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Beste inwoners van Ruiselede, 

Hierbij stellen wij u graag de 
kandidaten van Respect voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen 
voor. 
Ons team wordt gevormd door 
vertrouwde en nieuwe namen in 
het politieke landschap, zodat de 
noodzakelijke ervaring en vernieuwing 
gewaarborgd zijn. 
Eén ding hebben we alvast gemeen: 
we zijn allemaal geëngageerde 
kandidaten die onze nek willen 
uitsteken om ook uw mening te laten 
horen. 

Respect is inmiddels een vertrouwde 
naam binnen de Ruiseleedse politiek. 
De partij is 6 jaar geleden ontstaan 
vanuit de CD&V-fracties in de 
gemeenteraad en OCMW-raad en 
staat voor een open partij waar plaats 
is voor verruiming en nieuwe ideeën. 

De naam Respect staat symbool voor 
wat u van een goede bestuursploeg 
mag verwachten: respect tonen en 
respect uitstralen. Het respecteren 
van de mening en inbreng van iedere 
burger is hierbij cruciaal.

Met deze lijst aan kandidaten wil 
Respect er uiteindelijk voor zorgen 
dat iedereen zich gewaardeerd en 
aangesproken kan voelen binnen 
onze prachtige gemeente. Met onze 
grote verscheidenheid aan profi elen 
en achtergronden zijn we ervan 
overtuigd dit te kunnen realiseren. 

De komende weken zullen we ieder 
huis van Ruiselede bezoeken. Wij 
willen u graag ontmoeten, zodat wij 
nog beter uw bezorgdheden kennen 
en beter aanvoelen wat er leeft en 
beweegt in onze gemeente. Dit alles 
om samen Ruiselede beter te maken. 
Want goed besturen doe je met 
Respect. 

Marnix, Christel, Hannes, Mieke, 
Gilles, Chris, Sara, Tom, Sofi e, Sandy, 
Hein, Luc, Carine, Frederik,
Yvan, Katrien en Lieve

respect
voor u
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MARNIX VAN DAELE

1

52 jaar

gehuwd met Nancy Bonne

papa van Mathias (23), Emma (21), Thomas (18) en Lucas (16)

woonachtig te Ruiselede sinds 1997

professor aan Universiteit Gent

Bruggesteenweg 99
0476 29 39 45
marnix.vandaele@ugent.be

#Engagement 
#Verantwoordelijkheid 
#Overleg 

Politiek actief in Ruiselede sinds 2006
Gemeenteraadslid en huidig fractieleider van Respect

In het verenigingsleven ben 
ik actief als voorzitter van vzw 
Feestcomité Doomkerke, als 
secretaris van vzw ‘t Haantje en 
als secretaris van FC Doomkerke. 

Ik kan tot rust komen bij een 
fi etstocht, maar ook door thuis 
een leuke fi lm te bekijken. Ook 
een uitstap met het gezin, familie 
of vrienden of bijvoorbeeld een 
avondje quizzen sla ik nooit af. 

Ik zet mijn politieke carrière 
verder omdat ik meer 
dan ooit bereid ben mijn 
verantwoordelijkheid, gegroeid 
vanuit mijn engagement in het 
verenigingsleven,  op te nemen. 

Met twaalf jaar ervaring als 
gemeenteraadslid weet ik ook 
welke uitdagingen er te wachten 
staan. Daarvoor wil ik me verder 
inzetten. 

Met Respect wil ik een dynamisch 
maar toekomstgericht beleid 
voeren dat inspeelt op alle 
noden van onze inwoners in 
het centrum, in Doomkerke 
en in Kruiskerke. Die noden 
situeren zich zowel op sociaal, 
maatschappelijk als economisch 
vlak. Ik ben ervan overtuigd dat 
het Respect-team het verschil kan 
maken op alle vlakken. 

