
MERCHTEM

Wij gaan
met u
de weg vooruit!

merchtem.cdenv.be
cdenvmerchtem@gmail.com

volg ons op:
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Walter Teugels
52 jaar
Logistics Manager bij Mensura.
Voorzitter Merchtems Parochiaal Mannenkoor, 
de voetbedevaart, actief in het verenigingsleven.
Betere ondersteuning voor verenigingen, zij 
maken van Merchtem een levendige gemeente!
Brussegem (Bosbeek)

“Ik ben als lijstduwer bijzonder trots deze ploeg te 
mogen ondersteunen. Een gezonde mix van jong en 
minder jong: de jongste 18, de oudste 81, met een 
mooi gemiddelde van 42. Dat maakt dat we klaar 
staan om Merchtem op het goede spoor te krijgen.

Met ervaring, maar ook creativiteit en dyna-
miek, elk met zijn accenten en expertise in mo-
biliteit, ruimtelijke ordening, jeugd, cultuur, 
verenigingsleven, sport, middenstand,... gaan 
wij de verkiezingen positief tegemoet. Met in-
houd én enthousiasme. Op 14 oktober rekenen 
wij op u, daarna kan u op CD&Vplus rekenen.”

Lien Casier
32 jaar
Architect, is samen met Jan, mama van Gus.
Houdt van quizzen, pannenkoeken, spreekt een 
aardig mondje Spaans.
Meer inspraak, een betere ruimtelijke ordening 
met plaats voor groen en ontmoetingsplekken.
Peizegem

“Het is tof trekker te zijn voor kandidaten die vooral 
samen het verschil willen en kunnen maken. Onze 
lijst vertegenwoordigt wat er leeft in Merchtem, 
Peizegem, Brussegem en Hamme. Met ervaring én 
vernieuwing gaan we voor een beleid dat echt de 
problemen aanpakt, ambitieus maar realistisch. 

We werken stap voor stap aan de levenskwali-
teit in Merchtem: niet de grote revolutie of wil-
de beloften, maar een langetermijnvisie ge-
koppeld aan enkele snelle, slimme ingrepen 
waarmee we vooruitgaan. Met onze kandida-
ten hebben we daarvoor de juiste mix  in huis.”

Ontdek ons verkiezingsprogramma en veel meer op merchtem.cdenv.be



Toon Luypaert
32 jaar
Strategisch beleidsraadgever bij Agentschap voor Natuur en Bos.
Trouwt in februari met Annelies, gaat elke dag met de fiets naar het 
werk in Brussel. Eens scout, altijd scout!
Dorpskernen ingericht op maat van kinderen en ouderen. Want als de 
openbare ruimte goed is voor hen, dan is die goed voor iedereen!
Merchtem
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Willem Maetens
33 jaar
Onderzoeker-ingenieur waterbeheer bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Vrijgezel, klimt (en valt), rijdt per fiets of moto, probeert al 7 jaar viool te 
spelen, met wisselend succes. Scout in hart en nieren.
Fiets- en wandelvriendelijke wegen waar we elkaar onderweg tegen 
kunnen komen! Een echt netwerk van trage wegen.
Merchtem
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Kris Willocx
39 jaar
Advocaat, geeft les bij Syntra Antwerpen.
Zetelt in het Autonoom Gemeentebedrijf van Merchtem, tuiniert en reist 
graag in zijn vrije tijd.
Een financieel gezond Merchtem waar schulden afgebouwd worden 
maar investeren in de toekomst mogelijk blijft.
Peizegem
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Ann Tambour
56 jaar
Verpleegster op de dienst palliatieve zorgen.
OCMW-raadslid. Gehuwd met Frans, moeder van 2 en fiere grootmoeder 
van een kleindochter. Actief in het Merchtems verenigingsleven.
Gelooft in de kracht van ontmoetingen en dialoog om ervoor te zorgen 
dat Merchtem een warme thuis kan zijn voor iedereen. 
Merchtem
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Jacques Evenepoel
58 jaar
Oud-politiecommissaris in Brussel, nu directeur Public Affairs bij MIVB.
Recente inwijkeling: woont een jaar in Merchtem. 3x papa, 4x opa. 
De wegcode kent voor hem geen geheimen meer.
Verkeerskundig inzicht + lokale beleving = De Weg Vooruit!
Merchtem
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Mieke Abbeloos
56 jaar
OCMW-raadslid, heeft al 36 jaar een bloemenwinkel in de Kattestraat.
Getrouwd met Rudi, moeder van 4, actief in Unizo, Markant, Femma,...
Meer en betere ondersteuning voor de Merchtemse middenstanders. Zij 
houden het centrum bruisend en ondersteunen het verenigingsleven.
Merchtem
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Wout Junius
Op 14 oktober 18 jaar en 3 dagen
Studeert toegepaste informatica.
Monitor bij Kazou, jongste kandidaat van Merchtem bij deze verkiezingen.
Een doorgedreven digitalisering om de dienstverlening voor de Merchtem-
naar te verbeteren.
Brussegem
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Marie Van de Pontseele
22 jaar
Studeert orthopedagogie.
Was tot voor kort leidster bij KSA Merchtem.
Meer en betere fuifruimte die rolstoeltoegankelijk is.
Merchtem
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Roger Cooreman
81 jaar
Gepensioneerd.
Blijft scherp de actualiteit volgen, zowel online als offline, en heeft er een duidelijke mening over. 
Een goede verkeersafwikkeling in Hamme, waarbij het sluipverkeer wordt aangepakt.
Hamme

