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Ik zet me al 30 jaar in voor het verenigings- 
en politieke leven in Kruibeke. Meestal 
achter de schermen, zelden op de voor-
grond. Tot nu… 

Nu heb ik besloten om mij voor de volle 
200% voor onze gemeente in te zetten en 
voor het burgemeesterschap te gaan. 
Niet omdat ik in de spotlight wil staan, 
maar omdat ik mensen wil samenbrengen, 
wil doen samenwerken en écht wil laten 
samenleven. 

Kruibeke heeft nood aan een verbin-
dende leider. Iemand die luistert alvorens 
beslissingen te nemen. Voor het ganse 
team van CD&V Kruibeke ben ik die per-
soon. Zij zien in mij de bruggenbouwer 
die onze dorpen nodig hebben. 

We willen ons inzetten voor dorpen waar 
iedereen zich thuis voelt, waar we mensen 
verbinden en versterken. Waar iedereen 
gelijke kansen krijgt en zijn talenten kan 
ontplooien. 

Ik wil het engagement van ons team en 
mezelf heel duidelijk stellen: wij staan 
klaar om Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 
verder te besturen. Niet over de hoofden 
heen, maar samen met de inwoners. 
We spraken tijdens huisbezoeken met 
honderden inwoners en gingen met jouw 
mening aan de slag. Wij willen immers van 
jouw dorp helemaal jouw thuis maken. 

CD&V Kruibeke heeft de afgelopen jaren 
een stevig fundament gelegd. We hebben 
ons de voorbije legislatuur voornamelijk 
gefocust op een toekomstgerichte visie 
voor onze dorpen. Nu is het tijd om deze 
visie om te zetten in nóg meer realisaties. 

We staan klaar met een evenwichtig team 
van ervaren en jong talent. Met sterke 
dossierkennis, bestuurservaring, frisse 
ideeën en inzichten willen we samen met 
jou de weg vooruit nemen. Want jij telt 
mee.

Filip Vercauteren
Kandidaat-burgemeester

IK STA KLAAR VOOR 
KRUIBEKE, RUPELMONDE & BAZEL

VERCAUTEREN
FILIPPLAATS
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EEN MOBIEL KRUIBEKEWIJ STAAN KLAAR VOOR

VEILIGE MOBILITEIT VOOR FIETSER EN VOETGANGER
 » CD&V Kruibeke wil investeren in bijkomende oversteekplaatsen, veilige voetgangerszones en 

brede fietspaden. 
 » We kiezen voor een kindvriendelijke weginrichting die kinderen gemakkelijk begrijpen. 
 » We willen de gewestweg aanpakken en zwaar verkeer door onze dorpskernen vermijden. CD&V wil 

praten met de buurgemeentes om het sluipverkeer naar Antwerpen gezamenlijk aan te pakken. 
 » We nemen minder-hinder-maatregelen op maat van fietsers en voetgangers bij wegenwerken.

We staan met z'n allen steeds meer stil in het verkeer. En toch blijft de wagen vaak 
het enige alternatief. Dan spreken we nog niet over de negatieve impact van ver-
keer op onze levenskwaliteit. Ook verkeersveiligheid houdt ons wakker. Genoeg 
redenen voor CD&V Kruibeke om sterk in te zetten op veilige mobiliteit. We kiezen 
resoluut voor het STOP-principe: eerst de stappers, dan de trappers, openbaar 
vervoer en vervolgens de wagen. 

EEN BETER OPENBAAR VERVOER
 » CD&V Kruibeke is voor een uitbreiding van de waterbus met onder andere een halte in Rupel-

monde en een extra aanlegsteiger in Kruibeke.
 » We pleiten voor een bustraject over de E17, vanuit Beveren via het veer aan de Scheldelei, over 

Rupelmonde, met een bushalte aan het station van Temse en zo richting Bornem. 
 » De belbus moet blijven voor minder mobiele inwoners.

PARKEEROPLOSSINGEN
 » We kiezen voor een doordacht parkeerbeleid met kleine bijkomende clusterparkings. 
 » We maken slimme en efficiënte keuzes tussen bewonersparkeren, kortparkeren (in functie van de 

lokale handelaars), parkeerplaatsen met elektrische laadpalen, fietsenstallingen op elk dorpsplein 
en aan bushokjes. 