1 Van Daele Marnix
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CHRISTEL RUTSAERT - L’HOOST

2

48 jaar

gehuwd met Franky Rutsaert

mama van Jelle (24) en Leontine (22)

opgegroeid in Ruiselede

mede-zaakvoerder van bouwbedrijf Rutsaert Franky BVBA

Oude Veldstraat 22 
0476 48 40 76
christel@frankyrutsaert.be

#Ondernemen 
#Burgerschap
#Inspraak

Samen met Franky run ik reeds 
26 jaar ons bouwbedrijf. Ik doe 
voornamelijk het administratieve 
gedeelte van alle projecten 
waarbij ik mij inzet voor de 
perfecte begeleiding van onze 
klanten.
Tot voor kort had ik ook mijn 
eigen bloemenzaak in Doomkerke, 
Bloem Sfeer & Meer, als een uit de 
hand gelopen hobby. 

Ik hou van het gezellig samen zijn 
met mijn gezin. Familie komt voor 
mij op de eerste plaats. Ik kan ook 
genieten van een lekker etentje 
met vrienden. Tot slot trek ik er 
graag op uit, waarbij een goed 
boek niet mag ontbreken. 
 
Ik ben een rasechte Ruiseleedse: 
opgegroeid in Kruiskerke, als 
“dochter van Laurette en José van 

den Tap” veel tijd doorgebracht 
in Ruiselede Centrum en 5 jaar 
geleden verhuisd van Kruiskerke 
naar  Doomkerke. 

Al sinds kindsbeen af kom ik in 
aanraking met de Ruiseleedse 
politiek, een interesse die blijvend 
aangewakkerd werd. Nu is het 
voor mij het juiste moment om 
mee te helpen bouwen aan een 
nieuw politiek beleid in Ruiselede. 
Samen met Respect wil ik het 
verschil maken voor iedereen in 
onze gemeente, waarvoor enkele 
veranderingen nodig zijn. Als 
jarenlange zelfstandige gaat mijn 
aandacht in het bijzonder uit naar 
ondernemers in onze gemeente, 
waarbij vooral beginnende 
ondernemers een duwtje in de 
rug kunnen gebruiken. 

2 L’Hoost Christel



10 // kandidatenbrochure // respect // 2018

HANNES GYSELBRECHT

3

36 jaar

samenwonend met Adeline Covemaecker

papa van Rosalie (4) en Kasper (2)

opgegroeid in Ruiselede

marketing manager

Oude Tieltstraat 7
0479 27 10 38
hannes.gyselbrecht@gmail.com

#Toekomstvisie
#Engagement
#Ervaring

Politiek actief in Ruiselede sinds 2006
Schepen

Gezellig samenzijn met familie 
en vrienden. Kinderen zoveel 
mogelijk zien en in een mooie 
en gezonde omgeving weten 
opgroeien en openbloeien, daar 
kan ik van genieten.

Af en toe speel ik zelf nog eens 
voetbal.

Politiek en gemeenschapsvorming 
zitten er bij mij al van jongs af 
aan in. Oplossingen zoeken, 
bemiddelen en een evenwichtige 
visie ontwikkelen op de toekomst 
van onze gemeente vind ik zeer 
belangrijk. 

De politiek dient doordachte 
antwoorden te zoeken 

op onze hedendaagse en 
toekomstige uitdagingen en deze 
beleidskeuzes zijn de volgende 6 
jaar van het grootste belang voor 
onze gemeente. Deze visie op 
vlak van onze scholen, mobiliteit, 
senioren en vrije tijd is binnen 
Respect zeer goed onderbouwd 
en fi nancieel haalbaar. Mits uw 
mandaat op 14 oktober wil ik deze 
samen met Respect dan ook zeer 
graag verwezenlijken.

 De voorbije jaren kreeg ik 
dagelijks te maken met de noden 
van Ruiselede en ik hoop nu de 
komende legislatuur dit samen 
met Respect ook te kunnen 
oplossen.

