
Wetteren uw thuis
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Onze nieuwe fotowedstrijd:
Herkent U deze Wetterse monumenten?

Ondanks de winterse kou is onze fotomedewerker 
op pad gegaan en beelden geschoten van Wet-

terse “Monumenten, gedenkplaten en ornamenten”.
De vraag is: wat is de juiste locatie?
Stuur je antwoord  naar wedstijd@cdenv-wetteren.be
Vermeld ook uw naam, voornaam, en adres.
Maximum één deelname per gezin.
De winnaars ontvangen bubbels of een hoogwaardige 
hoofdtelefoon, thuis geleverd!

Winnaars vorige fotowedstrijd

Er kwamen talrijke inzendingen binnen naar aanlei-
ding van onze vorige fotowedstrijd. Blijkbaar lag de 
oplossing iets moeilijker want slechts drie mensen 
vonden de juiste locatie:
(Kruisen Kwatrecht, Bocht Zuidlaan-Acacialaan, 
Schelde in Overbeke, Bocht Maelbroeckstraat-Oorde-
gemsteenweg).. Ze krijgen uiteraard bubbels.
De gelukkigen zijn:
Veronique Roels, Dendeldonk.
Gerard en Monique De Brauwer - De Vis, Populieren-
laan.
Shana en Ruth Oyen - Christiaens,  Eigendakstraat.
Dikke proficiat aan de winnaars!

Burgemeester Alain en 
dochter Eline Pardaen, 
samen voor een mooier 
en leuker Wetteren

Johny Bambust 
voorzitter

beweging.net 
over het belang 
van solidariteit 
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Dag Johny, voor sommigen is 
het misschien niet zo duidelijk 

maar wat is nu het verschil tussen 
ACW en Beweging.net?

Op zich is Beweging.net de voortzet-
ting van het ACW. Na het ARCO-
debacle moest het ACW zich opnieuw 
uitvinden. Het grootste verschil is dat 
ACW vroeger een koepelstructuur 
was die eerder hiërarchisch de andere 
organisaties, zoals CM en KWB, aan-
stuurde terwijl Beweging.net echt een 
netwerk is van individuele krachten. 
Iedere organisatie heeft evenveel te 
zeggen. We zijn dus niet meer een 

koepel maar hebben eerder een die-
nende rol. Samen met het netwerk van 
organisaties willen we als middenveld 
streven naar een sociale en rechtvaar-
dige samenleving.
We moeten echt waken over het 
voortbestaan van het middenveld. Er 
zijn namelijk partijen die niets liever 
willen dan het middenveld kapot te 
maken. Ik geloof echter sterk in het 
middenveld. De beste ideeën komen 
immers vaak van onderuit. Er is van-
daag een nieuw spanningsveld, we zijn 
nog nooit zo mondig geweest maar 
hebben het gevoel dat we nog nooit zo 
weinig te zeggen hebben gehad. Het 

middenveld speelt daarin een essen-
tiële rol: de stem van de samenleving 
samenbrengen en deze verdedigen bij 
de politiek.

Vertrouwensband

Nu we toch over politiek bezig zijn, 
wat is de link tussen CD&V en Be-
weging.net?

Vroeger, ten tijde van de standen, was 
er een duidelijke link. Vandaag is dit 
toch anders. We gaan niet één politie-
ke partij expliciet naar voren schuiven. 

“Ik geloof 
sterk
in het

middenveld”

We moeten ook in Wetteren 
blijven vechten voor ons
SOLIDAIR SYSTEEM

Het voorbije jaar organiseerde CD&V 
Wetteren enkele interessante studieda-
gen rond winkelen, groen in onze om-

geving en armoede. Om deze thema’s verder 
uit te werken, vroegen we aan JONG CD&V 
om enkele inspirerende Wetteraars hierover te 
interviewen. Voor ons tweede interview gin-
gen we langs bij Johny Bambust, één van de 
boegbeelden van het sociale middenveld in 
onze gemeente.

