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Beste Aalstenaar,

Vanaf nu tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober zal het gaan over hoe we de volgende jaren in Aalst gaan wonen, 
werken en winkelen. Het mag echter niet bij beloftes blijven. Ik wil de volgende 6 jaar jullie stem oprecht vertegenwoordigen en moedig 
aan politiek doen.

Het moet gaan over de keuzes die de politiek moet maken, over de betaalbaarheid van huizen en appartementen in Aalst, over de tijd 
die we in de files verliezen, over het vinden van werk, over hoe senioren in Aalst zo lang mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen 
deelnemen, over een veilig Aalst. Kortom, over het uitbouwen van een nog mooier Aalst!

Nog even dit: ja, ik ben de zoon van. Daar heb ik absoluut geen verdienste aan, maar ik ben er wel trots op. Net zoals iedereen trots is op 
zijn of haar ouders. En ja, ik ben niet in Aalst geboren, maar heb 16 jaar school gelopen in onze stad. Bovendien woon  ik hier al verschil-
lende jaren en dat is geen toeval. Ik heb mijn hart aan Aalst verloren en heb het beste voor met onze stad. Net zoals het hart van iedere 
Aalstenaar sneller gaat kloppen wanneer het over zijn of haar stad gaat. En inderdaad, ik ben nog jong van leeftijd en heb zeker nog 
niet alle waarheid in pacht, maar dat biedt me net de kans om met jonge, gedreven en ambitieuze ogen te kijken naar de toekomst 
van onze stad.

Wie we zijn, is niet belangrijk, wel wat we te vertellen hebben en samen met U willen realiseren. Open Vld Aalst heeft een sterke lijst met 
43 kandidaten die hiervoor gaan. Zij hopen, net als ik, op uw stem. Want u wil toch ook het beste voor onze stad.

Jean-Jacques
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RechtvaaRdige 
vRijheid
Op de Visiedag ‘#VRIJHEID’ van Open Vld in Gent 
op 12 mei hield voorzitter Alexander De Croo een 
pleidooi voor rechtvaardige vrijheid. “De banken- 
en schuldencrisis hebben bewezen dat een extra 
dimensie nodig is voor het vrijheidsbegrip. Een di-
mensie van rechtvaardigheid.”

 Lees verder p.5
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U wil veilig wonen, werken en winkelen 
in Aalst: dat is uw recht.  Die veiligheid 
daadwerkelijk verbeteren en ze realiteit 
maken: dat is onze zorg.

Wij willen met en voor u werken aan:

• Meer blauw op straat en vooral 
goede, buurtgerichte politiezorg met een 
gekende en aanspreekbare wijkagent als 
spilfiguur.

• Uitbreiding van de moderne 
technische middelen voor de politie zoals 
camerabewaking en gebruik van sociale 
media zoals facebook en twitter, om de 
slagkracht van onze politiemensen te ver-
hogen.

• Wij willen de Aalstenaars samen-
brengen in buurt-, winkel- en industrie-
netwerken om gezamenlijk en met meer 
succes criminaliteit en overlast tegen te 
houden en terug te dringen.

• Door de opwaardering van de 
gemeenschapswachten willen we poli-
tiemensen vrijmaken voor andere taken.

• Er moet een kordate en correcte 
toepassing van de gemeentelijke admi-
nistratieve boetes komen zodat kleine 
inbreuken en overlast echt bestraft wor-
den.

Aalst moet een aangenaam, veilig en 
bloeiend centrum worden voor alle Aal-
stenaars en voor alle bezoekers aan onze 
fiere stad. Met de Open Vld-beleidserva-
ring uit het verleden en de inzet op DOEN 
in de toekomst, willen en kunnen wij dit 
waarmaken.

Carlos De Troch
Joke De Swaef
Kjell Verleysen

Frans Penne

Open Vld kiest voor een beleid dat men-
sen in moeilijkheden ondersteunt en kan-
sen geeft om zo lang mogelijk zelfstandig 
en actief te blijven.

Armoede als onrecht moeten we bestrij-
den. Vooral armoede die van generatie 
op generatie overgaat, hypothekeert de 
toekomst van kinderen. In samenwerking 
met scholen kunnen we die armoede 
detecteren en kinderen en gezinnen be-
geleiden zodat ze de armoedespiraal 
doorbreken. De zelfredzaamheid van 
volwassenen moeten we bevorderen, 
bijv. door leefloners te activeren via te-
werkstelling.

