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Leraar Buitengewoon onderwijs / schepen
13/05/1974
Gehuwd met Lieve Bevers, vader van Tristan (14), Noah (12) en Arwen (8)
Bosstraat 35 - 8580 Avelgem
0478 50 45 21 - koen.van.steenbrugge@avelgem.be

Ik heb bijzondere aandacht
voor kwetsbare mensen in
onze samenleving.
Elke Avelgemnaar heeft recht
op een aangenaam bestaan.
Als OCMW voorzitter zet
ik me dagelijks in om de
levenskwaliteit voor deze
mensen te helpen verbeteren.
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TREES
VANDEPUTTE

Begeleider van personen met een beperking bij Groep Ubuntu
08/08/1965
Gehuwd met Ignas Callens
Moeder van Heleen en Martijn
Oudenaardsesteenweg 534 - 8581 Kerkhove
0477 36 87 95 - trees.vandeputte@avelgem.be
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AVELGEM

KOEN
VAN STEENBRUGGE

BRAM
VAN DEN BUNDER

Als ondernemer wil ik een
brug slaan tussen beleid en
handel. Samen bouwen we
aan een dynamisch centrum
waar handel, beleving en
groene elementen hand in
hand gaan. Ook de ontwikkeling van de stationsomgeving en kasteelsite worden
belangrijke projecten. Als
‘jongeling’ wil ik ook een
rechtstreeks aanspreekpunt
zijn voor de jeugd, waarbij ik
rekening wil houden met al
hun noden en behoeften.

Advocaat
03/09/1989
Samenwonend met Alena Vercruysse
Kasteelstraat 15 - 8580 Avelgem
0491 07 09 04 - Bram.vandenbunder@advocaat.be
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Verkiezingsdrukwerk: Gemeenteraadsverkiezingen 14.10.2018
V.U. Van Steenbrugge Koen, Bosstraat 35, 8580 Avelgem
Verboden op de openbare weg te gooien.

Na 18 jaar schepen in Avelgem heb ik een brede algemene interesse ontwikkeld,
bedreven in een visievorming op lange termijn met
belangstelling voor de dagelijkse aandachtspunten voor
onze inwoners.
Mijn missie: ervoor zorgen
dat elke inwoner nooit meer
weg wil uit Avelgem.

Uw kandidaten
op 14 oktober 2018 voor
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DEBORAH
DEROOSE

Ik ben begaan met het welzijn van mijn medemensen
en vind het een hoofdtaak
van de gemeente om aandacht te besteden aan het
welzijn van haar inwoners.
Avelgem kan rekenen op
mijn inzet en gedrevenheid,
op iemand die oprechte taal
spreekt en met een realistische blik het bestuur onder
de loep neemt.

Besturen met goesting en
kennis van zaken; luisteren
naar de mensen; weinig geblaat en heel veel Avelgemse
wol: daar sta ik voor! Samen
met onze sterke CD&V ploeg.
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Hoofdmaatschappelijk assistent OCMW Oudenaarde
18/02/1986
Heeft een vriend, Ruben
Oudenaardsesteenweg 1 bus 102 - 8580 Avelgem
0484 02 93 39 - deborahderoose@gmail.com

KOEN
BYLS

9

FREDERIK
DEROOSE
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Leraar
06/11/1980
Getrouwd met Jessica Mortier, vader van Jaron (11) en Manou (7)
Achterhoek 23 - 8581 Waarmaarde
0496 50 70 21 - frederikderoose@hotmail.com
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RUTH
VERBRUGGE

Medisch adviseur bij een farmaceutisch bedrijf
08/04/1970
In relatie
Ruggestraat 54B- 8580 Avelgem
0476 31 01 20 - verbruggeruth@gmail.com

De basisrechten van ieder
mens zijn gezondheid, huisvesting, onderwijs én kansen.
Het motiveren van lokale
initiatieven in samenwerking
met lokale partners (scholen,
winkels, bedrijven, landbouwers en verenigingen) rond
bewegen en gezondheid is
een belangrijke taak van de
lokale overheid.
Om dit te bereiken hebben
we onze natuur en landbouw
hard nodig. Ik zal me dan
ook steevast inzetten voor en
streven naar het behoud van
natuur en landbouw.