Voorzitter van Beweging.net in Wetteren, 
docent aan de Artevelde Hogeschool en ver-
tegenwoordiger in verschillende andere or-
ganisaties in Vlaanderen. Een interessante 
persoonlijkheid dus met veel ervaring en een 
hevig voorvechter voor meer solidariteit, dat 
moest wel leiden tot een boeiend gesprek met 
Jong-CD&V-voorzitter Bram De Winne. Want 
Jong CD&V-Wetteren zoekt echt de hoekste-
nen op van onze Wetterse maatschappij.



We praten met alle partijen, maar als 
ik eerlijk ben, is het enkel CD&V dat 
ook luistert naar ons. Er blijft toch een 
vertrouwensband bestaan, al is deze 
losser dan vroeger. We merken dat 
veel van de mandatarissen van CD&V 
vertrekken vanuit dezelfde visie en 
missie dan wij.

Als inwijkeling uit Brugge, woon je 
graag in Wetteren?

Een studievriend van mij had hier 
een huis gekocht en toen ik aan het 
helpen was bij de renovatie kwam dit 
huis te koop. Enkele weken later had 
ik “plots” een huis gekocht in Wet-
teren. Ik ben hier dus onverwachts 

terecht gekomen. Maar ik heb er nog 
geen seconde spijt van gehad. Als in-
wijkeling heb ik mij hier direct thuis 
gevoeld. Volgens mij doet Wetteren 
veel goed voor zijn inwoners. Ik denk 
ook dat de gemiddelde Wetteraar zeker 
niet ontevreden is. De politici zijn zeer 
toegankelijk en iedereen is welkom bij 
onze burgemeester.

Tijdens een CD&V-infoavond rond 
armoede bleek dat er een groot aan-
deel kinderarmoede is in Wetteren. 
Zie jij oplossingen?

Ik geef al jaren les aan “het sociaal 
werk”. Telkens moet ik zeggen dat het 
aantal mensen dat in Vlaanderen in ar-
moede leeft, is gestegen. Hiervoor een 
verklaring geven, is niet gemakkelijk. 
Wat ik wel weet is dat het afbouwen 
van onze sociale zekerheid niet de 
oplossing is. We zitten in een rechtse 
periode omdat we bedreigd zijn in ons 

voortbestaan. Voor het eerst zullen 
onze kinderen het slechter hebben dan 
wij.
We moeten meer en meer keuzes 
maken en zorgen dat we “er bij zijn”. 
We zijn daarbij aan het vervreemden 
van de “oerideeën” van onze sociale 
zekerheid. We weten niet meer hoe 
goed we het hier hebben. Het is dan 
ook een uitdaging van Beweging.net 
om dit toe te lichten en te verdedigen. 
Daarom ben ik echt blij met een partij 
als CD&V. Zij gaan in tegen die neo-
liberale visie en willen strijd voeren 
om ons solidair systeem te behouden.

Isoleer je niet

Welke raad zou je geven aan jonge-
ren?

Leef niet alleen voor jezelf maar zet 
je in voor de maatschappij. Isoleer je 
niet van de samenleving maar bouw 
ze mee op. Dit kan op verschillende 
manieren: in een sportvereniging, in je 
buurt,... Denk daarnaast ook na over 
waar je wil staan in 2040. Dit geeft je 
de vrijheid om te dromen maar ook 
de plicht om te ondernemen. Dat is de 
essentie van politiek, de vraag stellen 
hoe we onze samenleving willen orga-
niseren. En misschien nog een laatste 
tip voor wie zich politiek wil engage-
ren: durf jouw progressieve mening te 
verkondigen. Ik zie teveel politici die 
praten naar de mond van de burger. 
Dat komt niet ten goede aan de toe-
komst van onze samenleving.