We willen ook voldoende en betaalbare 
ouderenzorg: voor de zwaarst zorgbe-
hoevenden in woonzorgcentra, voor de 
minder zorgbehoevenden en voor actie-

ve senioren in serviceflats en lokale dien-
stencentra. Mensen zo lang mogelijk thuis 
helpen en verzorgen, blijft prioritair.

We pleiten ervoor dat maatschappelijke 
werkers een grondig onderzoek naar de 
persoonlijke situatie kunnen voeren en 
een volgehouden begeleiding op maat 
kunnen uitwerken. Maar even goed moet 
misbruik worden aangepakt: we willen 
binnen het OCMW een cel oprichten om 
sociale fraude op te sporen en aan te 
pakken. Alleen op die manier kunnen we 
ons sociaal systeem leefbaar houden.

UW VEILIGHEID, 
ONZE ZORG!

LIBERAAL = SOCIAAL!

Naast de bouw van de ondergrondse parking op de Hopmarkt, goed voor 320 
plaatsen, krijgt ook de nieuwbouw op het Werfplein in sneltempo vorm. Hieronder 
komt een private parking met plaats voor 320 wagens. Als Schepen van mobiliteit, 
besprak ik met de eigenaar het publiek maken van deze parking. Hierover is er nu 
een principieel akkoord. De parking zal voor iedereen toegankelijk zijn na de kan-
tooruren en in het weekend. Er wordt nu onderzocht om ook tijdens de dag par-
keerruimte te voorzien. Voor de handelaars van de Molenstraat is dit zonder twijfel 
goed nieuws. Open Vld bewijst zo dat de leefbaarheid van Aalst, zijn inwoners en 
zijn middenstand topprioriteit zijn.

Johan Stylemans

320 extra parkeerplaatsen
in het centrum

Rik Redant
Vera Van der Borght

Michel De Gols
Jan Dooms



Waarom kiezen zij voor Open Vld?

Als politica uit het middenveld 
weet ik dat vakbonden en zie-
kenfondsen maar evenzeer alle 
organisaties die werken aan de 
ontplooiing van de mensen en 
bouwen aan het sociale weef-
sel de noodzakelijke link vormen 
tussen burger en staat. Met mijn 
sociale ingesteldheid voel ik me 
thuis bij Open Vld.

Na 12 jaar gemeenteraad ken 
ik het reilen en zeilen van ons 
stadsapparaat. Van dichtbij 
heb ik meegetekend aan een 
Aalst dat klaar is voor morgen 
en overmorgen. De evolutie is 
aan de gang. Verder doen is de 
boodschap. En er is geen betere 
partij dan Open Vld om dat te 
doen!

Als liberale partij deelt Open 
Vld mensen niet in groepen of 
vakjes in, maar ondersteunt en 
spoort zij hen juist aan om op 
een vrije en verantwoorde wijze 
hun eigen toekomst in handen 
te nemen.

Politiek is keuzes maken en er 
voor gaan. Als liberaal ga ik 
samen met Open Vld voor Aalst 
en zijn Aalstenaars!

Ik kies voor Open Vld omdat ik 
als Aalsterse ondernemer wil op-
komen voor een veilige, aange-
name stad waar kleinhandelsza-
ken kunnen floreren en nieuwe 
bedrijven worden aangetrokken. 
Zo kunnen we werkgelegen-
heid en welvaart creëren en 
de opgelopen achterstand en 
verpaupering van onze stad een 
halt toeroepen.

Open Vld blijft consequent wer-
ken aan een nieuw Aalst. Een 
bruisende, verleidelijke en veilige 
stad. The place to be waar ie-
dereen zich echt thuis voelt.

Anne-Marie VERDOODT 2 3 Martine DE MAGHT

Philippe KIEKENS 4 Frans PENNE5

Vera VAN DER BORGHT 42 43 Johan STYLEMANS
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Waarom kiezen zij voor Open Vld?