3 Gyselbrecht Hannes
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MIEKE VAN DEN BROECK

4

54 jaar

gehuwd met Stef Buyck

mama van Tine (25) en Sara (23) 

Ruiseledenaar sinds 1995

tuinierster - industrieel ingenieur biotechnologie

Vossenholstraat 4
051 68 65 13
mieke.vandenbroeck@ruiselede.be

#Milieu
#Vrijwilliger
#Verenigingen

Politiek actief in Ruiselede sinds 2000
Gemeenteraadslid voor Respect
Lid van milieuraad

Momenteel ben ik voorzitter van 
de Gezinsbond, alsook van de 
badmintonclub De Molenpluim. 
Verder ben ik bestuurslid van het 
Feestcomité Kruiskerke en van  
VELT (Vereniging voor Ecologisch 
Leven en Tuinieren). 

Ik kan genieten van gezellige 
babbels, fi ets(zoek)tochten, 
sudoku’s en een spannend 
partijtje badminton. 
En natuurlijk ook van de 
wekelijkse zangmomenten met 
het zangkoor van Kruiskerke.

Ik zet mijn politiek engagement 
verder omdat ik op een positieve 
en alerte manier wil meewerken 
aan een weldoordacht toekomst- 
en milieugericht plan voor 
Ruiselede. Vanzelfsprekend gaat 
mijn bijzondere aandacht uit naar 
de leefbaarheid van Kruiskerke.

4 Van den Broeck Mieke
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GILLES VERSTRAETE

5

39 jaar

gehuwd met Katrijn Alders

papa van Emma (10) en Ruben (8)

opgegroeid in Ruiselede

verzekeringsmakelaar 

Kapellestraat 14 
0476 34 33 01
gillesverstraete@skynet.be

#Organisatie
#BeterBeleid

Politiek actief in Ruiselede sinds 2012
Gemeenteraadslid voor Respect

Ik ben actief als voorzitter van 
de oudervereniging De Kiem, als 
losse medewerker van Jeugdhuis 
Jester en als medewerker WTC De 
Spoake.

De mooie Ruiseleedse natuur 
intrekken tijdens een ritje op 
de mountainbike, daar leef 
ik helemaal van op. Ook van 
een uurtje squashen kan ik 
echt genieten. Helpen aan de 
organisatie van activiteiten voor 
de verenigingen waarvan ik lid 
ben, is ook echt mijn ding. 

Na een succesvolle introductie 
6 jaar geleden wil ik mij de 
komende 6 jaar inzetten om ook 
echt een beter beleid in Ruiselede 
te realiseren. 
 
Ik hoop dat mensen dichter 
bij elkaar komen door het 
organiseren van diverse 
activiteiten voor jong en oud. Zo 
maken we van Ruiselede weer 
de levende gemeente die het 
zou moeten zijn. Binnen Respect 
hebben we de ambitie om ons 
hier volledig voor in te zetten. 

5 Verstraete Gilles
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CHRIS HULLEBUSCH - BIEBUYCK

6

52 jaar

gehuwd met Ann Biebuyck

papa van Nele (25) en Eline (21)

Ruiseledenaar sinds 1993

bedrijfsleider van Biebuyck NV

Aalterstraat 93
0496 56 46 50
chris@hullebusch.net

#Verandering
#Luisteren
#Bemiddelen
#Teamwork

Ik heb het geluk dat mijn werk ook 
mijn hobby is, waarbij ik ook de 
eer heb een goed team te mogen 
leiden. Actief ben ik in diverse 
organisaties en verenigingen 
binnen en buiten Ruiselede.
Ik kan genieten van fi etsen, 
wandelen, een spelletje tennis, 
tuinieren maar ook van een 
helpende hand te bieden.

Van jongs af aan heb ik al 
interesse in de lokale politiek, 
wat alleen maar groeide na mijn 
huwelijk met de dochter van ere-
burgemeester Etienne Biebuyck.
Door aan de zijlijn te blijven 
kan men niet veel veranderen, 
vandaar de stap naar de politiek. 

Nu de kinderen op hun eigen 
benen staan, kan ik voldoende 
tijd vrijmaken om er werk van te 
maken.