Bram De Winne

Jong-CD&V-voorzitter Bram De 
Winne interviewt Beweging.net-
voorzitter Johny Bambust

Adieu
Anne-Marie

De Moor
Bedankt voor alles!
Ze had iets bevlogen, iets geïnspireerd, 
iets hardnekkig ook en tegelijk iets mild, 
iets begripvol, iets empathisch. Dat al-
les maakte Anne-Marie De Moor zo 
sympathiek en tegelijk onontkoombaar 
in Wetteren, waar ze zich jarenlang heeft 
ingezet voor de idealen van CD&V, voor 
haar partijgenoten en voor alle burgers 
van de gemeente, waarbij vooral de 
minst bedeelden en de minst gelukkigen 
op haar belangeloze inzet en steun kon-
den rekenen.
Jammer genoeg is ze veel te jong op 
donderdag 8 maart overleden op 67-ja-
rige leeftijd, na een lange strijd tegen 
de ziekte die haar langzaam maar zeker 
fysiek onderuit haalde.
Anne-Marie was gedurende 24 jaar on-
afgebroken lid van de Wetterse gemeen-
teraad. Zij werd de eerste vrouwelijke 
schepen van Wetteren en was ook 12 
jaar OCMW-raadslid. De laatste jaren 
verdedigde zij de belangen van het Wet-
terse ziekenhuis binnen het directieco-
mité van het ASZ. Ze deed dat met hart 
en ziel: “omdat de mensen zich in hun 
eigen gemeente moesten kunnen laten 
verzorgen”.
Als voorzitter van CD&V Wetteren werd 
zij, over de partijgrenzen heen, geprezen 
om haar enthousiasme, objectiviteit en 
dossierkennis. Zij kon mensen en coali-
tiepartijen verbinden.
Omwille van haar bijzondere betekenis 
voor de partij werd zij in 2017 benoemd 
tot erevoorzitter.
CD&V-Wetteren wil dan ook zijn mede-
leven betuigen met de familie en in het 
bijzonder met de kinderen, Karel, Natha-
lie en Vera Goossens.
We zullen Anne-Marie heel erg missen.

foto Didier Verbaere



Dat sociaal engagement zit haar in de 
genen en niet zo’n klein beetje. Van 
huis uit kreeg ze de strekking van 
CD&V mee en dat is nog zacht uitge-

drukt. Aandacht voor anderen, elkaar 
helpen en ondersteunen, een verzor-
gende hand reiken naar mensen die 
hulpbehoevend zijn. Ze maakte van 

haar aanleg een roeping, uiteindelijk 
een functie, werd voorzitster van de 
christelijke mutualiteit van Wetteren 
en van Fair Trade, een functie die ze 
nu heeft doorgeschoven vanwege haar 
activiteiten in de gemeenteraad.

Eenzaamheid
doorbreken

Ziek worden, oud worden, hulpbe-
hoevend en eenzaam zijn, het zijn 
bekende fenomenen voor Hilde de 
Graeve. Hoe ga je daarmee om?

Hilde: “Je hebt er geen idee van hoe-
veel mensen zich alleen en eenzaam 
voelen. De groep wordt nog groter, 
want de maatschappij vergrijst. Ie-
dereen wil zo lang mogelijk in zijn 
vertrouwde huis blijven wonen en daar 
houden we rekening mee. We gaan 

Hilde
De Graeve:
“Van Wetteren 

een warme thuis 
maken”

Veel mensen zijn bang van het 
weekend door de grote eenzaamheid
De wereld is een beetje ingewikkelder geworden, een beetje 

technischer, een beetje gecompliceerder, een beetje ego-
istischer. Vandaar dat er zoveel eenzaamheid is. Grote steden 
digitaliseren alles, maken alles ingewikkelder. Je moet bijna 
burgerlijk ingenieur zijn om vuilniszakken te kunnen bestel-
len. We doen er alles aan om Wetteren op mensenmaat te hou-
den. Vroeger kwam de bakker, de postbode, de wijkagent, de 
pastoor geregeld bij iedereen over de vloer. Nu liggen mensen 
soms een week dood in hun huis zonder dat iemand het be-
seft.“ Hilde de Graeve kan de klok niet terugdraaien, maar toch 
doet ze als gemeenteraadslid voor CD&V haar uiterste best 
om de samenleving, waar het kan, menselijk te houden, een 
helpende hand uit te steken, de eenzaamheid te doorbreken en 
mensen vertrouwen te geven in elkaar en in de toekomst.



