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De fiets is hét vervoersmiddel bij uitstek voor jongeren. Een 
veilige fietsstad is dan ook een absolute must. Niet alleen in het 
centrum, maar ook in en op weg naar onze dorpen! Dat kan door 
zachte en veilige verbindingen en doorsteken te voorzien, door 
conflictvrije kruispunten aan te leggen en door te investeren in 
nieuwe fietspaden richting Vlamertinge, de Ouderdomseweg, ... 
#veiligfietsen

De beschikbare ruimtes en lokalen optimaal gebruiken, als dat 
géén win-win is voor iedereen. Daarom steunen we volop de 
bundeling van de huidige culturele infrastructuur op de Vroon-
hofsite. Vergaderlokalen, een leskeuken, een polyvalante zaal, 
een tentoonstellingsruimte, een nieuw huis voor de harmonie ... 
allemaal samen onder één dak. Door infrastructuur tweemaal te 
gebruiken, gaan we zorgzaam om met de ruimte en met de centen. 
Zo kunnen we het huidige gebrek aan ruimte definitief naar het 
verleden verwijzen. #vroonhofsite

Bike, bike, bike, hop, hop, hop! Een cultuur- en jeugdvriendelijke stad? 
Check hier in.   
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Poperinge is een groene stad en dat vinden we          . Jammer 
genoeg wordt er nog al te veel afval gedumpt in de natuur. Da’s dan 
weer          . Zwerfvuil is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook 
asociaal. Landbouwers ondervinden er bijvoorbeeld heel wat last 
van. Daarom gaan we de strijd aan tegen zwerfvuil! Dit willen we 
onder andere doen door meer sensibilisering, controles, meld-
punten en steun aan acties tegen zwerfvuil. #actiestegenzwerf-
vuil

In een wereld waar alles snel moet gaan, kunnen we lange 
wachttijden in het stadhuis missen als kiespijn. Zeker op zaterdag, 
vaak de enige dag dat je (als student) tijd hebt. Daarom willen we 
inzetten op meer toegankelijke dienstverlening, zowel online 
als offline. We willen ook beter communiceren met de jeugd in 
een verstaanbare taal. Zo kunnen we duidelijk maken waarom 
bepaalde keuzes gemaakt worden. En informeren we jullie over 
het jeugdaanbod in Poperinge. #e-loket

Zwerfvuil swipen we naar de vuilbak. We hebben respect voor jouw tijd 
en spreken jouw taal.
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Om te weten wat jongeren willen, moet je het hen vragen. Zo 
bouwden we een skatepark voor en door skaters, richtten we 
de Bollaerd in precies zoals de Watounaren dat wilden en kreeg 
het lokaal van Chiro Abele een upgrade. Net zoals verschillende 
OC’s en die worden door heel wat verenigingen gebruikt. Ook in 
de toekomst gaan we zo te werk. We willen ons inspannen voor 
een actief jeugdbeleid met aandacht voor het verenigingsleven. 
Verenigingen zijn namelijk de lijm van de samenleving. Maar ze 
hebben financiële en materiële ondersteuning nodig. Hiervoor kan 
je blijven rekenen op ons. #jongcd&v

Like, comment, share!
We geven jou een stem.
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Jeroen Verdonck
voelt zich trots als 
kandidaat nr. 8
Voorzitter van JONGCD&V
32 jaar
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Poperinge, ’t zit ook in ons jonge lijf!

Met Jong CD&V vormen we het jeugdige gezicht van CD&V 
Poperinge. En willen we frisse impulsen geven aan het beleid. 
We willen iedere jongere – én iedereen die zich jong voelt – 
een stem geven binnen onze stad. 

Dat doen we op verschillende manieren:
• We houden de vinger aan de pols bij de Poperingse jeugd;
• We kaarten belangrijke jongerenthema's aan;
• We proberen te wegen op het lokale beleid; 

Voor de komende legislatuur hebben we vijf speerpunten 
uitgekozen die we met ons jonge team willen (helpen) 
verwezenlijken. Want de jeugd is de toekomst en 

DE TOEKOMST START OP 14 OKTOBER 2018!

