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CONSTRUCTIEF 
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EIGEN VISIE

ZAKEN IN BEWEGING ZETTEN

VRIJHEID 
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DOEN

MEER 
TRANSPARANTIE

ANDERE 
BESTUURSCULTUUR

OUT OF THE 
BOX DENKEN





GROTE INVESTERINGEN OF PROJECTEN?

 Kiezen voor noodzakelijke renovatie kasteel

 NEE voor nieuw gemeentehuis

 Grote investeringen/projecten in functie van prioriteiten – financiële mogelijkheden

 Financiering private partners



KAREL VAN DE MEERSSCHE

52 jaar
gehuwd
vader van een zoon van 19 jaar
senior counsel bij BNP Paribas Fortis
adviseur inzake handelspraktijken

 lokale economie
 ruimtelijke ordening

Financiële en juridische kennis in het belang van grote 
projecten/investeringen



begroting in kaart brengen op een begrijpbare manier

 meer transparantie
 inzicht verwerven  

begrotingsparticipatie 

TRANSPARANTIE OVER GEMEENTEUITGAVEN



€ 2.965.777

€ 4.340.126

€ 2.825.758

€ 4.531.339

€ 457.059

€ 433.418

€ 3.100

ONTVANGSTEN 2017

onroerende voorheffing
aanvullende belasting
overige belastingen en retributies
ontvangen werkingssubsidies
andere exploitatieontvangsten
investeringen

€ 15.120.059

BRON: cijfers Vlaamse overheid



€ 3.713.490

€ 5.286.049

€ 4.310.115

€ 325.913 € 1.586.584

€ 725.728

UITGAVEN 2017

goederen en diensten

personeelsuitgaven

toegestane werkingssubsidies

andere exploitatie-uitgaven

investeringen

financiering

€ 15.947.879

BRON: cijfers Vlaamse overheid



ERIC BONNAERENS

Boekhouder
Runt al meer dan 35 jaar  FIDUBO 

 DOEN ipv BELOVEN 

 Budget – financiën 



BURGERPARTICIPATIE

 Enquête uw mening telt (wat leeft er?)

 Begroting inspraak

 Vragenuurtje tijdens gemeenteraad

 Adviesraden (uitbreiding – motivering)

 Aftoetsen wijken – straten

 Tijdig samenzitten en niet na dat de beslissingen zijn genomen
Vb. wegenwerken handelaars containers ,creatieve oplossingen komen.

 Nazorg - communicatie





MARC KESTELEYN

65 jaar
Getrouwd en trotse opa van Ella
Gepensioneerd
Speelt gitaar

 Actief in heemkundige kring Berlare
 Website bouwen
 Renoveren woning
 Fietsen

Verkeer, milieu en gezondheid
“De burger een stem geven “



COMMUNICATIE

 website: nood aan vernieuwing

 terugvinden van info – juistheid informatie

 deelsites jeugddienst – sportraad – VisitBerlare: oplossingen

 tijdigheid communicatie 

 duiding bij beleidsbeslissingen



NANCY VERCAMMEN

52 jaar
Moeder van 1 zoon van 19 jaar
Gehuwd

CEO van ie-net ingenieursvereniging
Communicatie-specialist



JEUGD DE TOEKOMST

Huidige situatie

• Goed aanbod aan kinderopvang

• Aanbod voor de jeugd is heel beperkt

• Jeugdbewegingen beperkte hulp van de gemeente

• Tieners worden in de steek gelaten

ONDERSCHRIJVEN HET MEMORANDUM VAN JEUGDRAAD



JEUGD DE TOEKOMST

JEUGDDIENST

• Meer visibiliteit nodig

• Aparte website voor de jeugddienst
• Voor wat kan men er terecht

• Wat doet de jeugddienst

• …

TIENERWERKING

• Jaarlijkse werking voor tieners



JEUGD DE TOEKOMST

JEUGDBEWEGINGEN

• Aandacht besteden aan de groei van jeugdbewegingen

• Werkingssubsidies: hoe subsidies verdienen

• Fuifbeleid

• Hulp bij de lokalen (gemeentelijk of particulier)

• Luisteren naar de noden om alles zo goed mogelijk te laten 
verlopen.

