Eric:
Ik wil gaan voor een realistisch beleid zonder
verhoging van de lasten voor de burger.
Ik ben altijd bereikbaar en
hou van het veldwerk tussen de mensen.

ERIC
DE VRIENDT

Ik ben Eric De Vriendt.
Sinds 2006 ben ik actief als schepen.
Ik heb mij tijdens de voorbije legislaturen ingezet
voor een beleid waar het welzijn van de burger
centraal staat.
Doorheen de jaren heb ik een serieuze dossierkennis opgebouwd over hoe een gemeente
moet bestuurd worden en hoe de bestuurders
hierbij met alle andere spelers moeten in relatie
gaan en staan.
Ik ben fier op wat we in Zwalm gedurende de
afgelopen jaren hebben kunnen realiseren:
de dorpsvernieuwing in Rozebeke, Sint-DenijsBoekel en Roborst, de ontmoetingssite en de
Munck, de (financiële) ondersteuning voor jeugden sportverenigingen,
de werking van de adviesraden, de beleidsvisie
rond C02- reductie.
Ik wil volgende legislatuur de plannen rond de
dorpswaardering van Sint-Blasius-Boekel en Hundelgem uitvoeren, gaan voor betaalbaar wonen
met een zorgzone en vernieuwende aanpak van
het centrum in Munkzwalm,
het milieupark op de steenbakkerij uitbouwen,
gaan voor energiewinning via burgercoöperaties,
algemeen het verenigingsleven verder steunen,
en de strijd tegen verzuring en vereenzaming
verder aanpakken.
Ik wil gaan voor een realistisch beleid zonder
verhoging van de lasten voor de burger,
ik ben altijd bereikbaar
en hou van het veldwerk tussen de mensen.
Daar wil ik voor gaan!

Barbara:
Ik doe niet aan politiek voor mezelf.
Ik doe aan politiek voor de mensen
in mijn gemeente.

BARBARA
FLAMAND

Ik ben Barbara Flamand, 43 jaar,
mama van Michiel (22j) en Maria (20j).
Afgestudeerd als verpleegaspirante en tewerkgesteld
in de nachtopvang van het CAW te Aalst.
Daarnaast ben ik reeds 12 jaar actief voor kinderen
met diabetes type 1.
Ik richtte de vzw Hippo & Friends op welke uitgroeide
tot het Hippo & Friends Type 1 Diabetes Fonds
aan de KULeuven.
Het fonds heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar
type 1 diabetes. (www.hippoandfriends.com).
Ik ben een sociaal persoon en mijn contactvaardigheden, doorzettingsvermogen en open benadering
bij soms ingewikkelde of hardnekkige problematiek,
zie ik als pluspunten.

Als nieuw gezicht binnen CD&V+ wil ik kritisch, constructief en deskundig
mee de toekomst van onze gemeente bepalen.
Ik gedij uitstekend in de dienstverlenende sector waar aandacht en begrip
belangrijk zijn! Zorg voor senioren, een kindvriendelijk beleid en aandacht voor
kwetsbare gezinnen.
Politiek in een gemeente als Zwalm moet voor de inwoners zijn. We zijn een
landelijke gemeente waar respect en vriendelijkheid voor iedereen voorop
moeten staan. In een landelijke gemeente moet een politieker op gelijke
hoogte staan met de burger en niet erboven.
Ik ben ervan overtuigd dat je bepaalde zaken veel beter kan doen functioneren
als je er wat peper en zout zou bij doet. Ik ben er klaar voor om met deze partij
iets van Zwalm te maken waarvan je kan zeggen: dit is een dorp dat leeft & waar
geïnvesteerd wordt om mensen met elkaar te verbinden.
Als je rond de tafel een paar goede koppen kunt steken dan komt daar iets uit
waar iedereen beter van wordt.
“Ik doe niet aan politiek voor mezelf. Ik doe aan politiek voor de mensen
in mijn gemeente.”

Sandrijn:
“Een bezige bij”
Ook ik wil mijn steentje bijdragen om het leven
in Zwalm aangenamer en veiliger te maken
ten dienste van alle Zwalmenaren.

SANDRIJN
WALRAET

« Een bezige bij »
Mijn naam is Sandrijn Walraet, ik ben 39 jaar en
mama van 3 schoolgaande kinderen.
Ik woon in de Borstekouterstraat 43 in Roborst,
beter beke...nd als de vroegere Roborsthoeve.
Ik werk bij ING bank waar ik me nu voornamelijk
bezig hou met een project voor de Belgische
voetbalbond.
Ik heb de politieke microbe van thuis uit meegekregen. Mijn vader is al jaar en dag gemeenteraadslid voor de CD&V in Wezembeek-Oppem.
Nu ik hier al geruime tijd woon en mij al vaak heb
ingezet voor anderen wil ik nog verder gaan en
ook mijn steentje bijdragen ten dienste van alle
zwalmenaren.
De mensen die mij kennen weten dat ik al actief
bezig ben in het Zwalmse verenigingsleven.
Het thema kindvriendelijkheid gaat mij nauw aan
het hart. Ik vind het belangrijk dat de jeugd in
Zwalm alle mogelijkheden krijgt om zich goed te
voelen en zich te ontwikkelen. Ik wil mij inzetten
voor het verenigingsleven en sport.
Ook mobiliteit vind ik als thema belangrijk om het
leven in Zwalm aangenamer en veiliger te maken.

