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SVVO STELT VOLLEDIGE LIJST VOOR : een vernieuwd pluralistisch 
project voor Oosterzele 
 
Oosterzele heeft zoals in 2000 recht op 23 zetels.  In 2000 waren er 10197 ingeschreven 
kiezers.  In 2006 zullen het er allicht wat meer zijn. 
In 2000 kwamen 3 partijen op: CVP-SP,  SVVO en Agalev.  In 2006 kunnen het er misschien 
meer zijn. 
 
In 2000 behaalde SVVO  43,4%, CVP-SP  45,4 % en Agalev 11,2%.  In 2006 heeft SVVO 
zich versterkt met SPa-Spirit-kandidaten terwijl CD&V een kartel aangaat met NVA maar 
SPa verliest. 
 
In 2000 hadden we geen 2 volksvertegenwoordigers op onze lijst; nu wel Johan Van Hecke 
(eurparlementslid) en Walter Muls (volksvertegenwoordiger in het federaal parlement).  Zij 
zullen beiden de lijst duwen. 
 
In 2000 behaalde lijsttrekker Luc Verbanck een zeer goede score samen met lijstduwer Wim 
De Sutter.  In 2006 zullen beiden de lijst trekken, met voormalig burgemeester en 
fractieleider Luc Verbanck als lijsttrekker en Wim De Sutter als running mate. 
 
SVVO had meer kandidaturen dan beschikbare plaatsen.  Mensen voelen dat wij nu de 190 
stemmen die wij vorige keer tekort kwamen, kunnen halen om de leiding te kunnen nemen 
voor een nieuwe meerderheid te vormen.  Dit gaf ons de kans om een sterke lijst met 
sterke kandidaten te maken. 
 
Wat zijn de karakteristieken: 
 

- Oosterzele kent 4 gelijkwaardige blokken van kiezers : Balegem, Scheldewindeke, 
Oosterzele en Moortsele-Landskouter-Gijzenzele. De kandidaten werden evenredig 
verdeeld over de deelgemeentes: in Balegem, Scheldewindeke en Oosterzele 
hebben we 6 elk kandidaten, in het 4de blok 5 kandidaten waaronder de lijsttrekker 

 
- de lijst onderging een verjonging met twee 25-27-jarigen vanuit de georganiseerde 

en niet-georganiseerde jeugd en met meerdere prille 30-ers 
 

- een lijst met alle beroepsgroepen: ondernemer, zelfstandige, leraar, bediende, 
ambtenaar, arbeider, thuiswerkende, gepensioneerde 

 
- kandidaten die allen geëngageerd zijn in het verenigingsleven, de sportclubs en 

sociale bewegingen, kortom figuren in de samenleving van een landelijke 
gemeente 

 
- een lijst die een gemeenschappelijk pluralistisch democratisch 

samenlevingsproject symboliseert voor Oosterzele.  Daarop staan zowel VLD, 
Vivant, Spa, Spirit en onafhankelijken (waaronder bv. 2 voorzitsters van KVLV: Nicole 
De Bacquer in Scheldewindeke en Erna Tondeleir in Landskouter) 

 
- een lijst met meer vrouwen dan mannen.  Van de 23 kandidaten zijn er 12 

vrouwen.  In het 4de blok Moortsele-Landkouter-Gijzenzele zal onze lijsttrekker Luc 
Verbanck optrekken met 4 vrouwen.  In de eerste 10 op de lijst staan 5 mannen en 5 
vrouwen. 

 
- een lijst met vernieuwing. Er staan 14 nieuwe namen op in vergelijking met 2000 

en zij zijn stuk voor stuk sterker dan degenen die ze vervangen !! terwijl de 
sterkhouders van 2000 nog present zijn. 
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De lijst ziet er als volgt uit: 
 

1. Luc Verbanck  (Gijzenzele)  
is en blijft een sportief man in hart en nieren ! 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 haalde hij een schitterend 
resultaat, één kiezer op vier gaf hem persoonlijk het vertrouwen, spijtig 
genoeg werden de winnaars van toen niet beloond en naar de oppositie 
verwezen. 
Vandaag wil hij meer dan ooit, met een schitterende ploeg kandidaten, gaan 
voor het burgemeesterschap van onze gemeente want Oosterzele verdient 
een rechtvaardig beleid zonder onderscheid en dat is meer dan ooit een na te 
streven ideaal. 
 