• Vorming

• Buitenspeeldag



JEUGD DE TOEKOMST

SPEELPLEINWERKING

 Mogelijkheid uit te breiden naar kleuters vanaf 4 jaar

 Speelpleinwerking activiteiten organiseren doorheen het jaar

 Vaste plek waar activiteiten doorgaan – mogelijkheid bus om ze op 
te halen

 Of een mobiel plein (caravan) om naar bepaalde delen van 
gemeente te gaan

 Samenwerking met sportdienst: combinatie vm sportkamp nm 
speelpleinwerking

 Samenwerking met lokale opvang 



JEUGDCOÖRDINATOR

SOFIE DE VIJLDER

 Drijvende kracht voor domein jeugd
 Leerkracht kleuteronderwijs
 Jaren actief in de jeugdbeweging in Lochristi
 Vrije jeugd actief blijven meewerken
 Medeverantwoordelijk organisatie van grote evenementen

buitenspeeldag, weekend voor Jeugd





GIANNI GARRE

20 jaar
passie voor auto’s
Volvo Trucks
Bewoner van het Kersthuisje

 Wil dat er meer georganiseerd wordt voor jeugd
 Jeugd loopt weg naar andere gemeenten
 Jeugdhuis
 Fuifbeleid
 Jeugd moet elkaar beter leren kennen
 Bruisende toeristische gemeente



EVELIEN DE SCHUTTER

 26 jaar
 gehuwd
 mama van een dochtertje van 19 maand
 zoon op komst (maar liefst na de verkiezingen)

Werkzaam in dienstenchequebedrijf

Gezin staat centraal in de vrije tijd

Jeugd 

Voldoende aanbod is voor kinderen, speelruimtes, ..



KANSARMOEDE

een armoedebeleid waarbij mensen in armoede een stem hebben

Het armoedebeleid focussen op:

 Activering op maat op de arbeidsmarkt

 Talentontwikkeling van kinderen

 Promoten van gezonde voeding

 Niet stigmatiseren

 Ervaringsdeskundigen actief inschakelen bij de begeleiding

 Aandacht voor betaalbare woningen

 Investeren in sociale economieprojecten

 Coaching en ondersteuning.



KANSARMOEDE

een intense samenwerking met alle scholen in Berlare 

de stap naar het OCMW groot is, OCMW zelf de stap zet naar meer   
veldwerk in de scholen zelf

contactmomenten met ouders of maandelijkse zitdagen in de 
scholen.

scholen uitleendienst voor schoolmateriaal, 

inzetten op de talentontwikkeling van de kinderen

ouders stimuleren: inschakelen van ervaringsdeskundige moeders



NADJA DE MAN

31 jaar
Gehuwd
mama van zoon van 14 jaar en dochter 12 jaar
Bediende in detailhandel

 Lezen
 Veel menselijke contacten

Armoede: thema dat haar nauw aan het hart ligt. 

Armoedecijfer naar beneden halen



VERKEERSVEILIGHEID

VRACHTVERKEER – SNELHEID – TE VEEL VERKEER
7 op 10 durven kinderen niet naar school laten fietsen

OUT OF THE BOX DURVEN DENKEN !

 goed mobiliteits- en circulatieplan waarbij veiligheid centraal staat
 tonnagebeperking Uitbergen: controleren – slimme camera’s 
 fietspad op zomerdijk Nieuwdonk – fietspad nooit aangelegd
 Brugstraat - E Hertecantlaan – Frankrijkstraat: heraanleg dringend.

