
Duurzaam 
voor elkaar



Dorpsvergadering 
8 november   

Keuzes maken… In welk soort stad wil ik wonen? Hoe blijft ze 

net zo fijn in de toekomst? Welke stad schenken we aan onze 

kinderen en kleinkinderen? Iedereen draagt op zijn/haar eigen 

manier bij aan het samenleven in onze stad. Door wie hij/zij is, 

door een engagement op te nemen, … door bepaalde keuzes te 

maken. Op 14 oktober maak je zo’n belangrijke keuze: jij bepaalt 

wie deel uitmaakt van het volgende stadsbestuur. 

Wij stellen je daarom graag onze visie,  
speerpunten en kandidaten voor.  

Allemaal willen ze samen met jou blijven verder bouwen aan een 

warme buurt. Een buurt waar mensen zich thuis voelen en alle kansen 

krijgen. Een buurt met een sterk verenigingsleven en vele sportclubs. 

Een buurt waar het aangenaam vertoeven is, waar plaats is om elkaar te 

ontmoeten. Ze willen werken aan een beleid dat ook naar de toekomst 

kijkt. Een beleid met duurzaamheid en zorg als rode draad. Een beleid dat 

zorg draagt voor natuur en milieu, dat zich inzet om de opwarming van de 

aarde te milderen en de gevolgen ervan op te vangen. Een beleid dat 

duurzaam is voor elkaar en zuurstof geeft aan de buurt. 

Wil je meer weten? Contacteer ons gerust en bekijk ons programma op: 

www.spagroendendermonde.be

DUURZAAM VOOR ELKAAR



36 jaar, ambtenaar sociale zekerheid 

Sint-Elooistraat 13, Grembergen 

iris@spagroendendermonde.be

0486 78 97 94

35 jaar, schepen, leraar wiskunde

A. Van Stappenstraat 2, Dendermonde

niels@spagroendendermonde.be

0474 48 60 42

“Kinderen zijn de toekomst, mensen maken de buurt.  Als lijsttrekkers willen wij die buurt samen 

met jou maken. Samen, ook, met alle fijne, gedreven mensen in het team van sp.a-groen: 

mensen met verschillende levensverhalen, interesses en prioriteiten, die elk vanuit hun 

specifieke achtergrond bijdragen aan onze samenleving. Net als jij. Samen met jou willen we 

onze schouders zetten onder een warme, gezonde stad die zorg draagt voor haar inwoners 

en voor het milieu. Een stad die klaar is voor de toekomst!”

IRIS 
UYTTERSPROT

2
NIELS 
TAS

1





Mobiliteit

Veilige, leefbare en gezonde buurten, dat is onze prioriteit. Daarom maken  

we het makkelijker om ook effectief voor de fiets of een ander duurzaam 

vervoersmiddel te kiezen. In elke deelgemeente moeten veilige fietsroutes 

lopen naar school en naar het werk. Vanuit elke deelgemeente moet je vlot en 

veilig met de fiets naar het centrum geraken. Waar zinvol richten we  

fietsstraten en schoolstraten in. 

Belangrijke plaatsen moeten vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.  

We stimuleren (elektrische) deelsystemen voor fiets en auto en maken het 

makkelijker om onderweg van vervoersmiddel te wisselen,  

o.a. door mobipunten op te richten. 

We onderzoeken waar circulatiemaatregelen en de invoering van zone 30 

kunnen bijdragen tot veilige en leefbare buurten. Uiteraard moet elke  

plek vlot bereikbaar zijn, in het bijzonder voor minder mobiele personen. 

Ook de binnenstad kan een stuk veiliger en gezelliger. Dat doen we door  

ze autoluw te maken en een zone 30 in te voeren. Dat komt ook de handelaars 

ten goede: door bijvoorbeeld op de Oude Vest meer plaats te maken voor 

terrassen, speeltuigen, waterelementen en groen wordt het een plaats waar 

het echt aangenaam vertoeven is. Randparkings zorgen daarbij voor voldoende 

parkingcapaciteit.  

Met de N41 willen we af van een dood spoor: we pleiten voor de aanstelling 

van een externe intendant.