2. Wim De Sutter (Balegem ) 
participeert samen met zijn echtgenote Marie-Anne Baele in verschillende 
parochiale en culturele verenigingen.  Als voormalig schepen kon hij o.a. de 
middenstands- en seniorenraad van start laten gaan. 
Als bouwkundig ingenieur en bedrijfsleider gaat zijn aandacht naar kwaliteit, 
efficiëntie, goed beheer en sociaal welzijn. 
Wim gaat voor een realistisch en toekomstgericht beleid en weet uit ervaring 
dat SVVO daarvoor de beste keuze is. 

 
3. Virginie Buyse (Balegem ) 

stort zich vol overgave in het leven !  
Als personeelsverantwoordelijke bij de Oxfam Wereldwinkels/ Oxfam Fairtrade 
draagt zij het solidariteitsprincipe hoog in het vaandel, zoals haar partij SPa. 
Ook als vrijwilliger in de plaatselijke wereldwinkel probeert zij haar 
engagement over de grenzen heen waar te maken : Think global, act local ! 
Virginie kiest voor de lokale gemeentelijke politiek, net zoals haar vader, oud 
schepen Lucien Buyse en haar grootvaders. 

   
4. Pascal Fermon (Oosterzele) 

echtgenoot van Hilde Lievens , oogarts, heeft al 21 jaar een huisartsenpraktijk 
in Oosterzele.  Daarnaast is hij raadslid bij de Orde van Geneesheren en 
engageert hij zich ook in VZW Hadron, een instelling voor adolescenten uit de 
bijzondere jeugdzorg in Oosterzele. 
Zijn professionele betrokkenheid met zijn patiënten geeft hem een ruime 
bagage voor politiek beleidswerk.  Dr. Fermon gaat voor een gezonder 
Oosterzele. 

 
5. Ann De Brouwer (Landskouter) 

werd 6 jaar geleden voor de eerste keer over de streep getrokken door haar 
schoonvader Dr Neirynck. 
Vanuit haar studies orthopedagogiek en criminologie doceert ze aan de 
Hogeschool te Gent diverse rechtsvakken en criminologie.  
Als moeder en echtgenote in de politiek gaan is niet evident maar de politiek 
heeft behoefte aan vrouwen die dagdagelijks ondervinden wat de noden zijn 
van een gezin met opgroeiende kinderen.  Terug naar het gewone leven 
vanuit een sociale bewogenheid, dat is haar grootste aandachtspunt.  

 
6. Lieven De Corte  (Scheldewindeke) 

is een geboren en getogen Windekenaar. 
Als kinesist en manueel therapeut is Lieven vaak terug te vinden in 
voetbalmiddens: bestuurslid van KVV Windeke en verzorger bij het eerste 
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elftal KSC Oosterzele  
Door verscheidene bezoeken aan projecten in Afrika beseft hij hoe goed het 
vertoeven is in onze contreien maar heeft hij ook geleerd dat ons welzijn niet 
altijd evenredig is aan onze welvaart.  Met veel positieve energie wil Lieven 
ervoor gaan !  
 

7. Yvan Roelekens  (Balegem ) 
heeft echt een hart voor zijn gemeente!  Hij leeft zich helemaal uit in de 
toneelvereniging St  Martinus.  
Beroepshalve is hij medewerker bij Shipping Logistics en afgevaardigde 
ACLVB Transpac Gent.  
Yvan is reeds heel wat jaren politiek actief:  o.a. medestichter PWA-
Oosterzele en na bijna 12 jaar gemeenteraadslid wil hij graag een bank 
vooruit … weg van de oppositiebank  
 

8. Carine Schamp (Balegem ) 
is afkomstig van Oosterzele maar woont in Balegem. 
Ze is ambtenaar bij het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap – Afdeling 
Landbouw in Lemberge.  Carine is de echte werker voor onze boeren die 
problemen hebben met de burocratische verplichtingen.  Als OCMW-raadslid  
zet ze zich in voor de minstbedeelden. 
 

9. Nicole De Bacquer (Scheldewindeke) 
vaak ook gekend als Nicole Robbens, is een vrouw met vaart ! 
Ze is samen met man Kris en zonen zeer actief in het verenigingsleven van 
Scheldewindeke.  Nicole zelf is voorzitster KVLV en medewerkster bij Kind en 
Preventie.  Cultuur en welzijn liggen haar nauw aan het hart vandaar ze de 
afgelopen 6 jaar  een mandaat opnam  in de welzijnsraad en in de Raad van 
Beheer van de bibliotheek.  