Liefde voor muziek: 12 jaar fulltime werkzaam bij Festival 
Dranouter & verantwoordelijk voor 1.000 vrijwilligers / Korte 
broek: 17 jaar lid & ex-hoofdleider van Chiro Abele / Njam: koken 
en lekker lokaal eten / La Belle: Abele, mijn geboortedorp / 
Favoriete app: WhatsApp

Geldig stemmen kan op 2 manieren: 

1. Een lijst- of kopstem: dit is een stem bovenaan de lijst
2.  Een naamstem: je mag voor meerdere kandidaten stemmen,  
 elke stem is een volwaardige stem. 
!! Naamstemmen mag je niet aan kandidaten van verschillende  
 lijsten geven.

 1  Christof DEJAEGHER
 2  Loes VANDROMME
 3  Ben DESMYTER
 4 Isabel LEBBE
 5  Johan PIL
 6  Chantal VANELSTLANDE
 7  Klaas VERBEKE
 8  Jeroen VERDONCK
 9  Karel VANDENBROUCKE
 10  Rube PLANCKE
 11 Ewoud NOTEBAERT
 12  Marian GOEMAN
 13 Hannelore KNOCKAERT
 14  Greetje CHAERLE 
 15 Gina WEEMEEUW
 16 Carine VANNIEUWENHUYZE
 17 Stefaan DERYCKE
 18 Chantal VANZIELEGHEM
 19 Geert VANDENBUSSCHE
 20 Katrien VLAEMINCK
 21  Jozef DELALLEAU
 22  Regine DEBYSER
 23  Marc DEVOS
 24  Myriam MAES
 25  Kris NOTEBAERT

Rube Plancke
voelt zich feestelijk als 
kandidaat nr. 10
19 jaar

Ewoud Notebaert          
voelt zich gelukkig als 
kandidaat nr. 11
21 jaar
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Student: Sociaal-Cultureel Werk aan Vives Hogeschool Kortrijk
Praesidiumlid: bij studentenclub ‘Den Ipsoc Kortrijk’ - functie PR 
& Media / Hou van: muziek, organiseren, reizen, culturen, ... / Ik 
vind het belangrijk dat iedereen het goed heeft in onze stad van 
het goede leven. Ik sta voor een sterk sociaal beleid en een actief 
cultuurbeleid / Favoriete app: Instagram en Swarm

Beroep: ziekenvervoerder bij Ambulance First Care / Korte broek: 
reeds 5 jaar leider van Chiro Abele en lid van zaalvoetbalclub: De 
Spitters - was 2 jaar jeugdtrainer bij TSC Proven / Hou van: afspre-
ken met vrienden, meebrullen met de radio en chirozondagen / 
Woonachtig: tussen Watou & Sint Jan Ter Biezen / Favoriete app: 
Swarm 
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Ben Desmyter          
voelt zich enthousiast als 
kandidaat nr. 3
Schepen van Jeugd
35 jaar
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Beroep: werkzaam als politiek secretaris van CD&V West-Vlaande-
ren, Schepen van Jeugd / Korte broek: ex-hoofdleider KLJ / Vrije 
tijd: voetballen met zoon Douwe (7) en leren fietsen met dochter 
Leine (3) / Woont in: Krombeke-Proven / Lijfspreuk: ‘je weet best 
wat er leeft als je midden de mensen staat’

Televisieman: als product manager bij UnitronGroup help ik mil-
joenen mensen wereldwijd TV-kijken / Kickflip: koptrekker nieuw 
skatepark / Favoriete kledij: scoutshemd (3j leiding), jeugdhuistrui 
(13j bestuur), Popsjot-T-shirt (3j jobstudent voor meer dan 2.000 
kinderen), atletiekbroek en skateschoenen / HOP!: ons trouwthe-
ma, onze passie, woon met Annelies in de Hoppelandwijk 
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Karel Vandenbroucke         
voelt zich gemotiveerd als 
kandidaat nr. 9
28 jaar

V.U. : CD&V-verkiezingsdrukwerk - afdelingsvoorzitter Joseph Delalleau 
Oude Provenstraat 28, Watou 

Concept en ontwerp: bazardart.com

Heb je een vraag? Of misschien wel 
een tip? Scan deze code gelinkt aan 
onze WhatsApp-groep en shoot :-)