WE MAKEN RUIMTE VOOR DE FIETS



Klimaat en energie 

Meer en langere periodes met hetzelfde weer, 

watertekort, overstomingen. De opwarming van 

de aarde is een feit en dat voelen we ook in 

onze stad. We moeten nu handelen: niet alleen 

met maatregelen op papier, maar met concreet 

beleid.  40% minder CO2-uitstoot  tegen 2030, 

klimaatneutraal tegen 2050, dat is onze ambitie. 

We zetten in op een lager energieverbruik, 

energie-efficiëntie, groene energie en lokale 

energieproductie en -verbruik. 

De stad geeft daarbij zelf het goede voorbeeld, 

stimuleert en begeleidt inwoners en moedigt 

coöperatieve initiatieven aan. 

Daarbij investeren inwoners zelf een stukje in 

groene energie vlakbij. Dat is voordelig: 

financieel, op het gebied van inspraak én voor 

het milieu! Stel je voor: op bijna ieder dak een 

zonnepaneel! Investeer slim: deel de zon. 

Power to the people!

We stimuleren verder de korte voedselketen, 

duurzame voedingsproductie en -consumptie 

en gaan voedselverspilling tegen. 

MEER GROENE ENERGIE 
OP IEDER DAK EEN ZONNEPANEEL 



Wonen

Gezien de lange wachtlijsten en de kwetsbare doelgroep blijven we inzetten 

op bijkomende sociale woningen. We werken met alle woonactoren aan een 

charter tegen discriminatie. We geven subsidies voor renovaties en voor 

energiezuinige woningen. We strijden tegen verkrotting en leegstand.  

We geven nieuwe woonvormen, zoals woningen met gemeenschappelijke 

tuin, cohousing en kangoeroewonen, alle kansen en ondersteunen huurders 

en verhuurders.

- Covolo, sociaal woonproject in Oudegem specifiek voor 65+’ers



Er zijn nog meer voordelen: meer verkoeling in 

de zomer, zuivering van de lucht en meer 

buffering van water. 

We ondersteunen projecten rond ontharding en 

vergroening: speelplaatsen, samentuinen, 

geveltuintjes en -banken vergroenen, groene 

slingers in de straten, groen in en rond 

bedrijfszones en zorginstellingen. We stimuleren 

groendaken, zoeken actief ruimte voor 

(geboorte)bossen, vergroenen de 

begraafplaatsen verder, maken werk van 

natuurbegraafplaatsen, ...

 

Natuur en milieu

Woningen worden kleiner, we leven vaker in 

appartementen. Groen in de buurt maakt 

gelukkig en gezond! We willen voor elke 

inwoner kwalitatief groen op wandelafstand 

(500m). Het is er aangenaam vertoeven, er is 

ruimte om te sporten, spelen… elkaar te 

ontmoeten! Ook kleine dieren en insecten 

profiteren mee van een groene omgeving.  

Ze zijn broodnodig om ons ecosysteem in 

evenwicht te houden. 

- Park Grembergen

GROEN MAAKT GELUKKIG EN GEZOND!



Bedrijven worden een volwaardige partner  

in het voorzien van groene en biodiverse 

omgevingen. Iedereen heeft baat bij een 

omgeving waarin geen pesticiden worden 

gebruikt. Daarom starten we een project om 

het groen in (particuliere) tuinen gezonder en 

meer biodivers te maken. 

Zwerfvuil en afval  

We willen een propere stad.  

De vervuiler betaalt. Maar dat is niet 

genoeg: voorkomen is belangrijk. 

Voorkomen dat afval op de grond 

terechtkomt, voorkomen dat er zoveel 

afval ontstaat. We sensibiliseren, 

promoten, delen best practices en 

werken samen met scholen, 

verenigingen, zwerfvuilmeesters, 

handelaars en organisatoren van 

evenementen.    

KWALITEITSVOL GROEN 
OP 500 METER   



Participatie 

Elke Dendermondenaar heeft recht op inspraak. 

We organiseren elk jaar in elke deelgemeente 

een dorpsvergadering. We luisteren naar de 

inwoners en geven zelf informatie. Mensen 

maken de buurt … dus is er meer tijd en ruimte 

nodig voor onze inwoners.