10

Erna Notredame
50 jaar
Verpleegkundige, samen met Walter ouder van 3 toptieners.
Dankzij haar man, organist Walter Callaert, dagelijks omringd door muziek.
Een zorgzaam Merchtem, dat een thuis is voor iedereen. 
Merchtem
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Myriam Meysman
58 jaar
Hulpverleenster en vrijwilligster.
Moeder van 3 en oma van 4, geboren en getogen in Merchtem, geëngageerd.
Een gemeente die vrijwilligers en zorgverleners beter ondersteunt.
Merchtem
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Peter Poulussen
57 jaar
Politiek directeur bij CD&V.
Getrouwd, vader van 4. Werd dit jaar op 8 maanden tijd drie keer opa! 
Een gemeente die gezinnen en families voorop zet.
Merchtem
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Jente Lombahe
22 jaar
Studeert sociaal werk, dit semester op erasmus in Amsterdam.
Houdt van Lise. Belgisch-Congolese wortels. Heeft een bruine gordel judo.
Voldoende inspraak van de Merchtemnaar in het beleid. Alleen zo kan er 
gezorgd worden voor een breed draagvlak voor beslissingen.
Peizegem
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Lies D’hooge
45 jaar
Geeft les aan anderstalige nieuwkomers.
Getrouwd en mama van drie, actief in het oudercomité van Ten Bos.
Autoluwe schoolomgevingen, veilige en groene ontmoetingsplaatsen in de 
dorpskernen maken dat we meer met elkaar praten!
Peizegem
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Magda De Roy
66 jaar
Fiere oma van 3 kleinkinderen en gepassioneerd door muziek. 
Is door al haar engagement amper thuis! 
Een gemeente die zich bekommert om wie door de mazen van  het net valt. 
Merchtem
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Katja Butrimova
29 jaar
Werkt als kinderverzorgster.
Getrouwd en moeder van 2 jonge spruiten, oppas voor zieke kinderen.
Een Merchtem waarin tieners alle kansen krijgen om zich uit te leven.
Merchtem
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Evelyn Geerdens
22 jaar
Milieu- en preventiemanagement, lerarenopleiding gezondheidswetenschappen.
Was kinderburgemeester, heeft ondertussen leren boksen, geboren politica dus...
Een gemeente die in dialoog gaat met zijn inwoners en hen betrekt in het beleid.
Merchtem
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Elena Filanova
46 jaar
Getrouwd met Victor en mama van 2 kinderen. 
Actief bij de Doorenlopers en Femma Peizegem.
Een sportief Merchtem, waar sportclubs ondersteund worden en kunnen bloeien.
Van Peizegem naar Merchtem verhuisd.
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Deborah Van den Perre
27 jaar
Verpleegkundige in de ouderenzorg.
Houdt van musicals en concerten, durft al eens meezingen.
Een zorgcoach maakt het vinden van aangepaste zorg zoveel makkelijker.
Merchtem
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= onafhankelijke kandidaat...