Focus op verkeersveiligheid en bereikbaarheid lokale handelaars. 
Private terreinen oplossing voor parkeerplaatsen



VERKEERSVEILIGHEID

 Dorpskern Overmere: structurele oplossing voor mobiliteitsprobleem

 Optie: test met openstellen van Kasteeldreef. 
Intelligente verkeerslichten richting Gent 
Zebrapad met accentverlichting parking voetbalplein
Enkele richting invoeren van parking sporthal tot bocht bij voetbalplein

 Maatregelen om dorpskern en omliggende straten als sluipverkeer verkeersveilig
te houden
• gebruik slimme camera’s (trajectcontrole)
• snelheidsbeperkende maatregelen
• verplaatsen van parkeerplaatsen



GINETTE DE BLIECK

56 jaar
Gehuwd 
moeder van dochter van 32 jaar en zoon van 23 jaar

Hulpkok

 Lid van KVLV
 Koken
 Creatief knutselen

Verkeersveiligheid, jeugd



TONY DE WOLF

40 jaar
gehuwd
vader van zoon van 14 jaar en dochter van 12 jaar
schrijnwerker

 wandelen in de natuur
 geocachen

Verkeersveiligheid
Jeugd

Met gerust gevoel kinderen op straat laten fietsen
Meer voorzieningen voor tieners 



OPENBARE WERKEN
FIETS- EN VOETPADEN

 Prioritair zijn dossiers inzake wateroverlast en rioleringswerken 
die al jaren op tafel liggen

 Kwaliteit van de gemeentewegen, fiets- en voetpaden moet verbeteren.
Inventaris toestand van de wegen, fiets- en voetpaden.

 Participatie van inwoners bij de start is een voorwaarde
 Beter onderhoud van voetpaden, pleinen, perken, bermen, …

sociaal economieproject mogelijkheden bieden



MARK DE MAERTELAER

59 jaar
Gehuwd
Papa van 2 studeren kinderen: 20 en 23 jaar
Gepensioneerd burgerlijk ingenieur

 Voorzitter van Werkgroep Erfgoed Uitbergen
 Bestuurslid van de Gezinsbond Uitbergen

Verkeersproblematiek, mobiliteit, openbare werken, infrastructuur 
en ruimtelijke ordening

Verkeersknoop aan Overmere kerk ontwarren



LOKALE ECONOMIE

 Strategisch plan met betrekking tot de detailhandel, horeca en evenementen

 De gemeente zet een begeleidingstraject op voor startende ondernemingen

 Lokale markt in 3 deelgemeenten
lokale handelaars en lokale producten
klantgerichte openingsuren
frequentie aanpassen
handenvrijshoppen (sociaal economieproject)

 Themamarkt Donkmeer
-



LOKALE ECONOMIE

 Organiseren van winkel gerelateerde evenementen

 Gezond evenwicht tussen lokale handelaars en grote winkels. Grote winkels 
moeten vooral een aanvulling zijn op bestaande aanbod van lokale handelaars en 
geen verdringing

 Snelle inrichting komen van het bedrijventerrein 
-



KRIS VAN DAELE

49 jaar
Gehuwd
Papa van een zoon van 18 jaar
30 jaar zelfstandig 
vroeger Videotheekje nu buurtwinkel 

 Lokale economie
 Gelijkheid voor iedereen
 Verkeersveiligheid

Armoede, sociale voorzieningen, huisvesting en verkeersveiligheid 
liggen hem nauw aan het hart



51 jaar
getrouwd en moeder van een zoon van 22
bankbediende
tuinieren : moestuin, siertuin en bloemschikken
hobbykok
actief wandelaar

 bestuurslid van Gezinsbond Uitbergen
 lid en medewerker bij Boerenkrijgstappers
 lid van Davidsfonds
 actief lid van Vlaamse Vaste Plantenvereniging
 lid van KVLV

leefbaarheid : verkeersveiligheid en aandacht voor lokaal ondernemerschap
samenhorigheid : mooi cultureel, sportief en recreatief aanbod kan dit 
bevorderen
een gezond en doordacht financieel beleid met oog voor evenwichtige 
verdeling over de deelgemeenten. Geen stiefmoederlijkheid.