Ruiselede moet de thuis worden 
van alle Ruiseledenaars, een 
gemeente waar men niet meer 
weg wil. Een groene welvarende 
gemeente, die leeft met en 
dankzij haar inwoners alsook een 
gemeente met een “kloppend” 
hart, samen met de lokale 
ondernemers en verenigingen. 
Respect biedt hiervoor de 
noodzakelijke veranderingen aan, 
waar ik mij dan ook volledig voor 
wil inzetten. 

6 Hullebusch Chris
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SARA DINNEWETH

7

25 jaar

dochter van Patrick Dinneweth & Christa Staelens

zus van Simon

opgegroeid in Ruiselede

leerkracht buitengewoon onderwijs

Aalterstraat 43A/002
0499 18 11 45
sara.dinneweth@hotmail.com

#Jongeren
#Klankbord
#Betrokkenheid

Van kinds af aan ben ik betrokken 
bij de toneelkring De Ruyssende 
Lede en ben ik vooral actief op het 
vlak van sport: motorcross, lopen, 
zwemmen, fi tness, fi etsen,..  Ik 
geef ook BBB en turnles waar ik 
me volop kan uitleven. 
Op vrije dagen ga ik graag iets 
drinken en eten samen met 
vrienden of familie. Tijdens de 
vakanties vind ik het leuk om op 
reis te gaan en nieuwe plaatsen te 
ontdekken.
 
Ik stap in de politiek omdat ik 
een jong, actief persoon ben die 
graag nieuwe avonturen aangaat. 
Ruiselede is een aangename 
gemeente om te wonen, maar ik 
ben ervan overtuigd dat er nog 

heel wat ruimte tot verbetering 
is. Aangezien toekijken niets voor 
mij is, help ik graag mee aan 
het uitbouwen van een beter 
Ruiselede. 

Ik hoop een luisterend oor 
te zijn voor jongeren en 
jongvolwassenen. Ook zij bouwen 
mee aan de toekomst van de 
gemeente Ruiselede. Als jong 
persoon voelde ik me niet steeds 
betrokken binnen de gemeente 
en daar wil ik graag verandering 
in brengen. Samen met Respect 
kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen echt telt binnen de 
gemeente. 

7 Dinneweth Sara
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TOM DE PAEPE

8

50 jaar

gehuwd met Mireille Carrewyn

papa van Martijn (23 jaar) en Gertjan (20 jaar)

opgegroeid in Ruiselede

zaakvoerder van BVBA Installatiebedrijf De Paepe Tom

Bruggestraat 116
051 68 82 93
tom.de.paepe@hotmail.com

#Ondernemen
#Sport
#LangeTermijn

Politiek actief in Ruiselede sinds 2012
Gemeenteraadslid voor Respect

Ik ben actief als bestuurslid 
van Unizo Ruiselede en van FC 
Doomkerke.
Ik geniet van het bijwonen van 
sportevenementen, van het 
maken van een citytrip of van 
weekendje weg met mijn gezin en 
vrienden, of gezellig samenzijn.
 
 
Ik heb de politieke interesse met 
de paplepel meegekregen via mijn 
vader Oscar en ik heb in 2012 zelf 
de stap gezet. 

Nu, zes jaar later, is het mijn 
ambitie om ook daadwerkelijk een 
impact op het beleid te kunnen 
hebben. 

Door doelgerichte investeringen 
moet het mogelijk zijn om het 
de bewoner van Ruiselede nog 
aangenamer te maken. Graag 
wil ik met Respect meewerken 
aan een beleid met een 
langetermijnvisie waarbij elke 
inwoner de nodige aandacht 
krijgt, waardoor iedereen echt 
het gevoel heeft op zijn plaats te 
zitten. 