hen helpen in hun eigen omgeving, 
de was doen, strijken, boodschappen 
halen, hen een warm gevoel geven. 
In het weekend valt die hulp weg. 
Vandaar dat zoveel mensen aankijken 
tegen het weekend als tegen een on-
overwinnelijke berg. Ze beschouwen 
het als een zegen als het weer maan-
dag is, dan zien ze weer iemand die 
om hen geeft.”
Maar het zijn niet alleen bejaarden 
die hulp nodig hebben, ook jonge ge-
zinnen bij wie de moeder plots ziek 
wordt en haar kinderen niet meer kan 
verzorgen, ook daar zijn helpende 
handen meer dan welkom.

Fair Trade
Hilde De Graeve zal zich in oktober 
voor de derde keer verkiesbaar stel-
len op de lijst van CD&V. De eerste 
keer gebeurde dat bij de fameuze 
herverkiezing. “Ik was doodop na de 
campagne en dan kon je herbeginnen 
en… waarvoor eigenlijk. Je zag het 
resultaat.”
Bovendien was ze nog met een hoop 
andere dingen bezig zoals Fair Trade, 

waarbij eerlijke handel wordt ge-
promoot. En eigenlijk kwam ze 
automatisch in de gemeenteraad 
toen Karine Fack haar ontslag 
gaf en na verschuivingen Ka-
trien Claus schepen werd. 
Hoewel een taak binnen het 
OCMW uitstekend binnen 
haar DNA zou gepast hebben, 
zit ze in de gemeenteraad in 
commissies van mobiliteit, 
jeugd en milieu. Uiteraard 
ook erg interessante on-
derwerpen die van belang 
zijn voor de mensen, maar 
het sociale blijft haar hoe dan ook 
meest van al boeien.

Egoïsme
Hilde De Graeve: “In alle domeinen 
zie je dat de wereld verandert. Ook 
Wetteren ontsnapt er niet aan. Neem 
nu gewoon de mobiliteit: de mensen 
zouden met hun auto in winkels willen 
binnenrijden. Snelheid, parkeren, een-
richtingsstraten zolang er geen strenge 
controle en boetes volgen, doet ie-
dereen maar wat hem op dat moment 
het beste uitkomt. Ik zie dat zelfs in 
mijn eigen straat. Gelukkig wordt in 
heel Wetteren-centrum de zone 30 van 
kracht, maar iedereen weet dat som-
mige straten vooral ’s avonds als echte 
racebanen gebruikt worden.”

En wat hindert je dan het meest 
Hilde?

Hilde De Graeve: “Het egoïsme van 
sommige mensen. Het is onbegrijpe-
lijk dat er nog lieden zijn die de open-
bare weg als een vuilnisbak beschou-
wen. Je moet eens rondkijken hoeveel 
parkeertickets op straat terecht komen, 
asbakken geledigd worden, blikjes, 
flessen, verpakking van friet enz… 
zomaar op de weg gegooid worden.
Ook veiligheid is een aspect dat veel 
mensen bang maakt. Wanneer mag je 
nog de politie bellen? We hebben het 
meegemaakt in de hondenschool waar 

ik verantwoordelijk ben: 
inbraken 

bij de 
vleet. Uiteindelijk 

bel je de politie niet meer, omdat het 
niets uithaalt. Dat is een verkeerd 
gevoel, het verzuurt de maatschap-
pij en maakt de omgeving een beetje 
minder leefbaar. Hetzelfde kan gezegd 
worden over drugspreventie. Je zal 
toch maar als ouders geconfronteerd 
worden met dit huizenhoge probleem 
en niet weten tot welke heilige je je 
kan wenden. Ook daar wil ik me voor 
inzetten, want er kan in Wetteren nog 
meer aan drugspreventie en repressie 
gedaan worden. We mogen absoluut 
niet blijven aanmodderen, de toekomst 
van onze jeugd en de volgende gene-
raties staat op het spel”.