MAGDA
VERCAEMST

15

PIETER JAN
MARTYN

Beroep: grafisch vormgever & kunstschilder
16/02/1986
Gehuwd met Laura Lodewijckx,
vader van Otis (2) en Zappa (pasgeboren)
Doorniksesteenweg 76 - 8580 Avelgem
pieterjmartyn@gmail.com

ROSA
VANDEBURIE

Gepensioneerd landbouwster
05/11/1945
Getrouwd met Gabriël De Praeter
Vierabeelstraat 1 - 8583 Bossuit
0477 82 71 74 - vandeburierosa@gmail.com

CAROLINE
RAMOUDT

De ploeg heeft me opgenomen als ‘verruimer’ en respecteert mijn persoonlijke
keuzes. Binnen het CD&Vteam krijg ik alle kansen om
mijn engagement voor de
inwoners van Avelgem vorm
te geven en waar te maken.
Mijn motto: inzetten op een
inwoners-vriendelijk-beleid
zodat het, om welke reden
dan ook, goed toeven is in
Avelgem!
Mijn engagement: ‘uw’ stem
een stem geven!

Ik streef naar een verbeterd
Avelgem met heroplevende
dorpskernen en een functionelere, socialere en veiligere
publieke ruimte, aangepast
naar de hedendaagse noden
van haar inwoners.
Met haar unieke ligging
langs de Schelde, groeiende bevolking én reeds vrij
uitgebreide infrastructuur,
dienstverlening, accommodaties, … heeft Avelgem alles
in huis om verder te kunnen
groeien, te verbeteren en een
thuis te zijn waar niet alleen
ik, maar elke inwoner, trots
op kan en mag zijn!
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MICHEL
DAVIDTS

PAUL
DECOSTER

35 jaar gewerkt als financieel adviseur in het bankwezen
29/12/1957
Weduwnaar van Katrien Vandenberghe (+ 21/07/2017) en vader van
Sarah, Nele en Katrijn
Doornstraat 9 - 8580 Avelgem
0476 56 17 86 - pauldecoster@skynet.be

JÖRGLI
MAES
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BERNADETTE
VANHERPE

Advocaat
26/02/1990
Gemeenteplein 1 - 8580 Avelgem
0472 51 74 35 - eva.deflo@hotmail.com

VERA
SABBE
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Lerares natuurwetenschappen
29/07/1966
Gezinssituatie: Gehuwd en 2 dochters
Schoolstraat 5 - 8583 Bossuit
Verasabbe.cdenv@yahoo.com

GEERT
VERVAECK

Zonder ervaring in “de politiek” maar vastberaden om
iets op te bouwen, als teamplayer, met een hoog sociaal
gehalte. Van jongs af actief in
het verenigingsleven. Uren
engagement en ervaring
gedurende vele jaren, tijdrovend maar altijd met de volle
gedrevenheid. Heel graag wil
ik dit engagement ook opnemen in ons Avelgem. Met
heel veel goesting!

Verkoopsverantwoordelijke België
02/04/1968
Gehuwd met Veerle Vanden Bulcke,
vader van Silke (18), Jelien (15) en Myrthe (12)
Oudenaardsesteenweg 292 - 8581 Waarmaarde
0468 35 39 26 - geert.vervaeck@gmail.com

Ik hoop te kunnen fungeren
als rolmodel en spreekbuis
voor minderheden in onze
gemeente, maar met een bijzondere aandacht voor jongeren. Ik wil me inzetten voor
alle bijkomende initiatieven
die mensen beter verbindt
en versterkt.
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Gepensioneerd
22/07/1951
Gehuwd met Bert Deprez, mama van 3 kinderen Eveline, Isabel en Dieter,
oma van 8 kleinkinderen.
Kortrijkstraat 60 - 8580 Avelgem
0471 63 34 93 - deprez-bert@skynet.be

EVA
DEFLO

Naast een brede interesse
voor alles wat de gemeente
voor haar inwoners kan betekenen, heb ik een boontje
voor mobiliteit, verkeersveiligheid en voor het behoud
en versterking van onze groene ruimte. Leefbare dorpen
zorgen voor een kwalitatieve
en gezonde samenleving.

