»

GOOIK VOORUIT

onze kandidaten

DE BURGEMEESTER
STELT ZIJN
PLOEG VOOR
Beste Gooikenaar,
Politiek actief zijn begint en eindigt bij de mensen. Daarom ben ik sinds mijn
jeugdjaren nauw betrokken bij alles wat beweegt in Gooik, Kester, Leerbeek,
Oetingen en Strijland. Sinds 1989 mag ik dankzij de steun van velen onder u
burgemeester zijn van de mooiste gemeente in het Pajottenland en Vlaanderen.
Tijdens al die jaren is onze mooie gemeente nog verder “verpareld”: de landelijke
inslag is behouden, de verstedelijking werd tegengegaan en we bouwen telkens
met verjongde krachten aan vernieuwing en creativiteit.

“Mensen graag zien is mijn hobby…”
De volgende jaren wil ik met een versterkte en verjongde ploeg meewerken
aan een beleid dicht bij de mensen met grote projecten en kleine dagelijkse
attenties: in een wereld van onzekerheden moet de gemeente en de eigen
wijk steeds meer de thuis zijn waar iedereen zich goed voelt. Niet met grote
woorden maar met positieve daden van elke dag: kort bij onze deelgemeenten,
vooral heel dicht bij het dagelijkse lief en leed van de mensen zelf…
Ik stel u dan ook graag de ploeg voor die in de toekomst ten dienste zal staan
van u. Met sterke vertegenwoordigers uit elke deelgemeente. Met een sterke
mix tussen ervaring en jeugdig enthousiasme. Met 10 van de 21 kandidaten
die voor het eerst kandidaat zijn voor CD&V Gooik. Dat is pas vernieuwing. De
toekomst van onze mooie gemeente is verzekerd.

“Gooik vooruit! Oetingen vooruit!
Kester vooruit! Leerbeek vooruit!
Strijland vooruit!”
Michel Doomst
Uw burgemeester
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MICHEL
DOOMST

“De dromen van vandaag zijn het
materiaal van de wereld van morgen.”
(Peter Gabriel)

WIE IS SIMON?
- 37 jaar
- burgerlijk ingenieur - architect
- man van Anne en papa van Elisa (10), Paulien (7) en Jan Klaas (5),
mee op de foto
Simon groeide op in de Koekoekstraat, als oudste zoon van Greta
en kleinzoon van bakker Louis ‘van Keis’. Hij bracht een actieve
jeugd door in de scouts, muziekschool, judo, voetbal en jeugdraad.
Op 18-jarige leeftijd klopte hij aan bij burgemeester en buurman
Michel Doomst: ‘Die politiek, dat interesseert me wel!’
Simon deed 6 jaar ervaring op in de OCMW-raad. Intussen
studeerde hij af als burgerlijk ingenieur-architect. Na een sterk
resultaat bij zijn eerste verkiezingen, ging hij door als schepen van
wonen, jeugd, landbouw, milieu en natuur en sinds 2012 ook als
een gedreven 1e schepen.

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
De rust, de stilte, de schone lucht en ons Pajotse
landschap zijn onbetaalbaar. Het behoud daarvan is zijn
eerste bekommernis. Die akkers, weiden en natuur worden
verzorgd door onze land(schaps)bouwers en maken van
Gooik, Strijland, Oetingen, Leerbeek en Kester dé Parel
van het Pajottenland.
Een landelijk dorp, waar je graag thuis komt. Maar wel
één dat mee is met zijn tijd: met levendige dorpskernen,
energiezuinige gebouwen, slimme mobiliteit en moderne
dienstverlening. Met Simon is Gooik in goeie handen.

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» ‘We moeten dat meer in zijn geheel bekijken’. Simon

neemt een beslissing graag in een breder kader en
binnen een visie op lange termijn. Een oplossing die voor
iedereen gelijk is.
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»» Hij luistert gemakkelijk en weet te detecteren wat er

leeft bij de mensen, om dat nadien om te zetten in een
gedegen beleid.

»» Altijd met een rustige en intelligente aanpak.

CHRISTA
DERMEZ
WIE IS CHRISTA?
Als vierde in een rij van vijf kinderen groeide ze op in een groot
en warm nest. Ze genoten allen van al het goede wat Leerbeek en
het leven te bieden had. Dat goede vonden ze vaak in heel kleine
dingen, maar vooral in mensen. Hun huis was altijd een echte thuis,
ook voor hun buren, familie en vrienden. Doorzettingsvermogen,
elkaar een warm hart toedragen en een handje toesteken waar
nodig, zijn waarden die haar steeds zijn bijgebleven.
Ze worden ook doorgegeven in haar eigen gezin. Haar echtgenoot
Rudi De Broyer denkt er immers net hetzelfde over. Hij heeft
jarenlang mensen geholpen als afgevaardigde van de mutualiteit.
Ze zijn samen erg trots op hoe hun kinderen Ellen, Dennis en Lotte
met eenzelfde positieve ingesteldheid hun weg zoeken in het leven.
Op het werk stelt Christa net zozeer het menselijke aspect centraal.
Ze doet er alles aan opdat haar naaste medewerkers hun job goed
en graag doen. In haar vrije tijd is ze een grote sympathisant en
medewerker van het Gooikse verenigingsleven.