Mensen samen
brengen

Hilde De Graeve: “Ondanks al-
les mogen we niet toelaten dat onze 
maatschappij haar warmte verliest, 
haar genegenheid voor anderen en de 
zorg voor ouderen en mensen die het 
moeilijk hebben. Daar leef en werk ik 
eigenlijk wel voor, ook als gemeente-
raadslid. Ik denk dat we eens moeten 
stilstaan bij de vraag waar we met zijn 
alleen naartoe gaan. Laten we alles 
door de computer bepalen? Moeten 
we voor alles eerst met de computer 
confereren? Moeten we alles in cijfers 
uitdrukken? Als we dat toelaten, wordt 
het sociale aspect van de maatschappij 
een ramp. Dat mogen we in Wetteren 
niet laten gebeuren.

De grote eenzaamheid, 
de angst voor 
het weekend, 

de onveiligheid, 
de onzekerheid, 

daar moeten we 
aan werken, samen. 

Mensen samen bren-
gen is daarom mijn 

doel en hen duidelijk 
maken dat we iets 

voor elkaar betekenen. 
Dan wordt Wetteren 
een warme thuis.  Een 

gemeente waar de Wet-
teraar zich thuis voelt!

“Het egoïsme 
doorbreken, 

mensen samen 
brengen en een 

veilig gevoel 
geven”

   Hilde De Graeve
  blijft zich sociaal

  engageren.   



Tussen de drukke bezigheden door 
hebben we burgemeester Alain 

Pardaen toch kunnen vinden om even 
samen te zitten met zijn dochter, die 

het ook in de politiek wel ziet zitten. 
Je kan je afvragen waarover ten huize 
Pardaen zoal wordt gesproken. Daar-
over gaat dit dubbelinterview.

Hoe zijn jullie in de politiek beland?

Burgemeester Pardaen: “In 85 werd 
ik lid van de toenmalige CVP. Van 
een kaasavond met gastspreker Leo 
Tindemans, naar lid van de jongeren-
afdeling, tot actief worden in de jon-
gerenbeweging arrondissementeel en 
provinciaal… het ging vanzelf en snel. 
Er bestond toen een heel grote groep 
jonge CVP’ers in Wetteren, waarin 
ikzelf een trekker was. Met een 6-tal 
vrienden uit de buurt   hebben we in 
1988 beslist om ons samen kandidaat 
te stellen. Ik werd onmiddellijk verko-
zen en mijn eerste mandaat was er een 
in de OCMW-raad. Die ervaring komt 
mij nu, in de functie als burgemeester, 
nog altijd goed van pas.”
Eline Pardaen: “Je begrijpt dus dat 
de politiek mij wel met de paplepel 
is ingegeven: flyers en kerstkaarten 
mee uitdelen, meetrekken naar een 
eetfestijn. Ik leefde als kind erg mee 
met mijn vader en zo kreeg ik zelf ook 

“Hoe kunnen we Wetteren nog mooier en leuker maken?”

De droom van burgemeester 
Alain en dochter Eline Pardaen

Dubbelinterview 
door CD&V-
kandidaat 
Griet
VandenBerghe

Microben zitten in het bloed, de appel valt niet ver van de 
boom, zo de vader, zo de dochter… het zijn allemaal be-

kende spreekwoorden die illustreren hoe talenten kunnen door-
gegeven worden van de ene generatie aan de volgende en dat is 
ook in Wetteren van toepassing.
Eline Pardaen, dochter van onze burgemeester Alain Pardaen, 
is ook besmet door de microbe van dienstbaarheid en zal der-
halve voor de eerste maal kandidaat zijn bij de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Dat is een ideale gelegenheid om 
zowel vader als dochter voor een interview te strikken.
En om zichzelf ook helemaal te lanceren werd dit dubbelin-
terview gerealiseerd door Griet VandenBerghe een kersverse 
CD&V-kandidaat. Een openhartig gesprek met vader en doch-
ter Pardaen over leven met en voor  politiek. Welke goede raad 
heeft de vader voor zijn dochter? Waarom blijft onze burge-
meester zo gedreven aan politiek doen? En wat bekruipt de 
dochter?