Ik heb een breed interesseveld, vooral het sociale
aspect van de samenleving
boeit mij. Luisterbereid en
samenwerking zijn troeven
in mijn engagement in verschillende verenigingen, en
nu graag ook voor de Avelgemse politiek.
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Ik sta vol enthousiasme in
het leven, met een nuchtere
kijk op de dagelijkse problematiek. Mijn interesses liggen bij ruimtelijke ordening,
mobiliteit, handel en sport.
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Kapper
03/03/1984
Toekomststraat 70 - 8580 Avelgem
0474 44 50 95 - jorgli.maes@telenet.be

Via de verschillende verenigingen en raden, waar ik lid
van ben, probeer ik nu al
mijn steentje bij te dragen tot
een beter Avelgem, waar het
goed wonen is voor iedereen. Door de stap te zetten
naar de lokale politiek wil ik
mij verder engageren op de
domeinen milieu en energie,
alsook het welzijn van kansarmen.

E-mobilitymanager Eneco
08/12/1965
Gehuwd met Ann Rohaert en vader van drie dochters: Marie, Elise en
Romanie.
Leynseelstraat 157 - 8580 Avelgem
0476 72 10 71 - davidts.rohaert@telenet.be

Als wandelaar en fietser wil
ik mij engageren om een
wandelroutenetwerk te realiseren door onze mooie
Scheldegemeente.
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Gedreven met een hart voor
onze Scheldegemeente, die
samen met een gemotiveerde ploeg een beleid wil uitstippelen waar Avelgem in
het algemeen wel bij vaart.
Zonder luchtkastelen, maar
met gezond verstand. Sterke
belangstelling voor cultuur,
jeugd, mobiliteit en lokale
economie.
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Accountant-Belastingconsulent
21/11/1978
Wettelijk Samenwonend met Patrick Verhelst
Mama van Lucas (8), plus-mama van Simon (22) en Thomas (20)
Heestertstraat 28 - 8582 Outrijve
0474 52 38 26 - carolineramoudt@live.be

Leerkracht (met pensioen)
27/07/1954
Gehuwd met Ronny Vander Donckt, mama van Dieter, Ruth, Liesbeth en
Simon. Fiere oma van elf fantastische kleinkinderen.
Nieuwstraat 16 B - 8581 Waarmaarde
0473 83 23 87 - magda.vercaemst@skynet.be

Ik zet mij graag in voor landbouw en platteland en voor
de vele dossiers binnen het
sociaal huis. Met deze kandidatuur wil ik mijn ervaring
doorgeven aan de jonge generatie kandidaten.
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Elektronicus
02/05/1966
Oudenaardsesteenweg 111 - 8580 Avelgem
0474 52 47 65 - koenbyls@hotmail.com

Mensen samenbrengen en
zich goed doen voelen binnen een veilige omgeving is
iets wat mij dagdagelijks bezighoudt. Ik wil mij dan ook
inzetten om binnen onze
gemeente deze waarden
verder te helpen uitbouwen.
Laat “ons Avelgem” the place
2B zijn !

Werken aan een gemeenschap waarbij iedereen
zich gelukkig kan voelen op
zijn manier en iemand kent
waarop hij kan terug vallen
als het nodig is. Ik ben een
gedreven persoon die geen
uitdagingen uit de weg gaat.
Geëngageerd
bestuurslid
van de Outrijvse Moaten.

MICHAEL
DELBEKE

Arbeider
22/11/1994
Samen met vriendin Silke Vandewalle
Paul Demanstraat 4 - 8582 Outrijve
0474 86 28 00 - delbeke.michael.jm@gmail.com

Mijn missie: een kwalitatief
Avelgem door tewerkstelling,
ruimte om te leven en veiligheid.
Mijn motivatie: ijveren voor
het belang van iedereen.
Het zoeken van de gulden
middenweg. Iedereen is
even belangrijk en iedereen
heeft evenveel recht op zijn
verhaal.
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ALEXANDER
DETAILLEUR

Brand purchaser
05/04/1969
Gehuwd met Els Derijcke, vader van 2 dochters
Varent 10 - 8581 Kerkhove
0477 50 15 40 - detailleur@ymail.com

Ik wil mij verder inzetten
voor een betrokken, bereikbaar en betaalbaar leven in
de gemeente Avelgem! Ik
ijver voor respect en echte
empathie onder de mensen
waardoor heel wat problemen zouden opgelost geraken i.v.m. zwerfvuil, verkeer,
landbouw en milieu.
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LIEVE
KINDTS

Schepen / ex-leerkracht
10/07/1954
Gehuwd met Christaan Delabie. Moeder van Jochen en Elien, Heikki en Karolien,
Jonas en Ann. Mammie van Thibault en Laurence, Jaron, Julie en Milan
Kaphoekstraat 18 - 8580 Avelgem
0474 72 06 94 - lieve.kindts@telenet.be
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