Ik kies voor de Open Vld omdat 
ik liberaal ben. Liberalen gaan 
niet voor hun ‘groot gelijk’, maar 
streven naar ‘compromissen’, 
die een degelijk beleid voor 
Aalst ‘terug’ mogelijk maken. 
Hiervoor gaan wij allen samen!

Ik ben van oudsher een vrije, li-
berale denker, iemand die geen 
blad voor de mond neemt en 
zegt waarop het staat. Als Open 
Vld voorzitter ga ik voor een 
sterke liberale partij in onze stad.

Mijn keuze voor Open Vld ligt voor 
de hand. Als liberaal in hart en 
nieren zetel ik reeds 42 jaar onaf-
gebroken in de Gemeenteraad. 
Ook in de OCMW-raad heb ik ge-
durende vele jaren hard gewerkt 
voor de burgers van onze stad. 
Deze rijke ervaring zou ik graag 
nog verder delen met de enthou-
siaste jongeren uit onze partij.

Open Vld is voor mij de partij van 
rechten en plichten, van gelijke 
kansen en individuele verant-
woordelijkheid, van vrijheid en 
veiligheid, van ontspanning en 
inspanning, van investeren en 
besparen, van de korte en de 
lange termijn.

Jan DOOMS 6

7 Joke DE SWAEF

Frans DE MEERSMAN 8

Rik REDANT9

De Open Vld kandidaten voor de 
PROVINCIERAAD

verdienen ook uw steun!

1. Bart BLOMMAERT (Aalst)
2. Christine VAN DE STEEN (Lede)
3. Hedwig REDANT (Erpe-Mere)
4. Martine ELOOT (Aalst)
5. Stephaan DE SADELEER (Aalst)
6. Carina VAN TITTELBOOM – VAN CAUTER (Herzele)

v.l.n.r.: Hedwig Redant, Bart Blommaert, Christine Van De Steen, Stephaan De 
Sadeleer, Carina Van Tittelboom-Van Cauter, Martine Eloot

Kiezen voor Open Vld is kiezen 
voor vernieuwing. Wonen, Wer-
ken en Winkelen in een veilig en 
bereikbaar Aalst, daar blijven 
we voor gaan. Ons federaal 
migratiebeleid en ecologische 
thema’s zijn uitdagingen die we 
ook op gemeentelijk vlak moeten 
doortrekken.

Bart VAN DEN NESTE 10
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Waarom kiezen zij voor Open Vld?

Ik kies voor 
Open Vld 
omdat het 
de partij is die 

zorgt voor werkgelegenheid 
en welvaart in eigen streek 
en dit in combinatie met een 
echt sociaal beleid.

Etienne
MELKEBEECK

11

“Not every-
thing that is 
faced can be 
changed but 

nothing can be changed 
until it’s faced.”
Deze woorden van J. Bald-
win onderstrepen voor mij de 
nood aan verandering waar 
ik samen met u en Open Vld 
wil naar streven in Aalst.

Maya
VAN ISTERDAEL

12

Open Vld 
kan van Aalst 
een mooie 
centrumstad 

maken. Een stad die bruist, 
leeft en opportuniteiten biedt 
aan zijn inwoners. Aalst heeft 
nood aan realisaties om op 
die trein van centrumstad te 
springen. Als tweede grootste 
stad van onze provincie zijn 
we dit aan onszelf verplicht.

Kurt
KIEKENS

13

De liberale 
standpunten 
liggen hele-
maal in het 

verlengde van mijn over-
tuiging en visie. Vrijheid en 
vooruitgang is heel belangrijk 
in mijn leven. Om die reden 
kies ik voluit voor Open Vld!

Martine
DE SADELEER

14

Ik vroeg me 
af wat ik voor 
mijn stad en 
de mensen 

kan doen. Als men verande-
ring wil, moet men zich durven 
uiten en ook achter die woor-
den staan. Dus minder gedoe 
maar meer DOEN. Open Vld is 
een liberale familie die achter 
zijn woorden staat en daar 
voel ik mij thuis.

Isabelle
RAMON

15

Open Vld 
heeft in het 
verleden al 
voldoende 

bewezen een uitstekende 
beleidspartij voor Aalst te zijn. 
Onze stad is er dankzij de 
sterke prestaties van de libe-
rale mandatarissen sterk op 
vooruit gegaan. Mijn keuze 
voor Open Vld is dan ook 
niet meer dan logisch.

