V.U.: Herman Vanhee
Regentiestraat 14
8760 Meulebeke

Voor verandering
en een beter Meulebeke!

TIEN VROUWEN OM OP TE BOUWEN
Als lijsttrekker ben ik fier u onze tien vrouwen voor te stellen.
Allen zijn ze gedreven en geëngageerd binnen onze
beregemeente. Een complementair team dat actief is binnen
verschillende verenigingen en met heel wat interesses, jonge
en meer ervaren dames, ...
Hun ideeën en bezorgdheden verrijken onze partij en straks ook Meulebeke. Ze verdienen zeker en vast uw
steun en uw stem.
Van links naar rechts:
Tesse Ligneel, Ann Deneve, Cathy Devroe, Trees Duprez, Els Deneir, Mieke Derammelaere, Eline Gelaude,
Ann Devriendt, Ann Dewaele en Machteld Vanhee

- 42-jarige geëngageerde en gedreven Meulebekenaar
- Gehuwd met Nancy Wattijn
- Vader van Ynte (14-jarige dochter met Chiro-microbe)
en Ytse (16-Jarige zoon met blauw-zwartbloed)
- Zoon van ere-schepen Albert Vergote en Christiane
- Kantoordirecteur binnen de HR-dienstengroep Acerta
- Actief lid van de Gemeentelijke Feestcommissie
- Lid van de raad van bestuur Katholiek Basisonderwijs
Meulebeke
- Lid van Voka, Gezinsbond, ...
- Cultuurliefhebber, mountainbiker, levensgenieter

Rik Vergote



rik.vergote@n-va.be

- 23 jaar
- Afgestudeerd en werkzaam als diëtiste
- Reeds 12 jaar lid van de KAJ waarvan 9 jaar als kernlid
- Vrije tijd: dansen
- Jong en dynamische twintiger

Eline Gelaude

- 26 jaar en samenwonend met Jurie Callens
- Leerkracht bijzonder onderwijs
- Leden- en jongerenverantwoordelijke N-VA Meulebeke
- Lid van de jeugdraad
- Gewezen groepsleidster Chiromeisjes Meulebeke
- Vrije tijd: Lopen en koken
- Lijsttrekker provincieraadslijst N-VA district Tielt

Machteld Vanhee

machteld.vanhee@n-va.be

- 34-jarige spontane en gedreven kandidate
- Gehuwd met Peter Clarysse
- Moeder van Jess (10 jaar) en Timon (8 jaar)
- Werkzaam als grootkeukenmedewerkster van
het College in Waregem
- Supporter bij de activiteiten van mijn gezinsleden
- Mijn oudste zoon speelt badminton in Ter Borcht
- Vurige supporter van mijn zoon bij KFC Meulebeke
en mijn man in het bedrijfsvoetbal

Cathy Devroe

- 40-jarige geëngageerde Meulebekenaar
- Gehuwd met Nele Morel
- Vader van Jorian en Franne
- Onderhoudstechnicus
- Lid van de vrijwillige brandweer van Meulebeke
- Voorzitter oud-leiding Chiro Meulebeke
- Gewezen groeps- en gewestleider Chiro Meulebeke

Tom Wattijn

tom.wattijn@n-va.be

benedikt.vanstaen@n-va.be

Els Deneir

andy.weyts@n-va.be

Kristof D’Hondt

Johan De Poorter

- 32 jaar en gehuwd met Laurens Coremans
- Moeder van Ward, Wout en Clara
- Arbeidster
- Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk aan mijn gezin
en hou ik van een goeie film
- Actief medewerkster binnen de ouderraad van
de Paandersschool

Ann Devriendt

ann.devriendt@n-va.be

els.deneir@n-va.be
- 34 jaar en beter bekend als “dhondtje”
- Sociaal geëngageerd
- Logistiek medewerker bij Quadrant
- Lid van de voetbalclub De Snooker
- Lijnrechter bij het liefhebbersvoetbal
- Houdt van voetbal en tennis

- 40-jarige geboren en getogen Meulebekenaar
- Gehuwd met Isabelle Dhaenens
- Vader van Ruben (11 jaar) en Phebe (6 jaar)
- Industrieel ingenieur tuinbouw
- Baat een zelfstandig tuinbouwbedrijf uit
- Lid van Unizo, De Landelijke Gilde, ie-net
- Bestuurslid vruchtgroenten West-Vlaanderen
- Stuwende kracht actiecomité Haandeput

Andy Weyts

cathy.devroe@n-va.be
- 41 jaar en gehuwd met Peter Vermeulen
- Moeder van Hanne (18 jaar) en Niels (15 jaar)
- Werkzaam als begeleidster van kinderen met
een beperking in Bachte-Maria-Leerne
- Mijn dochter heeft een hart voor kunst en mijn zoon
steekt heel wat tijd in het wielrennen
- Als vurige supporter van mijn zoon tref je me
op allerhande wielerwedstrijden aan