 
10. Veerle Versteirt (Moortsele) 

Is geboren en getogen Moortselenaar, met een hart voor Spirit. Als dochter 
van geëngageerde ouders zet zij die traditie verder maar nu ook in de politiek. 
Deze 27-jarige vertegenwoordigt de niet-georganiseerde jeugd.  Met een 
diploma bio-ingenieur, werkzaam in het natuurwetenschappelijk museum, is zij 
gevoelig voor milieuthema’s. 

 
11. Daniel Minnaert (Scheldewindeke) 

is met zijn 57 lentes de enige gepensioneerde op de SVVO lijst, maar daarom 
niet minder actief.  Daniel is bijna 12 jaar gemeenteraadslid,  lid van het 
overlegcomité gemeenteraad/OCMW, lid van Misdaad Preventie Oosterzele 
(MPO), voorzitter Burgelijke Bescherming (afd. Scheldewindeke), inrichter 
jaarlijkse cyclocross en mountainbikewedstrijden in Scheldewindeke,… 
… en in zijn vrije tijd wil hij zich blijven inzetten voor verkeersveiligheid, 
senioren en andersvaliden. 

 
12. Els Francois  (Oosterzele)  

heeft Balegemse roots, is gehuwd met Gert Rydant uit Scheldewindeke, 
woont nu in Oosterzele en we zijn geografisch bijna Oosterzele rond. 
Voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar in het Gilo Balegem is zij juf Els. 
Voor ons is zij een jonge dynamische kracht die wil meewerken aan een 
positief en emanciperend beleid. 
Optimalisering van kwalitatief onderwijs met extra aandacht voor de 
zorgkinderen staat voor haar centraal.  Haar slogan : kies blauw voor een 
rooskleurige toekomst voor Oosterzele ! 
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13. Guy De Smet  (Scheldewindeke) 
heeft zich met Balegemse verankering geïnstalleerd in Scheldewindeke.  
Belastingsspecialist op de federale overheidsdienst Financiën.  Hij was 
voorzitter van voetbal KVV Balegem.  Guy werd 2 jaar geleden verkozen tot 
VLD-voorzitter van Oosterzele.  Hij “zet zijn sterke schouders onder de 
toekomst” en onze campagne met nr. 13, zijn huisnummer in de Kluizestraat. 

 
14. Gerda De Block (Oosterzele) 

staat als verpleegkundige en als trotse mama van 2 tienerdochters,  met heel 
veel plezier dicht bij de mensen.  Ook als bestuurslid van de turnclub Olympia 
en bestuurslid van het Sinksencomité Oosterzele gaat haar interesse 
voornamelijk uit naar de mening en de noden van de bevolking. 
Gerda gaat voor : Oosterzele, een leefbare gemeente voor iedereen !  

 
15. Erna Tondeleir (Landskouter) 

Is de moeder en grootmoeder van “alle inwoners van Landskouter”. 
Voorzitster van KVLV en trekker van de parochiale feesten in Lanskouter.  Zij 
is de toeverlaat voor de zieken en animeert iedereen aan de schoolpoort van 
Landskouter.  Een duiveltje doet al die haar gemeente wil verdedigen in de 
politieke arena. 

 
16. Rita Lust  (Scheldewindeke) 

is mama van 4 kinderen en werkt mee in de zaak van haar echtgenoot. 
Eigenlijk reeds handen te kort zou je denken.  Toch is Rita sinds 2004 
voorzitster van vrouwenbeweging Markant Oosterzele, actief lid van het 
Ankerkoor, lid KVLV en vrijwilligster bij Kind en Preventie. 
Iedereen beseft dat het leven, door de komst van de euro, duurder is 
geworden.  Daarom dienen we voorzichtig om te springen met het zuur 
verdiende geld van de belastingbetaler dus kies bewust, stem op Lust ! 

 
17. Claudine Batsleer (Scheldewindeke) 

zoekt een weg naar een sterke toekomst voor Oosterzele en gaat de uitdaging 
aan om de politiek te leren kennen en te hanteren. 
Claudine, industrieel ingenieur, werkt bij Alcatel Bell in Antwerpen o.a. als 
teamleider voor sofware ontwikkeling van breedband Telecom toepassingen. 
In het avondonderwijs doceert deze bezige bij de programmeertaal java.  Een 
techneut met een hart voor maatschappelijke problemen. 
Haar partner Guy Vanderhaegen is landbouwer en uitbater van een 
landbouwloon- en grondwerkbedrijf. 
 