8 De Paepe Tom
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SOFIE LANCKRIET 

9

29 jaar

gehuwd met Kristof Bethuyne

mama van ...

opgegroeid in Ruiselede

zelfstandige in familiebedrijf maïsdrogerij NV Lanckriet

Klaphullestraat 7
0473 69 03 54
slanckriet@hotmail.com

#Mobiliteit
#Veiligheid
#Transparantie

Politiek actief in Ruiselede sinds 2012
OCMW-raadslid voor Respect

In mijn vrije tijd ga ik graag 
eens zwemmen, tennissen en 
wandelen. Daarnaast kan ik 
genieten van een lekker etentje en 
een gezellig avondje met vrienden 
en familie. 
 
Mijn eerste stappen in de politiek 
zette ik 6 jaar geleden en ik wil 
mij heel graag verder inzetten om 
onze gemeente Ruiselede beter, 
mooier en aantrekkelijker te 
maken. 

Samen met Respect wil ik een 
transparant beleid voeren met 
inspraak van de burger om zo 
Ruiselede verder te laten groeien 
op alle vlakken: economisch, 
sociaal, cultureel. 
Ook verkeersveiligheid en 
mobiliteit krijgen mijn aandacht.

9 Lanckriet Sofi e
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SANDY GEIRNAERT

10

42 jaar

gehuwd met Nick Van Overbeke

mama van Giel-Jan (13) en Simon (10)

opgegroeid in Ruiselede

regent Techniek - Verzorging Voeding

Parochieveldstraat 4a   
0498 68 30 91
sandy_geirnaert@yahoo.com

#Verandering
#Tieners
#VrijeTijd

Ik ben een supportermama voor 
mijn 2 voetballende zonen. Ik 
kan genieten van het gezellig 
samenzijn met vrienden, wat 
kokerellen in de vrije tijd en af 
en toe een lekker etentje. Een 
mooie fi lm meepikken, een 
ontspannende wandeling of een 
loopje langs de mooie Ruiseleedse 
velden en wegen, daar ben ik ook 
wel voor te vinden.

Ik geloof in de kracht van 
verandering. Langs de zijlijn 
blijven staan en hopen dat die 
verandering er vanzelf komt, is 
geen oplossing.  Ik geloof in de 
sterkte van Respect en daarom 

wil ik samen met Respect 
nu actief  meewerken in de 
gemeentepolitiek om de belangen 
van alle inwoners, jong en oud, te 
behartigen.  

Naast mijn dagelijkse 
professionele inzet voor de jeugd 
in het onderwijs wil ik dit binnen 
de eigen gemeente ook doen.  
Als inwoner van Kruiskerke wil ik 
ook mijn steentje bijdragen om 
dit deel van Ruiselede de nodige 
waardering te geven. Verder werk 
ik graag mee aan een mooi en 
verzorgd Ruiselede waar het fi jn is 
om op te groeien en te wonen. 

10 Geirnaert Sandy
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HEIN HAERINCK

11

44 jaar

gehuwd met Anne Opsomer

papa van Louis (14), Emilie (13) en Jules (9)

Ruiseledenaar sinds 2001

Sales & Development Manager bij CDF Corporation

Bruwaanstraat 12 
0478 32 04 85
Hein.haerinck@icloud.com

#Coördineren 
#Uitdagingen

Ik ben jeugdcoördinator bij FC 
Doomkerke, waar mijn 3 kinderen 
voetballen.

Ik hou ervan sportief bezig te zijn: 
een wekelijkse zondagsrit met de 
mountainbike, een wandeling met 
onze honden, een partijtje tennis, 
enzovoort. Ik kan ook genieten 
van een leuke babbel op café. 

Ik zet de politieke stap omdat 
ik hou van het verwezenlijken 
van uitdagingen. Dit is ook voor 

Ruiselede nodig. Ruiselede heeft 
nood aan verandering, nieuwe 
ideeën en nieuwe inputs. Een 
duidelijke toekomst op basis 
van een lange termijnvisie met 
een juist evenwicht voor iedere 
bewoner is hierbij cruciaal. 

Samen met Respect wil ik me 
in het bijzonder inzetten voor 
een beter beleid op gebied van 
sport en cultuur, economie en 
verkeersveiligheid.