- 36-jarige gedreven Meulebekenaar
- Gehuwd met Valerie Ameye
- Vader van 2 flinke dochters Manou en Maëlle
- 16 jaar werkzaam in Libeltex Meulebeke,
als Lead Production Manager
- Erkend Rijinstructeur, BVS rijbegeleiding
- Actief lid van het Feestcomité Marialoop
- Met jullie steun wens ik mee te werken aan
een consequent beleid waarin eerlijkheid
en doeltreffendheid voorop staat

Benedikt Van Staen

eline.gelaude@n-va.be

kristof.dhondt@n-va.be
- 35 jaar en samenwonend met Kristof Viaene
- Regent Buitengewoon Secundair Onderwijs Tuinbouw
te Gentbrugge
- N-VA Partijraadslid
- N-VA Arrondissementeel ledenverantwoordelijke
- Lid van het N-VA arrondissementeel dagelijks bestuur
- Secretaris N-VA Meulebeke
- Medeoprichter Jong N-VA West-Vlaanderen
- Voorzitter Vlaamse Vriendenkring
- Secretaris buurtcomité “De Kloef” Marialoop
- Lid Natuurpunt en bestuurslid Velt
- Vrije tijd: wandelen, lopen, tuinieren
johan.depoorter@n-va.be
- 64 jaar en gehuwd met Dhaveloose Caroline
- Radioloog in Wevelgem
- Wonend op de Paanders
- Heeft 3 zonen en 2 kleinkinderen
- Vroeger actief in Leuven Vlaams

Bernard Staelens

bernard.staelens@n-va.be

- 73 jaar en gehuwd met Thérèse Braekevelt
- Vader van Inge en Ania
- opa van Janne, Louise, Marth, Julie en Marie
- Ergotherapeut op rust en gewezen docent aan
de Hogeschool in Brugge en Artevelde Hogeschool
- Lid van het Davidsfonds en de Volkstuinen
- Actief lid bij W.T.C. De Morgenvrienden en
de wandelclub de Brigandtrotters

Stefaan Soens

stefaan.soens@n-va.be

- 71 jarige en gehuwd met Chris Degrendele
- Vader van 2 zonen, 2 dochters en 7 kleinzonen
- Penningmeester van N-VA Meulebeke
- Lid van de Vlaamse Actieve senioren,
Unief Derde Leeftijd, De Torenvalk en de Gezinsbond
- Houdt van fietsen, cultuur en natuur

Hans Nollet

- 21 jaar
- Afgestudeerd als bachelor Accountancy - Fiscaliteit
- Studente Master in bestuurskunde en
het publiek management
- Dochter van Danny Ligneel en Ann Allaert
- Bestuurslid KLJ Meulebeke
- Organisator toneel KLJ Meulebeke

Tessa Ligneel

tessa.ligneel@n-va.be

- Gehuwd met Dany Vandenhoudt
- Moeder van 2 zonen
- Begeleidster van personen met een beperking
in Mivalti te Tielt
- Bestuurslid N-VA Meulebeke
- Actief lid van toneelvereniging
De Karel van Manderghesellen
- Gemeenteraadslid sinds 2007

Trees Duprez

- 44 jaar
- Weduwe
- Mama van Aaron Vanwalleghem
- Medewerker van Proper Huis
- Gewezen medewerkster grootwarenhuis GB
- Houdt van muziek en atletiek
- Hulpvaardig en sociaal

Mieke Derammelaere

mieke.derammelaere@n-va.be
- 50-jarige dynamische Meulebeekse
- Gehuwd met Freddy Maes
- Moeder van 2 zonen: Bram (24 jaar) en Steven (23 jaar)
- Werkzaam als planningsverantwoordelijke in
een kunststofverwerkend bedrijf
- Het ganse gezin is actief in Rap & Knap
- Bestuurslid en trainster van Rap & Knap
- Actief in de gemeentelijke sportraad

Ann Dewaele

ann.dewaele@n-va.be
- 54 jaar, gehuwd met Frank Declerck
(werkzaam bij Monument)
- Moeder van Steven (oud-Chiroleider, brandweerman,
projectleider bij Monument) en Bert (Chiroleider en
werkzaam bij Ma Campagne in Izegem)
- Werkzaam als verpleegkundige in Sint-Andriesziekenhuis
te Tielt op de afdeling Dagziekenhuis Interne
- Lid van turnclub Rap & Knap
- Actief in het Chiro Lokalencomité
- Kernlid van Femma

Ann Deneve

ann.deneve@n-va.be
- 31 jaar en gehuwd met Elke Vandenbroeck
(kinderverzorgster in kinderdagverblijf Pinokkio
in de Rijselstraat)
- Vader van de tweejarige Elias
- Werkzaam als vrachtwagenbestuurder
- Actief lid in de stuurgroep van de heemkring Mulenbeca
- Bestuurslid buurtcomité “De Kloef” in Marialoop
- Lid van het Davidsfonds, de Roede van Tielt,
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Sven Vermaete

sven.vermaete@n-va.be

hans.nollet@n-va.be

trees.duprez@n-va.be
- Gehuwd met Rita Van Parys
- Vader van Friedle, Bart, Barbara en Machteld
- Voorzitter N-VA Meulebeke
- Ervaring met personeelsbeleid en als pedagogisch
directeur in een voorziening voor jongeren met een
mentale beperking
- Werkzaam als preventie-adviseur
- Bestuurslid jeugdverblijf De Miere
- Lid oud-Chiroleiders
- Gemeenteraadslid sinds 2001
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www.n-va.be/meulebeke Bezoek ook onze facebookpagina!