 

Samen werken aan een project voor je directe 

omgeving. De ruimte krijgen om ideeën en 

verbeteringen te formuleren, om mee na te 

denken over je buurt … dat zorgt voor een 

omgeving waarin je graag woont. Via wijk- en 

burgerbudgetten krijgen waardevolle en 

gedragen ideeën financiële ondersteuning. 

Participatie betekent voor ons ook 

transparantie! Inwoners moeten weten wat er 

werd beslist en hoe we tot die beslissingen zijn 

gekomen. 

ELK JAAR EEN DORPSVERGADERING IN  
ELKE DEELGEMEENTE

- Millennialsvergadering

Dorpsvergadering   





We blijven verder inzetten op G-sport en 

vergeten ook de individuele sporter niet. Het 

openbaar domein wordt opnieuw 

recreatiedomein. Mensen ontmoeten elkaar op 

pleintjes in de buurt, kinderen kunnen er spelen, 

er kan gesport worden… 

We werken verder aan de uitbouw van 

speelpleintjes in de buurt vormen ‘kindlinten’: 

veilige verbindingen tussen de plaatsen die 

interessant zijn voor kinderen en jongeren. 

Vrije tijd 

Sport en cultuur moeten toegankelijk en 

bereikbaar zijn voor iedereen en inspelen op de 

noden van de inwoners. Uiteraard willen we ook 

investeren met het oog op de toekomst. Samen 

met de vele sportverenigingen, de scholen en 

sportieve vrijwilligers brengen daarom de noden 

in kaart en bouwen we samen verder aan meer 

uitwisseling en samenwerking. 

- Basketplein Grembergen

INSPELEN OP DE NODEN VAN  
DE BEWONERS



De ‘makerstrap’ van de bibliotheek, een nog 

uit te bouwen creatief lab waar de 

Dendermondenaars samen dingen kunnen 

maken, biedt heel wat opportuniteiten: 

creatief bezig zijn, maar ook 

duurzaamheid (hergebruik en herstel van 

materialen) én ontmoeting. We zoeken 

creatief naar mogelijkheden om ook de 

inwoners van de deelgemeenten bij de 

bibliotheekwerking en de 

cultuurbeleving te (blijven) betrekken.  

Sport, natuur, cultuur en horeca 

zorgen samen voor een unieke 

beleving van ons mooi 

Dendermonde. Niet alleen voor 

toeristen, ook voor de inwoners zelf. 

Toerist in eigen stad!  

- Bibliotheek Dendermonde



Armoede

We maken een absolute prioriteit van het 

terugdringen van (kinder)armoede. We gaan 

voor een aanklampend beleid op maat van elk 

gezin of elk individu. We willen mensen in 

armoede een stem geven: een lokaal overleg 

rond armoede geeft ons een kans om steun te 

bieden aan wie het moeilijk heeft. 

We werken samen met Kind&Gezin, 

welzijnsorganisaties, scholen, sportclubs, 

verenigingen, … om signalen van armoede snel 

op te sporen.

De mogelijkheid om gespreid te betalen moet 

een algemeen principe worden. We zetten in op 

budgetbeheer om oplopende schulden te 

vermijden. De UitPAS krijgt een zo breed 

mogelijk aanbod. Samen met hun individuele 

contactpersoon kunnen mensen in armoede 

een traject uitstippelen en afleggen.

- ‘t Wijkruid, sociale kruidenier

MENSEN IN ARMOEDE EEN STEM GEVEN



Zorg en welzijn

Zorg, en hoe die te organiseren: één van de 

grootste vraagstukken voor de komende 

legislatuur. We staan voor toegankelijke en 

kwaliteitsvolle zorg en willen daarom de 

nodige investeringen doen in ouderenzorg en 

kinderopvang.

Goede zorg is zorg die toelaat om oud te 

worden in je eigen buurt. We bouwen 

een nieuw rusthuis in Baasrode. We 

onderzoeken de mogelijkheid om ook 

in het rusthuis je huisdier bij je te 

houden. We zetten initiatieven op om 

vereenzaming aan te pakken, 

ondersteunen de oprichting van een 

wijkgezondheidscentrum. Er is nood 

aan voldoende kinderopvang in elke 

buurt. We zetten ook in op tal van 

initiatieven voor kinderen tijdens de 

vakantieperiodes.