Viviane Willems
54 jaar
Getrouwd en moeder van 2 zonen. 
Raadslid Autonoom Gemeentebedrijf, bezige bij, houdt van lekker eten.
Een gemeente met een boekhouding op orde kan investeren in de toekomst!
Merchtem
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Vincent De Smedt
27 jaar
Piloot van opleiding, werkt voor Belgocontrol.
Vriend van Koen, fietst naar het werk in Steenokkerzeel, ingeweken uit Droeshout.
Een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en initiatieven kan nemen.
Merchtem
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Michiel De Potter
35 jaar
Architect, Marketing Manager bij Etex Façade Benelux.
Gehuwd met Mieke en vader van Anna, Dora en Felix.
Een kindvriendelijk Merchtem, met voldoende capaciteit in kinderopvang 
en scholen. Diensten bundelen in een écht huis van het kind.
Merchtem
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Koen Van den Borre
47 jaar
Expert scheepvaart bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Gehuwd met Marianne en vader van Fien, stripfanaat.
Fietsveiligheid, in alle betekenissen van het woord. Lokfietsen, fietsboxen, 
en camera’s zorgen dat je gerust je fiets kan achterlaten aan het station.
Merchtem
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Een idee voor Merchtem?
Nieuwsgierig naar ons programma?
Gezellige babbel bij een koffie of pint?
Kennismaken met onze kandidaten?

Kom langs in ons pop-up café!



De prioriteiten van

Een mobieler Merchtem

 CD&Vplus wil de komende 6 jaar vooral werken aan 3 grote thema’s:
een Mobieler Merchtem, een Mooier Merchtem, en een Merchtem op mensen-

maat. Wij gaan voor een ambitieus maar realistisch programma, met kleine maat-
regelen waarmee we snel dingen aanpakken en een frisse visie voor de lange termijn.

Meer weten? Je vindt ons volledige programma op: merchtem.cdenv.be
Een vraag of opmerking? Contacteer ons via: cdenvmerchtem@gmail.com

Wie rondwandelt, -fietst of -rijdt in Merchtem krijgt algauw twee gezichten te zien: rustige weg-
jes met prachtige uitzichten, maar ook dorpskernen waar het verkeer vaak muurvast zit, gevaar-
lijke kruispunten, slecht benutte parkeerruimte, een moeilijk toegankelijk station,...

CD&Vplus wil prioriteit geven aan een echt netwerk van veilige trage wegen voor zwakke weg-
gebruikers. De verkeersknoop ontwarren we door het slim toepassen van voorrangen, eenrich-
tingstraten, straten knippen. Kleine ingrepen die weinig kosten, maar effectief zijn. Zo houden 
we budget over voor infrastructuur waar geen andere oplossingen mogelijk zijn.

Merchtem bruist van leven en dat hebben we vooral te danken aan onze verenigingen en han-
delaars, we willen hen dan ook beter ondersteunen. Zij zijn onze sterkste troef!
Een gemeente waar het goed leven is, is ook een zorgzame gemeente. CD&Vplus wil dat ver-
sterken met een zorgcoach, een pamperbank, een echt huis van het kind, opvangcapaciteit, ...
Ook veiligheid verwaarlozen we niet. We nemen geen symboolmaatregelen maar pakken echte 
problemen aan: fietsdiefstallen, communicatie tussen burgers en politie, zwerfvuil,...

De bevolking respecteren is ook hun inbreng willen horen, in dialoog gaan,... CD&Vplus wil van 
inspraak dé rode draad doorheen het beleid maken. Beter uitleggen wat de gemeente doet, 
waarom, of waarom net niet. Als iedereen goed geïnformeerd wordt, loopt participatie veel 
makkelijker. We zoeken naar een mix van beproefde methoden (b.v. infoavonden, zitdagen, in-
foblad), en nieuwe methoden (b.v. digitale burgerplatformen, gemeenteapp). We evalueren wat 
werkt en passen aan wat beter kan.

Een mooier Merchtem

Een Merchtem op maat van mensen

CD&Vplus wil werk maken van leefbare kernen in een landelijke omgeving. Dat willen we doen 
door de open ruimte te beschermen en de verdichting anders aan te pakken. Het beleid en de 
ruimtelijke planning moeten de mensen weer centraal zetten in onze wijken en straten.

De lasten van de bouwdruk zoals toenemende verkeersproblemen, parkeerdruk,... moeten mee 
gedragen worden door de bouwpromotoren en mogen niet afgewenteld worden op de samen-
leving. We leggen strikter vast waar nog appartementen kunnen komen, kiezen voor kleinscha-
ligere projecten en leggen betere regels vast voor de grootte van wooneenheden, aantal par-
keerplaatsen, lichtinval,... We investeren opnieuw in de kwaliteit van de openbare ruimte: meer 
groen, ontmoetingsruimtes,... We zoeken daarvoor extra financiële middelen zoals subsidies.
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Je mag binnen de lijst op verschillende kandidaten stemmen
groen nummer: onafhanklijke kandidaat

MERCHTEM