Onze lijsttrekker en kandidaat burgemeester Rik Vergote
maakte even tijd om enkele vragen te beantwoorden.
Rik, stel je even voor.
Ik ben een 42-jarige geëngageerde en gedreven Meulebekenaar. Ik ben gehuwd met Nancy Wattijn. Beroepshalve werk ik als
kantoordirecteur bij de HR-dienstengroep Acerta. Mijn echtgenote is palliatief verzorgende in het OCMW-dienstencentrum
Ter Deeve. Samen hebben we twee tieners: Ynte, onze 14-jarige dochter, besmet met de Chiro-microbe en turnster bij Rap &
Knap en Ytse, onze 16-jarige zoon met blauw-zwart-bloed die de politiek op de voet volgt. Beiden lopen school aan De Bron
te Tielt.
Sociaal engagement ten huize Vergote is geen hol begrip?
Zeker niet. Nancy en ik hebben beiden, samen met een tof team, aan de wieg gestaan van de KAJ en de VKAJ. Binnen de
kajottersbeweging is ook, naast de liefde voor het verenigingsleven, onze liefde voor elkaar ontstaan. Samen zijn we actief
geweest in de jeugdraad met ondermeer de opstart van Roefel en het jeugdwerkbeleidsplan. Nancy is geëngageerd binnen
Femma, het Chiro-lokalencomité en turnclub Rap & Knap. Ikzelf heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen binnen de Raad
van Bestuur van het katholiek kleuter- en lager onderwijs en ben ik lid van Voka. Samen zijn we reeds meer dan twintig jaar
actief binnen de Gemeentelijke Feestcommissie.
Heb je nog tijd voor andere hobby’s?
Als er tijd over is, probeer ik badminton te spelen bij de Gezinsbond of te mountainbiken. Tijdens het weekend kook ik graag.
Een weekendje uit of een reisje valt in de smaak bij ons alle vier.
Vanwaar je politiek engagement?
Als zoon van ere-schepen Albert Vergote is
politiek mij met de paplepel ingegeven. Al van
kleinsaf aan discussieerden we aan de keukentafel
over allerlei zaken en leerden we de principes van
de politieke besluitvorming kennen. Het is dan
ook met lede ogen dat ik de politieke cultuur in
Meulebeke de laatste jaren zag veranderen in een
duistere achterkamer politiek zonder inspraak en
respect voor de Meulebekenaar. Als nieuwkomer
is het mijn ambitie om het vertrouwen in de
politiek te herstellen door op een andere manier
aan politiek te doen. Van ons team zal u dan
ook geen holle slogans en verkiezingsbeloftes
horen. Wel wil ik me inzetten voor een politiek
die luistert naar elke Meulebekenaar. Openheid,
eerlijkheid en duidelijkheid, daar hebben we
allemaal recht op en dat is wat je van mij mag
verwachten.

Rik Vergote, Nancy Wattijn, Ynte (dochter) en Ytse (zoon)

Hoe ervaar je de aanloop naar 14 oktober?
Druk. Mijn agenda is goed gevuld met allerhande activiteiten zoals persbabbels, plaatsen van campagneborden, vergaderen...
De vele positieve reacties van de Meulebekenaren geven me wel voldoening. Ik vind het leerrijk te luisteren naar de verzuchtingen
en ideeën van de mensen. Met deze feedback kunnen we hopelijk in januari aan de slag. Er is ook tijd gereserveerd voor
ontspannende activiteiten. Ons bestuur en de medekandidaten vormen al een hechte vriendengroep. Het is leuk om met hen
samen te werken aan een positief project.
Bedankt, Rik. Veel succes.

Hoe stemt u geldig?
Op 14 oktober krijgt u twee stembrieven: één voor de gemeente en één voor de provincie.
U stemt geldig door te stemmen op één lijst.
Wij vragen u te stemmen voor zoveel mogelijk of alle kandidaten op de N-VA-lijst.

Hoe geeft u volmacht?
U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland? U bent ziek?
Geen probleem: u kan aan een kiezer naar uw keuze volmacht geven om in uw plaats te stemmen.
Voor info: mail naar meulebeke@n-va.be of bel Herman Vanhee op 0495 87 03 53.