Freddy:
Als het om mensen gaat, steeds paraat.

FREDDY
FLAMAND

Ik ben Flamand Freddy, 67 jaar en gepensioneerd.
Ik sta op de CD&V+ lijst op plaats 4.
Ik ben gemeenteraadslid sinds 2017.
Daar nam ik het zitje in van Pieter Eeckhout die omwille van een verhuis naar Merelbeke ontslag nam.
Voordien zetelde ik als OCMW-raadslid.
Daar word ik nu vervangen door
Christine Deschaumes.
Ik hou mij tijdens mijn vrije tijd vooral bezig met
klussen en gezellig vertoeven met vrienden.
Echte hobby’s moeten voorlopig nog wijken,
al kan ik genieten van biljarten en kaarten en ga
ik regelmatig naar het Zwalms voetbal kijken.
Mijn speerpunten zijn ondersteuning van het
verenigingsleven, een veilige verkeerssituatie, gezinsvriendelijk Zwalm met een gezond leefklimaat.
Alsook wil ik aandacht geven aan de grote vraag
naar straatverlichting als inbraakpreventie
en veiligheidsgevoel voor de burger.
“Als het om mensen gaat, steeds paraat”.

Magda:
In Zwalm verder bouwen aan een zorgzame
en sportieve gemeente.

MAGDA
PICARD

Ik ben 52 jaar. Ik woonde 22 jaar in Paulatem.
Sedert 30 jaar woon ik samen met mijn man
Ronny De Clercq in Nederzwalm.
Samen hebben we 2 kinderen, Robin en Rani.
Beroepshalve ben ik verpleegkundige in een
rusthuis in Aaigem.
Een job met zorg en empathie voor mensen.
Mijn vrije tijd besteed ik, samen met mijn man, aan
de organisatie van de voetbalploeg WIK Boekel.
Ik ben ook bestuurslid van ACV-Zwalm
en Gezinsbond.
In Zwalm verder bouwen aan een zorgzame
en sportieve gemeente.

Bernhard:
Realistisch en constructief,
samen kunnen we meer!

BERNHARD
ARDAEN

Ik woon sedert 19 jaar in Zwalm samen met mijn
echtgenote Ann Beeckman.
Wij zijn de ouders van Camille (19) en Arthur (17).
Professioneel ben ik als jurist-economist bezig
met de bankencrisis en de nasleep ervan.
Op mijn manier probeer ik een steentje bij te
dragen aan een beter Zwalm. Als voorzitter van
CD&V Zwalm proberen wij op een constructieve
manier te luisteren naar wat leeft, en daar een
realistisch antwoord aan te geven.
Ik ben lid van de commissie mobiliteit in Zwalm.
We werken hier aan het veiliger maken van de
schoolomgevingen en de actualisatie van het
mobiliteitsplan.
Daarnaast ben ik ook bestuurder, lid van de algemene vergadering of adviseur in het katholiek basisonderwijs, in Zwalm en de regio rond OudenaardeRonse, ouderenzorg en jeugdbewegingen in Zwalm.
In dit kader zijn we bezig met de ontwikkeling
van de site achter de kerk van Munkzwalm om
betaalbaar wonen en de verhuis van Huize Roborst
mogelijk te maken.
We zijn ook blij dat de Scouts en Chiro hun lokaal
kunnen realiseren op de site naast de sporthal.
Ik hoop dat de Zwalmenaar de inspanningen van
onze ploeg in de vorige bestuursperiode weet
te waarderen, en ons de kans geeft om in de
volgende bestuursperiode met een nog sterkere
ploeg een aantal projecten verder af te werken
en een aantal nieuwe accenten te leggen zoals in
onze visietekst verder wordt uitgewerkt.
Als hobby lees ik veel, ga ik kijken naar het voetbal
van mijn zoon en praat ik met de mensen.

Annelies:
Een dierenvriend en sociaal bewogen.
Ik ga voor een respectvolle gemeente waar
jong en oud elkaar kunnen vinden.
Zo bouwen we samen verder aan onze toekomst.