Barbara
CHRISTIAENS

16

Open Vld heeft 
een eigen visie, 
houdt zich aan 
zijn voorne-

mens en laat zich niet beïn-
vloeden door andere partijen, 
gaat er telkens voor, een partij 
die zorgt voor vooruitgang en 
welvaart ook al gaat dit soms 
gepaard met moeilijke maar 
wel aanvaardbare hervormin-
gen.

Ilse VAN
CAMPENHOUT

17

Mijn eigen 
overtuiging 
sluit nauw 
aan bij het 

liberale gedachtegoed. 
Vooral de jeugd vraagt van-
daag om meer vrijheid en 
minder betutteling, zonder 
hierbij de zwakkeren in de 
samenleving in de steek te 
laten.

Jérôme
WALTNIEL

18

Een proper 
Aalst is een 
leefbaar 
Aalst. Open 

Vld trekt de kaart van de 
duurzaamheid door te 
kiezen voor meer netheid, 
een degelijk afvalbeleid en 
aandacht voor ecologie in 
Aalst. Een reden te meer om 
achter Open Vld te staan!

Adolf
OTTOEY

20

Open Vld 
heeft aan-
dacht voor 
jong en oud. 

Zowel voor de problemen 
van de Aalsterse jeugd als 
voor de problemen van de 
senioren hebben liberalen 
een pakket van mogelijke 
maatregelen. Die integrale 
benadering van politiek is de 
weg die ik wil volgen.

Benoit
MEERT

21

Omdat vrij-
heid, verant-
woordelijkheid 
en rechtvaar-

digheid bij Open Vld be-
langrijk zijn. Omdat Open Vld 
werkt aan deze 3 basisele-
menten in onze samenleving.  
Omdat Open Vld goed werk 
levert in Aalst. Daarom kies ik 
voor Open Vld!

Tania
DE WINTER

23

Mijn persoon-
lijk devies luidt: 
hoe meer ik 
luister , hoe 

meer ik weet waar men nood 
aan heeft. Aangezien Open 
Vld in Aalst eenzelfde devies 
in de politiek huldigt, is mijn 
keuze snel gemaakt!

Peggy
DE BACKER

24

Al verschillen-
de legislaturen 
na elkaar 
heeft de libe-

rale familie een impact op 
Aalst met merkbare 
positieve gevolgen. Hieraan 
wil ik in de toekomst mijn 
steentje bijdragen.

Ilse
BRIJS

25

Door de reü-
nie van Blauw 
en Open Vld 
heb ik be-

sloten om mij volledig in te 
zetten bij Open Vld om Aalst 
naar de top van de Vlaamse 
steden te loodsen. Want het 
zijn liberalen die kunnen zor-
gen voor vooruitgang.

Luc
DE ROP

26

U kan ons 
volledig
programma 
nalezen op:
wonenwerkenwinkelen.be
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Kiezen voor 
rechtvaardig-
heid en vrij-
heid is kiezen 

voor een sterke toekomst. 
Aalst heeft recht op een 
ambitieuze toekomst waar 
initiatief en verantwoordelijk-
heid nemen hand in hand 
gaan met een duurzame 
groei. Dat biedt Open Vld en 
daar ga ik voor!

Martine
MERTENS

27

Open Vld zet 
de ontplooi-
ingskansen 
van ieder 

mens centraal, met oog voor 
verscheidenheid. Om die 
reden kies ik resoluut voor 
Open Vld!

Orphelia
KIEKENS

28

Open Vld zet 
zich ten volle 
in en draagt 
zorg voor elke 

Aalstenaar. Net zoals ik erkent 
Open Vld dat elke mens uniek 
is en dat men de mensen moet 
proberen sterker te maken. In 
een liberaal zorgbeleid staat 
de mens opnieuw centraal en 
wil men gaan voor kwaliteits-
volle en betaalbare zorg.

Yaleesa
GHYSENS

30

Ik kies voor 
Open Vld om-
dat deze partij 
ieders belan-

gen behartigt. Als midden-
stander en werkgever maar 
ook als inwoner van onze 
stad voel ik mij het meest 
betrokken bij de standpunten 
van Open Vld.