 » We zoeken oplossingen voor de milieuoverlast die het weekend- en nachtparkeren van vracht-
wagens met zich meebrengt en brengen deze naar parkings aan de rand van de gemeente.

FIETSGEMEENTE
 » We willen via een fietsparlement in dialoog gaan met bewoners rond het lokaal fietsbeleid.  
 » CD&V Kruibeke stelt een fietsbudget en mobiliteitsambtenaar voor. 
 » We promoten fietstochten en stimuleren werknemers van bedrijven om meer de fiets te nemen.  
 » We zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen en de belangrijkste voorzie-

ningen. We willen investeren in veilige verbindingen met onze buurgemeenten, zoals de fietsweg 
naar Haasdonk.

 » CD&V Kruibeke kiest voor fietsdeelsystemen, bijvoorbeeld aan de waterbus.

ROBBE, 12 jaar
In Kruibeke ga ik bijna altijd te voet of met de 
fiets. Soms merk ik dat er niet overal veilige over-
steekplaatsen zijn en dat vind ik wel jammer.

“
“



EEN ONDERNEMEND KRUIBEKEWIJ STAAN KLAAR VOOR

GEZELLIGE EN PROPERE BUURTEN
 » Wij vinden het logisch dat bewoners mee nadenken over de (her)inrichting van hun eigen buurt. Ze 

krijgen een (virtueel) budget voor bijvoorbeeld extra speelplekken, groen, zitbanken en bloemen. 
 » CD&V Kruibeke gaat voor aangename en gezellige onthaalpoorten aan de Polders van Kruibeke.
 » We werken onze dorpskernen verder af.
 » We pakken de overlast in onze buurten aan. We stellen voor om voor zwerfvuil, hondenpoep, wild-

plakken en foutparkeren een GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sanctie) in te voeren.
 » We herbekijken de plaatsing van vuilnisbakjes in onze gemeente.
 » Het onderhoud van de grachten, in samenwerking met de landbouw, blijft een prioriteit.
 » We houden acties om zwerfvuil tegen te gaan langs wegen en op akkers en weilanden.

KRUIBEKE OP DE KAART
 » In samenwerking met “De Polderij” bouwen we de recreatieve troeven van de Polders verder uit.
 » We gaan voor een aangepast fietsknooppuntennetwerk en realiseren wandelknooppunten.
 » We integreren fietspaden en zachte wegen in ons toeristisch netwerk.
 » Onze klassiekers (kasteel Wissekerke, Getijdenmolen, Mercator) blijven we promoten. We onder-

steunen en stimuleren activiteiten die het imago van de land- en tuinbouw bevorderen.
 » We willen duidelijke, uniforme en goede bewegwijzering van belangrijke plaatsen in de gemeente. 

We gingen bij zo’n 1000 gezinnen op huisbezoek in onze gemeente om te luisteren naar 
hun ideeën en bezorgdheden. En die zijn gelijklopend: elke bewoner ligt wakker van wat 
er in zijn straat gebeurt. Wij gaan voor betaalbare, propere, groene en veilige buurten. 
Lokale handelaars en buurtinitiatieven dragen bij tot bruisende en gezellige dorps-
kernen en verdienen onze steun. We belonen creativiteit en ondernemerschap. Voor 
CD&V Kruibeke moet bovendien de verdere ruimte-inname stoppen: we geven de open 
ruimte aan de landbouw en de natuur. 

GOED BEHEER IN JOUW GEMEENTE 
 » We spelen open kaart en vragen inspraak van onze inwoners. We bieden transparantie, ook over 

de evolutie van de financiële toestand van de gemeente, via een jaarlijks informatiemoment.
 » We verduurzamen ons aankoopbeleid met sociale en ecologische criteria.
 » CD&V vindt gedragssturende belastingen zoals een heffing op leegstand en verkrotting belangrijk. 
 » Nieuwe inwoners krijgen speciale aandacht met onder andere een jaarlijks informatiemoment.
 » CD&V Kruibeke is voor de oprichting van een landbouwadviesraad.