belangstelling. Mijn verbondenheid 
met Wetteren is groot, een belangrijk 
deel van mijn sociaal leven speelt zich 
hier af. Mensen stelden me de vraag: 
“Wanneer is het jouw beurt?” Welnu, 
het zal je dan ook niet verbazen dat ik 
beslist heb om mij kandidaat te stellen. 
Zo kan ook ik een steentje bijdragen.”

Wat drijft je om er dagelijks zoveel 
tijd in te stoppen?

Burgemeester Pardaen: “De start van 
mijn politieke loopbaan was er een 
met een beetje voorbehoud, maar 
dankzij de oplopende scores bij op-
eenvolgende verkiezingen werd mijn 
hobby meer en meer een beroep. Ik 
ben wel steeds mijn job als opvoeder 
in het Scheppersinstituut blijven uit-
oefenen, hoewel deeltijds. Na een tijd 
kan je de politiek eigenlijk niet meer 
missen. Het schepenambt vergde al 
redelijk wat tijd, maar het verschil met 

het ambt van burgemeester is toch wel 
heel groot.”

Heb je politieke voorbeelden?

Eline Pardaen: “Mijn vader is voor 
mij wel het typevoorbeeld van iemand 
die op eigen kracht mooie dingen re-
aliseert. Ook Europarlementslid Tom 
Vandekendelaere heeft indruk op mij 
gemaakt: joviaal en vlot, met een pak 
realisaties op jonge leeftijd.”
Burgemeester Pardaen: “Ik was on-
langs met bewondering aan het luis-
teren naar een toespraak van minister 
Koen Geens: een vlotte spreker en met 
veel inhoud. Kijk dat zijn toch interes-
sante mensen.”

Het gezinsleven
Is politiek vlot te combineren met 
een gezin?

Burgemeester Pardaen: “Er moeten 
goede afspraken in het gezin gemaakt 
worden. Daar hangt veel van af: 
hoeveel tijd je met politiek bezig zal 
zijn, hoeveel tijd je reserveert voor 
het gezinsleven? Als je op voorhand 
grenzen afbakent, kan je uitmaken of 
je kiest voor een schepenambt of be-
langstelling kan hebben voor de bur-
gemeesterssjerp. Uiteraard zijn er niet 
enkel vragen en problemen die je moet 
oplossen, er zit ook een prettig kantje 
aan: een eetfestijn betekent een avond 
minder koken.” (knipoogt).
Eline Pardaen: “De steun van je part-
ner is onontbeerlijk. Je bent uiteinde-
lijk veel ’s avonds of in het weekend 
weg.”

Hoe gaan jullie om met mensen die 
politiek “vies” vinden?

Burgemeester Pardaen: “Veel mensen 
zijn wel geïnteresseerd in politiek 
maar krijgen er soms wat afkeer van 
door af en toe tendentieuze berichten 
in de media. Zowel de nationale als 
de Vlaamse politici krijgen niet altijd 
terecht een veeg uit de pan. Een aantal 
mensen is ook beschroomd om kleur 
te bekennen.”
Eline Pardaen: “Politiek is niet van-
zelfsprekend.
Het moet echt in je karakter liggen om 
aan politiek te doen.”

Krijg je in de politiek vrienden of 
vijanden?

Burgemeester Pardaen: “Mensen uit 
de vriendengroep waarmee ik in 1988 
deelnam aan de verkiezingen, zijn nog 
altijd mijn vrienden. Het lukt zelfs 
een aantal keer per jaar om samen op 
weekend te gaan. Deze mensen zijn 
mijn eerste adviseurs voor bv. een 
verkiezingscampagne. Echt vijanden 
maak je niet, maar je merkt wel dat 
naarmate de verkiezingen naderen de 
nervositeit toeneemt en er hardere dis-
cussies komen tussen de fracties om 
bepaalde partijpunten uitgevoerd te 
krijgen. Je leert wel dat je niet ieder-
een tevreden kan stellen en dat je beter 

rechtuit zegt dat sommige wensen niet 
te realiseren zijn.”