- Rusthuis Baasrode

OUD WORDEN IN EIGEN 
BUURT VOOR WIE  

DAT WIL



Direct contact tussen stadsbestuur, handelaars 

en handelsverenigingen blijft essentieel voor 

een constructieve samenwerking. De lokale 

adviesraad speelt daarin een onmisbare rol. Een 

ondernemersloket kan handelaars informeren 

en inspireren (starterslabo, broodfonds, …)

We laten geen nieuwe baanwinkels toe aan de 

rand en zetten maximaal in op kernversterking  

voor het centrum en deelgemeenten, door 

premies te voorzien voor de invulling van 

leegstaande panden.

LOKALE ONDERNEMERS VERDIENEN 
ONDERSTEUNING VAN HET BELEID

Dorpsvergadering 
8 november   

Lokale economie

Lokale bedrijven en kmo’s zijn de motor van een 

bruisende stad. Daarom betrekken we ze nauw 

bij het beleid en ondersteunen we hen zoveel 

we kunnen. We onderzoeken opnieuw  de 

mogelijkheid om samen met hen een 

centrummanager aan te stellen: iemand die 

(startende) ondernemers begeleidt en 

ondersteunt, een go-between tussen 

ondernemer en beleid.



Samenleven in een veilige stad

De polarisering en verharding van onze samenleving baren ons zorgen. 

We ondersteunen hartverwarmende initiatieven in wijken, om mensen 

samen te brengen en zo het sociaal weefsel te herstellen. We willen een 

dienstencentrum of buurthuis in elke gemeente, vrij toegankelijk, met 

(mede)beheer door de buurt.  

We nemen initiatieven om eenzame mensen uit hun isolement te halen.

EEN BUURTHUIS OF DIENSTENCENTRUM DICHTBIJ

- Dienstencentrum het Zilverpand



35  jaar

Schepen en leerkracht wiskunde

niels@spagroendendermonde.be

Dendermonde

40  jaar

Communicatiedienst sp.a -  
voorzitter Volkswelzijn

tom.bogman@s-p-a.be

Oudegem

36  jaar

Federaal ambtenaar sociale zekerheid

iris@spagroendendermonde.be

Grembergen

36  jaar

Projectmedewerker administratie

gwen_brabants@hotmail.be

Sint-Gillis

NIELS 
TAS

TOM 
BOGMAN

IRIS 
UYTTERSPROT

GWEN
BRABANTS

1

3

2

4

“Enthousiast en 
gedreven voor 
Dendermonde!”

“Blijvend engagement, 
direct, bereikbaar en 
solidair”

“Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder”

“Iedereen telt mee!”



61  jaar

Actief binnen LETS, volkstuinen en  
deelwagengroep - scheidsrechter

walther.boeykens@skynet.be

Dendermonde

32  jaar

Office  manager Vlaams Energiebedrijf - 
vrijwilliger Amnesty International

aline.willen@gmail.com

Schoonaarde

53  jaar

OCMW-raadslid - vrijwilliger Tondeldoos

gino.bertin@skynet.be

Grembergen

44  jaar

Teamcoach dienst ondersteuningsplan (DOP)

tineke.wauters@gmail.com

Sint-Gillis

WALTHER 
BOEYKENS

ALINE 
WILLEN

GINO 
BERTIN

TINEKE
WAUTERS

5

7

6

8

“De kracht en de stem 
van Greenpeace Belgie 
wil ik ook lokaal 
doordrukken”

“Dendermonde wordt 
duurzaam, gezond, vlot 
en verkeersveilig!”

“Vrijwilligers en overheid 
samen tegen armoede”

“Bewoners verbinden en 
acties ondernemen, dat 
geeft zuurstof aan een 
buurt”



35  jaar

Account manager - bestuurder Volkswelzijn

majidsaih@msn.com 

Baasrode

33  jaar

Zelfstandig marketing consultant

lien@thereasonwhy.be

Dendermonde

34  jaar

Student leerkracht lager onderwijs, voormalig 
adviseur mobiliteit & lokale economie en 
bereikbaarheidsadviseur Oost-Vlaanderen

cedric.labeau@hotmail.be

Sint-Gillis

31  jaar

Medewerker boekhandel - wereldreiziger

babette.brusselmans@gmail.com

Dendermonde

MAJID 
SAIH

LIEN 
VAN DEN BROECK

CEDRIC 
LABEAU

BABETTE
BRUSSELMANS

9
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“Voor een stad waar 
iedereen een kwalitatieve 
en betaalbare woning 
vindt.”