BRUISENDE DORPSCENTRA MET HANDEL EN HORECA 
 » Wij willen onze dorpskernen versterken en ruimte creëren door bijvoorbeeld ondergronds  

parkeren of het combineren van functies zoals woon-, werk- en ontspanningsmogelijkheden.
 » Voor de herinrichting van de Altena-site kiezen we voor gemengd wonen voor jong en oud met 

plaats voor groen, winkels en diensten. 
 » We steunen start-ups en pop-ups en ontwikkelen een startersbeleid. 
 » We maken onze wekelijkse markten, jaarmarkten en kermissen opnieuw aantrekkelijk. 
 » CD&V Kruibeke wil ondernemers samenbrengen, onder andere rond de noodzaak van het aan-

passen van gebouwen of de invulling van leegstand. 
 » We richten een loket “lokaal werk en ondernemen” op dat voor alle ondernemers, land- en 

tuinbouwers en middenstanders een duidelijk aanspreekpunt kan zijn, maar ook voor mensen die 
op zoek zijn naar werk in de eigen gemeente.

NANCY, cafébazin
Kruibeke leeft. Er is een grote samen-
horigheid. Ik hou ervan om mensen 
samen te brengen op mijn terras.

“
“



EEN ZORGZAAM KRUIBEKEWIJ STAAN KLAAR VOOR

ZORG VOOR VEILIGHEID 
 » We gaan voor handhaving en sociale controle op openbare plaatsen en in gevoelige buurten. 
 » We zetten in op opzichters en straatverantwoordelijken en ondersteunen buurt-WhatsApps en 

buurt- of wijkinformatienetwerken.

ZORG VOOR OPVOEDING EN GEZIN
 » We willen investeren in opvoedings- en gezinsondersteuning door gemeentelijke steun voor 

kinderen van gescheiden ouders, buurtwerk en samenwerking met cultuur, sport en jeugd.  
 » We streven naar een zitdag van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in Kruibeke.

GEZONDHEIDSZORG
 » We werken mee aan onderzoek naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker.
 » We blijven participeren in het constructief overleg met de huisartsenkring. 
 » We promoten gezonde voeding en zetten aan tot meer beweging. 

Een zorgzame gemeente is een gemeente die de sociale behoeften van haar be-
woners actief detecteert. Het betekent ook dat er zorg is voor preventie, veiligheid 
en duurzaamheid. CD&V wil dat elke Kruibekenaar toegang heeft tot de sociale 
grondrechten. We zijn dan ook een gastvrije gemeente waar iedereen telt. 

LOKAAL SOCIAAL BELEID
 » We besparen niet op sociale dienstverlening. We gaan voor een goede afstemming tussen alle  

partners in het lokaal sociaal beleid. 
 » We waken over een goede samenwerking met Zorgpunt Waasland met betrekking tot het woon- 

zorgcentrum Wissekerke. 
 » Het aanbod in thuiszorg moet gegarandeerd zijn in onze gemeente. 

DUURZAME GEMEENTE 
 » We werken verder aan een klimaatneutrale gemeente en ondersteunen renovaties van woningen. 
 » We investeren in een energie-efficiënt gemeentelijk patrimonium.
 » We werken samen met de landbouw en kiezen voor een pesticidevrij beheer van het openbaar 

domein en privé-gronden.
 » We pakken fijn stof aan met subsidies voor hagen, bomen, groendaken en geveltuinen. 
 » We tekenen voor een toekomstgericht rioleringsbeleid en goed onderhouden rioleringen. 

GASTVRIJE GEMEENTE 
 » Mensen op de vlucht hebben ook recht op een sociaal netwerk, op een woning, op een job. We 

stimuleren vrijwilligerswerk, creëren leerkansen voor Nederlands en laten hen cultuur beleven. 
 » We blijven ons inspannen voor een FairTradeGemeente en voor de Wereldwinkel. 
 » We blijven de goedwerkende Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

ondersteunen. We handhaven het subsidiereglement voor 4de Pijlerinitiatieven.
 » We moderniseren en behouden het wereldinitiatief Umunsi Mukuru.

STRIJD TEGEN ARMOEDE
 » We blijven de armoedetoets hanteren en betrekken de meest kwetsbaren via dialoog. 
 » We ondersteunen kinderen en jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. 
 » We blijven zorgen voor de opvang van daklozen via noodwoningen. 
 » We nemen initiatieven tegen voedselverspilling en ondersteunen lokale voedselbedelingen. 