Hoe kijk je terug op de aflopende 
legislatuur als politicus en als ge-
zinslid?

Burgemeester Pardaen: “Als burge-
meester heb je de mooiste politiek job 
die er bestaat. Ik ben namelijk tevre-
den over een aantal mooie verwezen-
lijkingen zoals de Rode Heuvel en de 
opstart van het project op de site Cor-
donnier. Verschuivingen en conflicten 
binnen en tussen andere politieke 
families maken besturen niet gemak-
kelijker. Vooral op gemeenteraden 
verloopt het soms stroef. Bovendien 
is een aantal beloofde, grote subsidies 
door besparingen op nationaal niveau 
er niet gekomen. Toch is het ons met 
dit schepencollege gelukt om het be-
stuursakkoord uit te voeren en zal het 
ook lukken om de begroting in even-
wicht te houden tot het einde van de 
periode.
Als gezinslid was de moeilijkste pe-
riode die van de treinramp in 2013. 
Bijna volle achttien dagen was dat een 
voltijdse job. De impact daarvan op 
het gezin is niet te onderschatten.”

De dromen
Wat zijn je dromen voor een beter 
Wetteren?

Eline Pardaen: “Verder werken aan de 
landschapsverbetering van Wetteren. 
Er voor zorgen dat Wetteraars trots 
kunnen worden op Wetteren. Vooral 
het centrum van Wetteren verdient een 
opfrissing. Ook de mobiliteit moet 
duurzaam worden verbeterd.”
Burgemeester Pardaen:  “De ontwik-
keling van de site Cordonnier moeten 
we proberen tot een goed einde te 
brengen. Als ik zonder enige beper-
king zou mogen dromen, dan zou ik 
proberen om de kwaliteit van de wo-
ningen in Wetteren te verbeteren en 
waar nodig het woningpatrimonium 
vernieuwen. Goed en kwalitatief wo-
nen is voor iedereen persoonlijk van 
belang, maar het verbetert ook het uit-
zicht, het comfort en de aantrekkelijk-
heid van Wetteren.”
Hartelijk dank voor dit gesprek.

Griet VandenBerghe
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De CD&V Wetteren 
verjongt, vernieuwt, 

trekt interessante mensen aan 
die voor het besturen van 
Wetteren een absolute meer-
waarde kunnen betekenen. 
Daarom zijn we erg blij jullie 
Griet VandenBerghe te kun-
nen voorstellen als nieuwe 
kandidate voor de volgende 

verkiezingen op de 
CD&V-lijst.
Wie is ze? In elk ge-
val erg enthousiast en 
deskundig.
Een kijkje in haar 
fiche:
-Griet Vanden-
Berghe, 36 jaar , 
geboren in Gent, 
opgegroeid in 

Wondelgem, 
-Mama van 3 dochters (3 , 6 
,7 jaar)
-Werkzaam in dienst energie 
en fluïda van  een grote in-
dustriële speler in de Gentse 
haven als projectingenieur, 
voornamelijk bezig met sterk-
stroom projecten - hoogspan-
ning.
-In 2007 in Wetteren-Over-
schelde komen wonen om-

wille van de betaalbaarheid 
van het huis, plus uitstekende 
verbindingen met openbaar 
vervoer en snelwegen
-Hobby’s: actief in ouderco-
mité van Scheppers lagere 
school, lid van KVLV, koken, 
lezen, lopen.
Waarom kandidaat?
3-Heeft altijd sterke interesse 
gehad in politiek en verkiest 
actief burgerschap boven 
commentaar geven.
-Professionele expertise in 
onderhoud van technische 
installaties kan een troef zijn 
bruikbaar op gemeentelijk 
niveau
-Na evaluatie van de loopbaan 
tot conclusie gekomen dat ze 
een kanaal moest zoeken voor 
sociaal engagement buiten de 