11 Haerinck Hein
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LUC HUYS

12

65 jaar

gehuwd met Christine Devriendt

papa van Griet (39) en Els (38), 
opa van Sterre, Dageraad, Camille, Achille en August

Ruiseledenaar sinds 1976

gepensioneerd productieleider 

Tramweg 17
0486 41 09 77
dehuysvriendt@telenet.be

#OCMW
#Welzijn
#Ouderenzorg

Politiek actief in Ruiselede sinds 1976
OCMW-raadslid

Ik ben actief als zanger in het koor 
van Ruiselede en in het koor van 
Kruiskerke.

Sinds jaren ben ik ook een 
fervent fi etser en voorzitter bij de 
fi etsclub WTC Kruiskerke.
Verder ben ik vrijwilliger 
in Samana Ruiselede, 
Dienstencentrum Curando, en het 
RVT Ruiselede.
 
Ik ben reeds 24 jaar actief als 
OCMW-raadslid en wil verder het 
sociale werk uitbouwen.

Met deze jarenlange ervaring heb 
ik een goed zicht op wat Ruiselede 
hiervoor nodig heeft.
   
Mijn betrachting is het welzijn 
voor de mensen in onze 
gemeente uit te bouwen, met 
uitgebreide aandacht voor de 
ouderenzorg. Samen met Respect 
wil ik ervoor zorgen dat ook 
senioren in Ruiselede volledig 
terecht kunnen. 

12 Huys Luc



32 // kandidatenbrochure // respect // 2018

CARINE VANDECASTEELE

13

#Vrijwilligerswerk
#MensenHelpen

61 jaar

alleenstaande mama, relatie met Frank Helsmoortel 

mama van Wiebe (23), Flor en Freek (21) 
plus-mama van Jan, Bert, Davina en Steff y
plus-oma van Simon, Oona, Kenley en Kaylen

Ruiseledenaar sinds 1993

gepensioneerd, medewerker van basisschool De Kiem

Ommegangstraat 44a 
0472 91 54 68 
vdccarine@gmail.com

Politiek actief in Ruiselede sinds 2006
Bestuurslid van DCO (vroeger PWA)

Ik geniet er nog altijd van 
een aantal uurtjes opvang te 
verzorgen in basisschool de Kiem.
Verder doe ik ook vrijwilligerswerk 
in Den Tap en nu ik meer tijd heb, 
geniet ik vooral van de kinderen 
en kleinkinderen. Ik doe graag 
handwerk en neem af en toe de 
fi ets. 

Ik zet mijn politiek engagement 
verder omdat ik me wil inzetten 
voor de minderbedeelden in onze 
gemeente en alle mensen die op 
de een af andere manier hulp 
nodig hebben. 

Ik ben ervan overtuigd om dit met 
Respect te kunnen realiseren. 

Ik wil het voor de mensen 
gemakkelijker maken om hulp 
te vragen van gelijke welke aard. 
Daarnaast wil ik er ook voor 
zorgen dat het centrum van 
Ruiselede nog groener wordt.  

13 Vandecasteele Carine
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FREDERIK CRUL

14

35 jaar

gehuwd met Veerle Callens

papa van Emiel (13), Marie (12) en Remie (9)

Ruiseledenaar sinds 2006

wijnhandelaar

Poekestraat 104
0497 30 67 40
frederik.crul@telenet.be

#Informatie
#Communicatie
#Realisatie
#Landbouw

Politiek actief in Ruiselede sinds 2006
Gemeenteraadslid voor Respect 
Lid van de verkeerscommissie

Wijn is niet enkel mijn beroep 
maar ook mijn passie. Lekker eten 
en drinken is dan ook genieten 
voor mij. Hiernaast hou ik van 
sport: ik speel voetbal, ik fi ets 
ook heel graag en trek ook heel 
geregeld mijn loopschoenen aan. 
Uiteraard is het volgen van mijn 
kinderen in alles wat ze doen iets 
wat ik heel graag doe.
 