“Een aantrekkelijk 
Dendermonde voor en 
door ondernemers”

“Samen bewuster 
omgaan met de ruimte 
in onze stad”

“Veilig fietsen in een 
gezellig Dendermonde, 
nog meer toegankelijk 
voor iedereen”



52  jaar

Schadedossierbeheerder - actief lid van 
Reynout & Mina-raad - vrijwilliger beheer 
natuurgebied Groot Schoor

michel.vandriessche@groen.be 

Grembergen

64 jaar

Medewerker ABVV

luc.desaeger@abvv.be

Baasrode

71  jaar

NMBS’er op rust - deken van de Pijnders

gustaaf.mannaert@skynet.be

Dendermonde

34  jaar

Arbeider 

yasin_nmili_60@hotmail.com

Oudegem

MICHEL 
VAN DRIESSCHE

LUC 
DE SAEGER

GUSTAAF 
MANNAERT

YASIN
NMILI

13

15

14

16

“Veilig verkeer, proper 
water, zorg voor elkaar, 
iedereen mee!”

“Een leefbare buurt en 
een duidelijke toekomst 
voor den Briel”

“Een veilige en 
betaalbare stad met een 
rustige oude dag voor 
iedereen”

“Ik wil dat mijn kinderen 
ruimte krijgen om te 
spelen en veilig naar 
school kunnen gaan”



60  jaar

Preventieadviseur - gewezen topbasketter

rudy.putteman@sgs.com

Sint-Gillis

21  jaar

Werkstudent rechten

raf.van.volsem@gmail.com

Baasrode

51  jaar

Uitbater Irish Pub - manager & boekingsagent 
muzikanten

krisvanderstappen@live.be

Dendermonde

58  jaar

Afgevaardigd bestuurder Abac-Baan 
(namaakbestrijding) 

roland@abac-baan.be

Oudegem 

Onafhankelijke kandidaat Onafhankelijke kandidaat

RIE 
PUTTEMAN

RAF 
VAN VOLSEM

KRIS
VANDER STAPPEN

ROLAND
DE MEERSMAN 

17

19

18

20

“Verbeelding en ambitie, 
rood is de liefde, groen 
is de hoop”

“Een ondersteunend 
beleid voor jeugd- en 
sportverenigingen is 
een must”

“Mensen, buurten, stad”

“Ik ijver voor een 
toegankelijk, inclusief en 
warm Dendermonde”



34

Directeur basisonderwijs - organisator 
Denderpop

rob.huijghe@gmail.com

Dendermonde

51  jaar

Leerkracht economie - mede-organisator 
biomarkt

veroniqueleuntjens@yahoo.com

Appels

71 jaar

Gepensioneerd - actief vrijwilliger

nicole.mannekens@pandora.be

Dendermonde

40  jaar

Ambtenaar

tessavanbuggenhout@hotmail.com

Grembergen

ROB
HUIJGHE

VERONIQUE 
LEUNTJENS

NICOLE
MANNEKENS

TESSA
VAN BUGGENHOUT

21

23

22

24

“Voor een bruisend 
Dendermonde met een 
rijk vrijetijdsleven”

“Onze toekomst samen 
bepalen en afwegen 
wat voor ons het 
belangrijkste is”

“Betaalbare en 
kwaliteitsvolle zorg voor 
ouderen in onze stad”

“Dendermonde, een 
stad waar iedereen zich 
thuis moet kunnen 
voelen”



38  jaar

Zelfstandig ondernemer bij Theramillie 

katja.aerts@hotmail.com

Baasrode

50  jaar

Loketconsulente ziekenfonds Bond Moyson

danielle.de.schaepdryver@gmail.com

Baasrode

36  jaar

Kinderverzorgster

leen.van.gasse@skynet.be

Grembergen

39  jaar

Ambtenaar handhaving milieu - lid van 
Natuurpunt en de Mina-raad - voorzitter  
oudercomité basisschool De Schakel

anneliesdhollander@hotmail.com

Baasrode

provincie

KATJA
AERTS

DANIELLE 
DE SCHAEPDRYVER

LEEN 
VAN GASSE

ANNELIES
D’HOLLANDER

25

27

26

28

“Mens en dier, met 
aandacht voor elkaar”

“Kwaliteitsvolle zorg op 
maat van elke inwoner”

“Wat er ook speelt, laat 
het vooral de kinderen 
zijn!”