professionele loopbaan.
-Wij-verhaal: gemeenschaps-
vormende activiteiten be-
schouwt ze als belangrijk en 
een noodzakelijk tegenwicht 
tegen verzuring. Ze wil hierin 
actief haar steentje bijdragen.
-Waarom nu? Uit de pampers!
3Interesses: 
3-Technische aspecten van 
beheer gemeente - patrimo-
nium plus noodzakelijke 
vergroening hierin, op een 
verantwoorde wijze voor deze 
en komende generaties.
-Ruimtelijke ordening-steden-
bouw met aandacht voor een 
duurzamer verkeersbeleid.
- Integratiebeleid: Aandacht 
voor het actief betrekken bij 
gemeenschapsvorming. (Van-
uit ervaring met echtgenoot 
Belg / Mexicaan).

Griet VandenBerghe onze nieuwe, 
geëngageerde CD&V-kandidaat

Ja de CD&V-Wetteren spreekt me aan
Misschien bent u ook geboeid door wat de CD&V voor Wetteren allemaal realiseert, 
want CD&V-Wetteren droomt, ontwerpt en realiseert. Al tientallen jaren kan u op ons 
rekenen.
Misschien wilt u wel aansluiten? Dan kan u terecht bij een van onze mandatarissen: 
Bekijk de foto’s op www.cdenv-wetteren.be.
Onze ploeg is er voor u ! vragen ? Wij maken er werk van !

Alain Pardaen, alain.pardaen@cdenv-wetteren.be, Burgemeester
Katrien Claus, katrien.claus@cdenv-wetteren.be, Schepen
Leentje Grillaert, leentje.grillaert@cdenv-wetteren.be, Schepen
Lieve De Gelder, lieve.de.gelder@cdenv-wetteren.be, Schepen/OCMW-voorzitter
Albert De Geyter, albert.degeyter@cdenv-wetteren.be, Raadslid/- voorzitter gemeenteraad
Bram De Winne, bram.dewinne@cdenv-wetteren.be, Raadslid - voorzitter CD&V-Jongeren
Hilde De Graeve, hilde.degraeve@cdenv-wetteren.be, Gemeenteraadslid
Marc Van Durme, marc.van.durme@cdenv-wetteren.be, Gemeenteraadslid
Piet Van de Gracht, piet.van.de.gracht@cdenv-wetteren.be, Gemeenteraadslid
Tony Oyen, tony.oyen@cdenv-wetteren.be, Gemeenteraadslid - fractievoorzitter CD&V
Karel Goossens, karel.goossens@cdenv-wetteren.be, OCMW-raadslid
Lieve Mertens, lieve.mertens@ cdenv-wetteren.be OCMW-raadslid
Myriam Verhoeven, myriam.verhoeven@cdenv-wetteren.be, OCMW-raadslid
Ik wens…
O   Ik wil graag lid worden, stuur me aub de informatie
O   Ik overweeg actief te worden in partij en politiek
O   Ik wens bezoek van een bestuurslid
O   Ik wil graag telefonisch contact
 

Naam:     Voornaam:
Adres:
9230 Wetteren 
Telefoon:    e-mail :
Eventuele vraag of opmerking: .....................................................................................

Kom ontbijten 
met CD&V

CD&V Wetteren nodigt u en uw familie 
uit op hun jaarlijks ontbijt.
Tegen een democratische prijs kan u 
genieten van een royaal ontbijtbuffet à 
volonté.
Het ontbijt heeft plaats op zondag 27 
mei 2018 in feestzaal Dasseveld.
volwassenen: € 10
kinderen tot 12 jaar: € 5
kinderen tot 6 jaar: gratis
Kaarten te verkrijgen via CD&V-manda-
tarissen of via info@cdenv-wetteren.be 