18. Karen De Visscher (Moortsele) 
is geboren en getogen in Scheldewindeke maar woont sinds haar huwelijk in 
Moortsele. Op professioneel vlak geeft ze aan jongeren dagelijks de 
schoonheid van wiskunde mee.  In haar vrije tijd is ze verknocht aan het 
Oosterzeels jeugdwerk: van scoutsleiding naar de jeugdraad.  Daar gaat haar 
interesse vooral naar zijn adviserende functie en het beleid dat in het 
jeugdwerkbeleidsplan ter sprake komt.  De stap naar politiek is dus niet groot 
meer ! 

 
19. Filip Michiels (Scheldewindeke) 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !  Onze jongste telg op de pluralistische 
SVVO lijst, is ook gepakt door de politieke microbe van zijn vader Paul 
Michiels. 
Filip heeft eveneens een brede affectie voor jeugdwerking: secretaris van de 
Oosterzeelse Jeugdraad en reeds 5 jaar groepsleider van de scouts Windeke. 
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Inspraak en engagement zijn 2 begrippen die hem motiveren om niet langer 
aan de zijlijn te staan.  
Sinds kort werkt hij als parlementair medewerker in het Vlaamse parlement 
voor Patrick Lachaert en Sven Gatz.. 
 

20. Els De Temmerman (Oosterzele) 
is een goedlachse jonge vrouw. 
Van 1988 tot 2005 was ze zelfstandig kantoorhoudster van Fortis op het dorp 
in Oosterzele.  Beroepshalve heeft ze dan ook geleerd om te gaan met alle 
lagen van de bevolking en vooral samen oplossingen te zoeken voor hun 
noden en  bekommernissen.  De zin om aan politiek te doen komt voort uit 
haar eerlijkheidsgevoel.  Vertrekkend vanuit die visie gaan we met Els een 
bank vooruit ! 

 
21. Geert Van Grembergen (Balegem ) 

zetelt sinds 2000 in de gemeente als SVVO raadslid. 
Beroepshalve is hij afdelingssecretaris van de Liberale Mutualiteit in Groot-
Oosterzele, maar ook actief in Lochristi en in de hoofdzetel te Gent. 
Vanuit deze functie heeft hij een ruime ervaring in de materies zoals 
gezondheid, gehandicaptenzorg, werkloosheid en vergrijzing.   
In de politiek, zijn werk en zijn privé-leven hecht Geert veel belang aan 
waarden als correctheid, soberheid en eerlijkheid. 
Daarom luidt zijn motto: ‘Geert is beschikbaar voor u’. 

 
22. Walter Muls  (Balegem ) 

is advocaat en woont sinds 2001 samen met zijn jonge gezin in Balegem.  Na 
zijn humaniora studies in Zottegem ging Walter studeren en werken in 
Brussel.   
Gedurende meer dan 20 jaar was hij vrijwillig actief in de Volksunie en werd er 
o.m. nationaal jongerenvoorzitter en nationaal partijraadsvoorzitter. 
In 2001 was  hij mede-oprichter van Spirit en sinds juli 2003 is hij lid van de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Voor een dynamisch en open Oosterzele wil hij graag mee de handen uit de 
mouwen steken. 
  

23. Johan Van Hecke (Oosterzele)  
voorstellen is in feite overbodig.  Als gewezen burgemeester en huidig 
Europarlementslid is hij ook ver buiten onze gemeente geen onbekende.  Hij 
zette Oosterzele op de kaart en voerde een eerlijk beleid zonder onderscheid. 
Zijn populariteit had niet enkel te maken met zijn dienstbetoon maar ook met 
zijn dynamisch beleid (o.a. (her) aanleg van fietspaden, containerpark,  KMO-
zone, vernieuwing gemeentescholen,…) 
Johan Van Hecke duwt de SVVO lijst om de nieuwe ploeg voluit te steunen.  

 
 
Met deze lijst zal SVVO een sterk programma met positieve boodschappen en een 
realistisch en realiseerbaar actiepakket verdedigen. 
Dit programma zullen we op een andere keer toelichten. 
 
Voor de SVVO-fractie 
De SVVO-voorzitter 
Jan Bogaert 