JEAN, 90 jaar
Ik ben blij dat ik de kans kreeg te verhuizen naar 
een serviceflat. Ik hoop dat ik nog jaren gezond 
mag blijven in deze mooie gemeente. 

“

“



EEN VERBINDEND KRUIBEKEWIJ STAAN KLAAR VOOR

CULTUUR 
 » We blijven initiatieven nemen voor een jaarlijkse Week van de Amateurkunsten en ondersteunen 

de tentoonstellingen van onze lokale kunstenaars. 
 » We investeren in een polyvalente zaal voor podiumkunsten, muziek, toneel en sport.
 » We stimuleren concerten en voordrachten in onze kerken.
 » De bibliotheek moet een echt ontmoetingscentrum blijven met een divers aanbod.

JONGEREN 
Ons jeugdbeleid vertrekt vanuit een principe van samenwerking mét jeugdverenigingen en jongeren. 

 » We willen jeugdbewegingen meer verantwoordelijkheid geven.
 » We gaan voor investeringen in hun gebouwen, buitenspeelruimte en toegangswegen.
 » Jongeren verdienen geschikte fuifaccomodatie op diverse locaties. Het fuifbeleid voeren we in 

samenspraak met hen. 
 » We geven een cultuurbonus aan jongeren en kansengroepen. 

CD&V Kruibeke wil dat alle inwoners zich thuis voelen in de gemeente. Verenigingen 
en initiatieven verbinden mensen. Ze versterken vaak het sociaal weefsel in de wijk. 
Wij ondersteunen het verenigingsleven en hun vrijwilligers dan ook voluit. We willen 
luisteren en samenwerken om tot de beste oplossingen te komen. Dat is de kracht 
van ons team en lijsttrekker Filip Vercauteren. We willen in samenspraak met advies-
raden de subsidies verder verfijnen. We hebben ook oog voor de noden van bijzon-
dere doelgroepen. Iedereen telt mee. 

BREDE SCHOOL 
CD&V wil de keuzemogelijkheid tussen officieel en vrij basisonderwijs bewaren, maar samenwerking 
moet mogelijk zijn tussen alle scholen. 

 » Wij kiezen voor brede scholen waar wordt samengewerkt met verschillende sectoren en bedrijven.
 » We moedigen het delen van sportinfrastructuur tussen scholen en verenigingen aan. We benut-

ten ook hier alle subsidiemogelijkheden. 

SPORT VOOR IEDEREEN 
Iedereen, jong, oud, met of zonder beperking moet kunnen sporten in onze gemeente. 

 » CD&V zorgt voor de uitbreiding van sportinfrastructuur met onder andere een tweede sporthal.
 » We bekijken hoe we de infrastructuur in functie van het liefhebbersvoetbal en zaalvoetbal verder op 

punt kunnen stellen. 
 » We investeren in de aanleg van een BMX-parcours op een braakliggend perceel. 
 » Onze polders bieden bijkomende kansen voor sport en recreatie. We optimaliseren de mogelijk-

heden voor vissers, mountainbikers, lopers, wandelaars, ruiters enzovoort. 
 » CD&V wil zorgen voor een korting op de zwemabonnementen in Beveren en Temse.
 » We onderzoeken of sportcentrum De Dulpop een regionaal sportcentrum voor G-sport kan worden.

MATTYCHO, 9 jaar
Ik kom wekelijks in De Dulpop basketten. 
Het is leuk om me hier samen met vrienden 
uit te leven. Buiten zouden er meer plekken 
mogen zijn om te spelen.  

“

“
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FILIP 
VERCAUTEREN
lijsttrekker
Gemeenteraadslid 
Fractieleider
Regional responsible
cleaning bpost 
50 jaar, getrouwd, 2 kinderen

DIRK 
DE KETELAERE
3de plaats
Schepen 
Leerkracht
57 jaar, getrouwd, 4 kinderen

ISOLDE 
COENS
2de plaats
Voorzitter CD&V Kruibeke 
Vrijwilliger 
49 jaar, getrouwd, 3 kinderen

ERIK 
BLOMMAERT
4de plaats
Schepen
Coach
58 jaar, getrouwd, 3 kinderen

ANNICK 
HUYGHE
5de plaats
Gemeenteraadslid
Bediende 
50 jaar, getrouwd, 2 kinderen