ANNELIES
KEPPENS

Ik ben geboren en getogen in Beerlegem,
heb een licentie in de geschiedenis op zak en ben
als leerkracht werkzaam in Brussel.
Omdat ik een groot hart voor dieren heb, ben ik
als vrijwilliger actief betrokken bij de dierenbescherming. Een diervriendelijk beleid op maat van
onze landelijke gemeente, draag ik dan ook hoog
in het vaandel.
Aangezien ik beroepshalve met kinderen omga,
wil ik ook voor hen mijn steentje bijdragen.
Zij hebben immers recht om op te groeien in een
(verkeers)veilige en warme gemeente.
Een dynamische gemeente waar iedereen alle
kansen krijgt om het beste in zichzelf naar boven
te halen, met bijzondere aandacht voor sociaal
zwakkeren.
Een respectvolle gemeente waar jong en oud
elkaar kunnen vinden.
Zo bouwen we samen verder aan onze toekomst.

Filip:
Ik wil me verder inzetten voor de jeugd
en gaan voor zorg op maat voor iedereen
in Zwalm.

FILIP
VANDERBEKEN

Ik ben Filip Vanderbeken, gelukkig getrouwd met
Katy en trotse vader van twee knappe madammen,
Lies en Fien.
In mijn professioneel leven als verpleegkundige
op de medische beeldvorming in Oudenaarde
draag ik zorg van de mensen. Bij deze kortstondige
contacten vind ik het zeer belangrijk om te luisteren
naar (de noden van) de mensen, een woord van
waardering en troost te geven, en te helpen waar
ik kan.
In mijn vrije tijd durf ik mijzelf een bezige bij te
noemen: van tuinman in de school SBB tot lid
van de kerkfabriek, van voorzitter milieuraad tot
voorzitter van de werkgroep bouw en secretaris
VZW Chiro en scouts.
We werken daar met zijn allen hard om
de gemeenschap in Zwalm te dienen.
Ik hou voor mezelf de focus, om constructief,
ernstig en groepsgedragen te discussiëren en te
communiceren, waarbij de groep belangrijker is
dan het individu.
Diezelfde lijn wil ik doortrekken voor wat betreft
mijn engagement naar de Zwalmse bevolking.
De ervaring van afgelopen jaren kan mij daarbij
helpen.
Daar wil ik voor gaan, daar sta ik ACHTer!

Christine:
Ik wil mij graag verder dienstbaar opstellen
voor Zwalm en voor jou.
Je kan op mij rekenen!

CHRISTINE
CH
DES AUMES

Mijn roots liggen al 53 jaar in het mooie Roborst.
Ik ben gehuwd, mama van 3 volwassen kinderen
en 2 kleinkinderen.
Ik groeide op in een gezin waarin geleefd werd
vanuit waarden en in verbondenheid met de buurt.
Mijn aandacht voor mensen kreeg ik aldus mee
uit de wieg.
Doorheen mijn verdere leven groeide mijn dienstbaarheid. De verantwoordelijkheden die ik opnam
werden ruimer en sterker.
Mijn eerdere engagementen in Chiro Roborst,
KVLV en koor; het begeleiden van kinderen met
leerproblemen; het organiseren van (buurt)feesten
gaven mij energie en geluk.
Reeds 33 jaar ben ik fulltime actief in het onderwijs:
als internaatsverantwoordelijke en als leerkracht
wiskunde en godsdienst in het buitengewoon en
secundair onderwijs. Sinds 2004 ben ik directeur
van Vrije Basisschool De Vliegenier in Gavere.
Met hart en ziel zet ik mij elke dag in voor mijn taak,
álle kinderen, het schoolpersoneel en de ouders.
Ik werd 2x genomineerd als leerkracht van het jaar.

In de gemeente Gavere participeer ik in meerdere adviesraden.
In 2012 begaf ik mij voor het eerst in het politieke landschap van Zwalm.
Sinds vorig jaar zetel ik in de OCMW-raad.
Ook volgende legislatuur wil ik graag verder bouwen aan een leefbaar
Zwalm voor onze kinderen en jeugd, voor de gezinnen, zieken en senioren.
Ik wil daarnaast ook zorg dragen voor de plaatselijke middenstand.
Handelaars moeten door de gemeente aangemoedigd en meer gesteund worden.
En tevens moeten we samen (nog meer) werk maken van een breedgedragen
en financieel realistisch erfgoedbeleid.
Ik wil mij graag verder dienstbaar stellen voor Zwalm en voor jou.
Je kan op mij rekenen.

WIJ GAAN
VOLUIT VOOR
DE PROVINCIE
Op 14 oktober verkiezen we ook een nieuwe provincieraad. Provincies pakken
bovenlokale problemen aan die effect hebben op onze gemeente.
Zo investeert Oost-Vlaanderen o.a. in de bestrijding van wateroverlast,
de aanleg van veilige en comfortabele fietssnelwegen, in klimaatbeleid en
in betaalbaar wonen.
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Joop
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Robrecht
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COUCKUYT
Eddy

Lijsttrekster VAN KEYMOLEN Phaedra
Geef ook onze provinciale kandidaten uw stem
en uw vertrouwen zodat wij ook uw belangen
in Oost-Vlaanderen kunnen verdedigen!
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