Reeds 6 jaar ben ik politiek actief. 
Als gemeenteraadslid wil ik 
uiteraard terug deelnemen aan 
de verkiezingen om mij verder in 
te zetten voor Ruiselede en zijn 
inwoners.

In 2014 nam ik ook deel aan de 
verkiezingen voor het Vlaams 
parlement.
Ik zal op 14 oktober ook te vinden 
zijn op plaats 14 van de Open VLD 
lijst voor de Provincieraad. 

Graag wil ik mij binnen 
Respect verder inzetten 
voor de ondernemers, ook 
voor de landbouwers die in 
onze gemeente één van de 
belangrijkste economische 
schakels zijn. Zij hebben behoefte 
aan duidelijke informatie en 
communicatie. Dit zullen dan ook 
mijn stokpaardjes zijn.

14 Crul Frederik
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YVAN SLOCK

15

68 jaar

samen met Chantal De Cock

papa van Els (38) en Jeroen (34)
opa van Sander (9), Lotte (8), Briek (5) en Lowieze (4)

Ruiseledenaar sinds 1962

gepensioneerd, gewezen vakbondssecretaris ACV voor Ruiselede

Aalterstraat 107
0485 96 25 26  
yvan_slock@hotmail.com  

#MensenHelpen
#Inzet
#Ervaring

Politiek actief in Ruiselede sinds 1982

Ik ben secretaris van de 
heemkundige kring Oud 
Ruysselede. Voor OKRA, waar 
ik ook belangenbehartiger ben, 
schrijf ik af en toe een artikel voor 
het maandblad. 
Ik geniet van de zee in Raversijde 
als de massa toeristen terug het 
binnenland ingetrokken zijn. 
Verder verzamel ik ook Belgische 
postzegels.  

Na een politieke carrière van 
36 jaar, waarvan 6 jaar als 
OCMW raadslid en 25 jaar als 
gemeenteraadslid,

bleef de politieke microbe 
kriebelen omdat ik merkte dat er 
nog veel werk aan de winkel is. 

De uitbouw van beter openbaar 
vervoer, openbare dienstverlening 
en sociale voorzieningen zijn maar 
enkele van de aspecten waar 
Ruiselede nog in kan groeien. Met 
Respect wil ik mij hiervoor volledig 
inzetten. 

15 Slock Yvan
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KATRIEN BUYSE - COENE 

16

64 jaar

gehuwd met Arseen Buyse

mama van Michiel (31) en Jan (29) Buyse 

opgegroeid in Ruiselede

gepensioneerd administratief bediende basisschool Ruiselede

Tieltstraat 27 
0499 88 27 64
coene_buyse@yahoo.com

#DuurzaamInvesteren
#OCMW

Politiek actief in Ruiselede sinds 2000
OCMW-raadslid voor Respect

Ik kan heel erg genieten van 
tuinieren, lopen, fi etsen, 
wandelen, reizen en samenzijn 
met vrienden.
Met de honden gaan wandelen of 
lopen in de bossen is voor mij de 
ontspanning bij uitstek.

Ik zet mijn politiek engagement 
verder omdat ik heel graag in mijn 
dorp woon en graag accenten 
zou leggen om aan Ruiselede een 
nieuwe uitstraling te geven; veel 
plaatsen kunnen aantrekkelijker, 
groener of leuker worden. 

Duurzaam investeren, met andere 
woorden denken en werken op 
lange termijn, vind ik belangrijk.

We moeten de troeven van onze 
gemeente uitspelen en verder 
ontwikkelen: onze bossen, het 
landelijke karakter, de ligging 
zijn fundamenteel voor onze 
gemeente. Samen met Respect wil 
ik deze troeven meer op de kaart 
zetten.