DRIES 
CANFYN
7de plaats
OCMW-raadslid
Zelfstandig IoT Engineer
27 jaar

GUIDO 
PAELINCK
6de plaats
Uittredend voorzitter  
gemeenteraad
62 jaar, getrouwd

DORIEN 
LEDENT
8ste plaats
Bio-wetenschapper 
Oud-Chiroleidster
23 jaar

THOMAS 
LAUREYS
9de plaats
OCMW-raadslid
Logistiek medewerker
29 jaar, getrouwd, 1 kind

KRIS 
SMET
10de plaats
Zelfstandig verzekerings-
agent 
50 jaar, getrouwd, 3 kinderen

ELS 
DE BOCK
11de plaats
OCMW-raadslid
Applicatiebeheerder  
informatica
43 jaar, getrouwd, 4 kinderen

AMBER 
BORGHGRAEF 
12de plaats
Bankbediende
Chiroleidster
Bestuurslid jeugdraad 
20 jaar
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MARC 
DE MAYER
13de plaats
Preventieadviseur- 
arbeidsveiligheid 
59 jaar, getrouwd, 
2 kinderen

MONIQUE 
MEERSMANS
15de plaats
Zaakvoerster Helanthus
Florist
2 kinderen

JOHAN 
ARNOUT
14de plaats
Gemeenteraadslid 
Altviolist bij de
Vlaamse Opera
62 jaar, getrouwd, 2 kinderen

HUBERT 
DE GENDT
16de plaats
Bestuurslid bij Ziekenzorg,
Seniorenraad, KWB, OKRA
en Welzijnsschakels
Getrouwd, 1 kind

INGRID 
ANNÉ
17de plaats
Ambassadeur Duurzame 
Buurt 'Cauterhoek'
62 jaar, getrouwd, 3 kinderen

MARIA  
VAN RUYSSEVELT
19de plaats
OCMW-raadslid
Uitbaatster van taverne - 
feestzaal De Valk
Getrouwd, 1 kind

MONIQUE 
VAN DER VEKEN 
18de plaats
Schepen van Temse van  
'89 tot '94 
Kinesitherapeute
Met pensioen
Getrouwd, 2 kinderen

GUY 
FOSTÉ
20ste plaats
Persoonlijke Doedelzakspeler
Graaf Hugh de Montgomery 
Schotland
63 jaar, getrouwd, 3 kinderen

GRETA
VAN OSSELAER
21ste plaats
Actief in Gezinsbond,
Femma, Beweging.net 
Getrouwd, 3 kinderen

GEERT 
MAGERMAN
23ste plaats
Directie/manager
Oprichter Fonds 9150
Getrouwd, 2 kinderen

WENDY 
BUYTAERT
22ste plaats
Transport operations 
manager
46 jaar, getrouwd, 2 kinderen

KOEN 
MARIS
24ste plaats
ICT-coördinator 
41 jaar, getrouwd, 3 kinderen

PIA 
DE MONIE
lijstduwer
Schepen
OCMW-voorzitter
63 jaar, getrouwd, 3 kinderen

FILIP VERCAUTEREN, lijsttrekker
Met ervaren en nieuwe kandidaten willen wij 
onze afgelegde weg verderzetten. We kunnen 
stoelen op een stevige basis en staan klaar 
om verder te bouwen aan onze dorpen.   

“

“
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WWW.JIJTELTMEE.BE

WIJ GAAN VOOR MEER VAN DIT:
 » een eerlijk beeld van onze financiële situatie
 » de gerealiseerde armoedetoets
 » de oprichting van Zorgpunt Waasland
 » gesmede plannen voor het vroegere rusthuis Altena 
 » masterplannen voor Kruibeke- en Rupelmonde-centrum 
 » de oprichting en ondersteuning van de boerenmarkt
 » de polders van Kruibeke als (toeristische) trekpleister
 » plaats voor kunst in onze gemeente
 » een woonoverleg dat werkt en een voorbeeld is voor Wonen Vlaanderen 
 » een uitgewerkt en goedkeurd mobiliteitsplan 
 » acties om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken
 » een nieuw gemeentelijk infoblad en digitale informatieborden

Lees al onze realisaties op