“Meer natuur, meer 
gezondheid, meer mens ”

3



26  jaar

Bemiddelaar sector zorg en onderwijs 

k.huybrechts@hotmail.com

Dendermonde

27 jaar

Student verpleegkunde

dagamara_91@hotmail.com

Dendermonde

32  jaar

Leerkracht talen - organisator Ros  
Beiaardtriatlon

nielsdm@hotmail.com

Sint-Gillis

64  jaar

Kinesitherapeute

vv_ingrid@hotmail.com

Sint-Gillis

KOENRAAD 
HUYBRECHTS

DAGMARA 
BARGISHOVA

NIELS 
DE MAYER

INGRID
VAN VARENBERGH

29

31

30

32

“Een kansrijk 
Dendermonde voor 
iedereen!”

“Kindvriendelijk, sociaal, 
zorg voor elkaar”

“Voor een leer-rijk 
Dendermonde”

“Een groot hart voor 
kinderen, ze verdienen 
gelijke kansen”



62 jaar

Belgacom’er op rust

veerle.merckx@skynet.be

Dendermonde

58  jaar

Schepen - directeur Volkswelzijn

carine.verhelst@dendermonde.be

Dendermonde

37  jaar

Advocaat

matthias.coppens@telenet.be 

Dendermonde

VEERLE 
MERCKX 

CARINE 
VERHELST

MATTHIAS
COPPENS

33

35

34

“Warm en sociaal 
Dendermonde over 
generaties heen”

“Ervaring en inzet voor 
onze mooie stad”

“Een sociaal, bruisend 
en groen Dendermonde 
waar je oud kan worden 
in eigen buurt”



Stemtips

Hoe stemt je geldig?

In Dendermonde stemmen we al vele jaren 
digitaal. Het potlood is al lang vervangen 
een elektronische pen. Wil je vooraf al even 
oefenen? Dat kan in het Administratief 
Centrum op een echte stemcomputer of 
online via www.vlaanderenkiest.be

Hoe geeft je volmacht?

Je vertrekt op vakantie? Je bent voor je 
werk of je studies in het buitenland? Geen 
probleem: je kan een kiezer naar keuze 
volmacht geven om in jouw plaats te 
stemmen. Meer info hierover op het 
gemeentehuis of bij de sp.a-kandidaten.

Vervoer op verkiezingsdag

Je wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat 
kan. Een vrijwilliger komt je thuis ophalen 
op het afgesproken uur. Schrijf je ten laatste 
op 12 oktober in voor vervoer bij Tom 
Bogman op het nummer 0476/81 82 18.

1 TAS
Niels

2 UYTTERSPROT 
Iris

3 BOGMAN
Tom

4 BRABANTS
Gwen

5 BOEYKENS
Walther

6 BERTIN
Gino

7 WILLEN
Aline

8 WAUTERS
Tineke

9 SAIH
Majid

10 LABEAU
Cedric

11 VAN DEN BROECK
Lien

12 BRUSSELMANS
Babette

13 VAN DRIESSCHE
Michel

14 MANNAERT
Gustaaf

15 DE SAEGER
Luc

16 NMILI
Yasin

17 PUTTEMAN
Rie

18 VANDER STAPPEN
Kris

19 VAN VOLSEM
Raf

20 DE MEERSMAN 
Roland

21 HUIJGHE
Rob

22 MANNEKENS
Nicole

23 LEUNTJENS
Veronique

24 VAN BUGGENHOUT
Tessa

25 AERTS 
Katja

26 VAN GASSE
Leen

27 DE SCHAEPDRYVER
Danielle

28 D’HOLLANDER
Annelies

29 HUYBRECHTS
Koenraad

30 DE MAYER
Niels

31 BARGISHOVA
Dagmara

32 VAN VARENBERGH
Ingrid

33 MERCKX
Veerle

34 COPPENS
Matthias

35 VERHELST
Carine

DENDERMONDE
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