16 Coene Katrien
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LIEVE BERGEZ - VAN ERUM

17

57 jaar

gehuwd met Ignace Bergez

mama van Mathias (30), Stefan (29), Pieter (27) en Nathalie (23)
oma van Stien en Marit

Ruiseledenaar sinds 1985

leerkracht sport in de basisscholen van Ruiselede en Doomkerke 

Kasteelstraat 16
0476 32 12 62
lve@ruiselede.be

#Inspraak
#Sport
#Recreatie

Politiek actief in Ruiselede sinds 2000
Gemeenteraadslid voor Respect
Lid van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

Ik ben actief binnen volleybalclub 
Pervol Ruiselede en bovenal ben 
ik trouwe supporter van mijn 
sportieve kinderen. Een uitstap, 
of gewoon samenzijn, met familie 
en vrienden kunnen mij eveneens 
bekoren. Af en toe een goed boek 
lezen, naar een optreden gaan of 
een reisje maken zorgt bij mij voor 
een goed evenwicht tussen werk 
en vrije tijd.

Ik zet mijn politiek engagement 
verder omdat politiek mij sinds 
2001 heel wat ervaring heeft 
opgeleverd. 

Die ervaring zal ons zeker helpen 
een vernieuwend en evenwichtig 
beleid uit te stippelen. Democratie 
en inspraak met Respect voor 
ieders mening zijn hierbij 
prioriteiten.

Jongeren en senioren in ons 
Ruiselede op een aangename 
manier mét en naast mekaar laten 
wonen is voor mij een belangrijke 
doelstelling.
Daarnaast moet er een doordacht 
sportbeleid gevoerd worden voor 
jong en oud, zowel recreatief als 
competitief.

Politiek actief in Ruiselede sinds 2000
Gemeenteraadslid voor Respect
Lid van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

Ik ben actief binnen volleybalclub 
Pervol Ruiselede en bovenal ben 
ik trouwe supporter van mijn 
sportieve kinderen. Een uitstap, 

Die ervaring zal ons zeker helpen 
een vernieuwend en evenwichtig 

17 Van Erum Lieve
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Ons logo

Het bolletje met de twee halve manen stelt het 
centrum, Doomkerke en Kruiskerke voor.

De openingen aan de zijkanten symboliseren 
de openheid van de partij  voor de diverse 
meningen en inbrengen.

De schakel in de witte ruimte geeft, ondanks 
onze diversiteit, onze verbondenheid weer.

Bovendien kun je in het logo ook een oog zien: 
dit symboliseert een  respect-volle visie op de 
toekomst.

Hoe geldig stemmen?

U kan geldig stemmen door het uitbrengen van

• een lijststem, 
• één of meerdere naamstemmen op 

dezelfde lijst, 
• of een lijststem in combinatie met één of 

meer naamstemmen binnen dezelfde lijst.
 
Stemmen op meer dan één lijst is ongeldig.

Stemmen bij volmacht?
 
Soms moet u als kiezer niet zelf naar het 
stemlokaal om te stemmen. 

Bent u bijvoorbeeld om medische redenen niet 
in staat om te gaan stemmen? Of bent u om 
beroeps- of dienstredenen in het buitenland ? 
U kan een andere kiezer in uw naam laten 
stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor 
een volmacht. Onze kandidaten kunnen u 
helpen om de nodige formulieren in te vullen. 

Neem gerust met één van hen contact op.
Meer info op www.vlaanderenkiest.be

respect
voor u



1 Van Daele Marnix
2 L’Hoost Christel
3 Gyselbrecht Hannes
4 Van den Broeck Mieke
5 Verstraete Gilles
6 Hullebusch Chris
7 Dinneweth Sara
8 De Paepe Tom
9 Lanckriet Sofie

10 Geirnaert Sandy
11 Haerinck Hein
12 Huys Luc
13 Vandecasteele Carine
14 Crul Frederik
15 Slock Yvan
16 Coene Katrien
17 Van Erum Lieve

respect
voor u

Neem ook eens een kijkje op onze website
www.respectruiselede.be

of volg ons op Facebook

Scan deze QR code met je smartphone 
en kom rechtstreeks op onze website of Facebookpagina.