Marc
PIETERS

31

Van liberale 
huize voel 
ik mij thuis 
bij Open 

Vld. In ons klassiek gezin 
van tweeverdieners zijn wij 
immers voorstander van een 
algemene verlaging van de 
belastingtarieven, van een 
vereenvoudiging en van een 
verschuiving van de belastin-
gen op arbeid.

Christel
BOONE

32

Ieder mens 
moet vrij zijn 
om te beslissen 
hoe hij of zij wil 

leven en heeft daarbij recht 
op een menswaardig bestaan. 
Wie initiatief neemt, verdient 
kansen. Open Vld biedt deze 
kansen aan zonder betuttelend 
te willen zijn. De nadruk ligt op 
eigenwaarde, zelfredzaam-
heid, vrijheid en vooruitgang.

Els
VERMEIR

33

De filepro-
blematiek in 
Aalst neemt 
met de dag 

toe, dat kunnen we allemaal 
vaststellen. De oplossingen 
die Open Vld aanreikt, over-
tuigen mij om voluit de kaart 
te trekken voor de Aalsterse 
liberalen. Want een mobieler 
Aalst creëert meer welvaart 
en welzijn.

Alexander
CUVELIER

34

Als dochter van 
wijlen Raymond 
Boterberg (20 
jaar uitbater  

Danisch Tavern) en als zelfstan-
dig counselor kom ik dagelijks 
in contact met de noden van 
de Aalstenaars. Veiligheid is 
voor mij, net zoals voor Open 
Vld, synoniem voor vrijheid. 
Daarom wil ik mij inzetten voor 
een leefbaar en veilig Aalst.

Chantal
BOTERBERG

35

Ik ben ervan 
overtuigd dat 
we vanuit onze 
eigen kracht 

en op een positieve manier 
met onze stad moeten dur-
ven vooruitkijken. Er is in Aalst 
op alle vlakken een enorm 
potentieel. Doen, vanuit een 
vertrouwen in en van de men-
sen. Een liberaal staat voor 
vrijheid en vooruitgang.

Kjell
VERLEYSEN

36

Ik ben een 
nieuwe kracht 
binnen Open 
Vld met een 

frisse kijk, creatieve ideeën, 
een (h)echt engagement en 
vooral een flinke portie gezond 
verstand. Eigenschappen die 
Open Vld in Aalst versterkt in 
haar ambitie Aalst nog welva-
render te maken en de plaats 
te geven die het verdient!

Cindy VAN
DEN ABBEELE

37

Als korpschef 
van politie 
Aalst en 
nationaal als 

directeur-generaal werkte ik 
aan veiligheid. Die ervaring 
wil ik omzetten in politieke 
besluitvorming. Open Vld, 
motor van politiehervorming, 
staat voor krachtig justitie- en 
asielbeleid. Dus… !

Carlos
DE TROCH

38

Kiezen voor 
Open Vld is 
kiezen voor 
krachtige 

ideeën en zekerheid. Zelf sta 
ik voor ervaring, begrip en 
menselijkheid. Alles samen 
maakt dat Open Vld voor mij 
de enige juiste keuze is.

Michel
DE GOLS

39

Aandacht 
voor de pro-
blemen van 
het stadscen-

trum én van de deelgemeen-
ten, dat is de sterkte van 
Open Vld. Niemand blijft in 
de kou staan bij de liberale 
partij van Aalst!

Michaël
DE COCKER

40

Mijn keuze voor 
Open Vld komt 
er vanuit een 
grote vrijheids-

drang en solidariteitsgevoel. Als 
liberaal heb ik een duidelijke 
toekomstvisie die voortdurend 
moet worden aangepast aan 
de noden van onze stad: Aalst 
een aangename plek om te 
wonen, te werken en te winke-
len voor jong en oud!

Anja
DE LEEUW

41

Waarom kiezen zij voor Open Vld?

LID WORDEN

Wil je meehelpen aan de uit-
bouw van Open Vld en een open 
samenleving? Denk je toekomst-
gericht en houd je niet vast aan 
oude starre structuren uit het 
verleden? Sluit je dan nu aan bij 
Open Vld!

Je kan met ons contact opnemen via 
info@vld-aalst.be
Informatie vind je op www.vld-aalst.be.