RIA CNUDDE



TOERISME

Toerisme is belangrijk voor lokale economie en tewerkstelling
 Investeren in aantrekkingskracht  van de gemeente
 Voldoende activiteitenaanbod buiten het hoogseizoen
 Toeristische trekpleister gedurende het ganse jaar
 Professionele manier aan marketing doen
 Website VisitBerlare (wat te doen? Bezienswaardigheden, eten&drinken, 

overnachten, )
 Ontwikkeling van productenaanbod voor toeristen

 CityCard Berlare
 Culinaire wandelingen
 Aanbod van sportdagen en schoolreizen

 Stimuleren van verblijfstoerisme



DIRK DE VIJLDER

58 jaar
gehuwd
vader van een zoon van 23 jaar en dochter van 32 jaar

Arcelor Mittal meestergast

 paarden
 tuinieren

Wil een stem zijn voor landbouwers



HEIDI DELPLANCKE

29 jaar
Samenwonend
Mama van zoon van 10 jaar en dochter van 16 maand
Actief in de professionele schoonmaaksector
Jaren actief in de horeca in Berlare

Vrije tijd brengt ze graag door met haar gezin in de gemeente!

Verkeersveiligheid en jeugd

Wil bijdrage leveren aan het beleid en iets kunnen terug doen. 



MILIEU - DIERENWELZIJN

Bestrijding van zwerfvuil
 Containerpark, huisvuilzakken aanbieden als gemeentelijk voordeel 
 Plaatsen van vuilbakken op openbare plaatsen
 Zwerfvuilmeters en –peters ondersteunen
 Maandelijkse glasophaling
 Gestructureerd opruimen van zwerfvuil 

Duurzaamheid
Geen verkiezingsborden in het straatbeeld van Berlare

Dierenwelzijn
Bevoegdheidsdomein 
Adviesraad voor dierenwelzijn 
Sterilisatie katten: subsidiëring



LISA DE MARTELAER

23 jaar
studente
zeer sportief
straalt steeds vrolijkheid uit  

Dierenwelzijn, milieu, sluikstorten, duurzaamheid

Enquête hoeveel, wat en waarom mensen sluikstorten



VRIJE TIJD (cultuur, sport, ..)

 Huidige aanbod is reeds voldoende en divers, verder  continueren

 Onderhouden bestaande infrastructuur

 Ondersteunen van verenigingen: gratis gebruik zalen voor bestuursvergaderingen

 Aandacht besteden aan nieuwe sporten

 Inwoners stimuleren sportbeleving (ook ouderen)



PATRICK MELON

52 jaar
Service Agent

 Sportman in hart en nieren
 Triatlon
 Langeafstandstriatlon
 Ironman Hawaï 
 2de op sportlaureaat Berlare
 Ambassadeur voor sport 

Sport
Toerisme



ROLAND DE TROCH

69 jaar
samenwonend
vapa van een dochter van 46 jaar
gepensioneerd
zeer enthousiast

Vrije tijd OBU VOORUIT

 sport 
 verkeersveiligheid

Mee aan de kar duwen



OUDERENZORG

• is meer dan enkel een rusthuis

• maatregelen om verblijf rusthuis zo lang mogelijk uit te stellen

• mantelzorg

• vereenzaming van ouderen

• preventiebeleid

• maaltijdservices

• wegwijs maken van ouderen (recht op tegemoetkomingen, subsidies, 
dienstverlening) 



CHRISTIANE BRYS

 70 jaar
 gepensioneerd
 donk
 moeder van 5 kinderen

Ouderenzorg
Seniorenbeleid

wil als senior een actieve bijdrage leveren in het beleid rond senioren
en ouderenzorg



BURGER ALS KLANT

Klantenkaart
Recht op een aantal gemeentelijke voordelen
Kiezen uit een gamma aan voordelen voor een bepaald bedrag

Bv: 
4 keer containerpark gecombineerd met 20 huisvuilzakken
Gratis toegang tot Waterfeesten gecombineerd met bezoek containerpark
Bedrag geven aan een jeugdbeweging, mensen die het moeilijk hebben



Een klantenkaart voor iedereen



AMOR VILLAFUERTE

44 jaar
gehuwd
Moeder van een zoon van 18 jaar

Zelfstandige
Uitbaatster van buurtwinkel

Wil het allerbeste voor haar klanten in onze gemeente



 ideeën OBU VOORUIT staan centraal

 geen nummer op affiches van de kandidaten

OBU VOORUIT:  mensen terug vertrouwen geven dat
politiek er is om mensen vooruit te helpen 

DUURZAAMHEID: geen verkiezingsborden 

KANDIDATENLIJST