CHRISTA
DERMEZ
OP TWEE!

Wijngaardstraat 81
1755 Gooik
0478 30 78 88
christa.dermez@hotmail.com

HAAR 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Oog hebben voor de noden en wensen van anderen
»» Uitdagingen niet uit de weg gaan
»» Consequent handelen.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Ze wil dat Gooik een plek is waar gezinnen en generaties
hun thuis hebben en rust vinden, waar ze met veel
goesting komen en ook blijven wonen. Maar tegelijkertijd
moet het een plek zijn die aansluiting vindt bij het
moderne leven en waar er voor alle inwoners voldoende
uitdagingen en mogelijkheden zijn om zich te engageren.
Ze wil daar als politica met heel haar hart aan werken
zodat het antwoord op de vraag ‘Hoe is’t dermez?’
vanzelfsprekend is: Gooiks goed!
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SIMON
DE BOECK

SIMON
DE BOECK

Bruneaustraat 42
1755 Kester
0494 81 30 62
simon.deboeck@gooik.be
simondeboeck
www.simondeboeck.be

WIE IS GUNTHER?
Gunther De Wilde is geboren en getogen in onze
gemeente, waar hij in het huwelijksbootje stapte met Ellen
Robeyn ( zaakvoerder Pajotse Crèmekar). Gunther, zoon
van Isidoor De Wilde en Gonda Claes, is van jongs af aan
betrokken geweest in het verenigingsleven. Eerst was hij 18
jaar actief in de jeugdbeweging, later werd hij opstarter en
voorzitter van de Gooikse jeugdraad.
In 2000 werd Gunther verkozen tot jongste schepen van
Vlaanderen. In die voorbije 18 jaar heeft Gunther heel
wat bevoegdheden voor zijn rekening genomen: jeugd,
milieu, sport, senioren, financiën, interne werking... en
héél wat verwezenlijkt in onze mooie gemeente. Géén
woorden maar daden. De gemeentelijke speelpleinwerking
‘t Foensjske en Jeugdhuis GUUK werden opgericht,
verschillende adviesraden en nieuwe diensten opgestart:
Seniorenraad, sport- en jeugddienst werden geboren.
En de realisatie van ons gemeentelijk sportcentrum is
een écht pareltje: Sporthal, de finse- en atletiekpiste,
skatepark, beweegtuin, petanque en sinds kort een nieuw
kunstgrasveld.
Gunther zet zich ook in als bestuurder voor tal van
activiteiten: Sportigo sportkampen, Zwem-club
Pajottenland, Nacht van de Pajotse ondernemer,...
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ELLEN
VEREMAN
WIE IS ELLEN?
Ellen Vereman is een jongedame van 18 jaar die afkomstig
is uit Leerbeek. Ze rondde net de middelbare school af en
volgt nu een lerarenopleiding aan de hogeschool Odisee in
Aalst. De lerarenopleiding typeert haar ten voeten uit: Ellen
staat steeds klaar om een helpende hand te bieden en haar
beste beentje voor te zetten.
Naast de studies is Ellen een bijzonder sportieve
jongedame. Ellen doet aan atletiek bij ACP in Strijland en ze
geeft zelf ook training aan jonge atleten. Daarnaast kan je
haar regelmatig vinden in de fitness of op sportwedstrijden
in onze gemeente. Ellen is de jongste kandidate op de lijst
van CD&V Gooik, en met al haar jeugdig enthousiasme zijn
we overtuigd dat ze haar voor 100% zal inzetten voor de
gemeente.

ELLEN
VEREMAN

Havilandstraat 25
1755 Leerbeek
0477 38 42 59
ellen.vereman@telenet.be
Ellen Vereman
ellen_vereman

GEEF ME
DE VIJF!

HAAR 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Ellen is altijd zeer creatief bezig en tracht voor alles

meteen een oplossing te zoeken.

»» Ondanks haar jeugdige leeftijd is Ellen reeds een echte

doorzetter en dat zal de gemeente geweten hebben.

»» Ellen heeft een passie om mensen te ondersteunen en de

handen uit de mouwen te steken.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Haar grote droom voor Gooik is dat iedereen, zowel jong
als oud, zich veilig en goed voelt in zijn of haar gemeente.
Eén van haar voorstellen in Gooik is dan ook de realisatie
van veiligere en betere fietspaden, zodat ouders hun kind
met een gerust hart naar school kunnen laten fietsen.
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GUNTHER
DE WILDE

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
Ook de komende 6 jaar wil ik met “Volle goesting”, samen
bouwen aan een toffe Landelijke gemeente om in te leven.
Daarbij wil ik inzetten op een moderne dienstverlening
en burgervriendelijk onthaal, sterke landbouwers en
ondernemers, een kwalitief aanbod aan opvang en activiteiten
voor de jongsten en betaalbaar wonen voor senioren
(Serviceflats in iedere deelgemeente, betaalbare thuiszorg en
mantelzorg versterken). Onze prachtige streek moeten we
blijven koesteren als unieke plek om te genieten en tot rust te
komen, Gooik: Hét Toscane van Vlaanderen!

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Gunther is een dynamische doener met de doorzetting

van een jonge zelfstandige.

»» Open en volks
»» Luisterend en bereikbaar

GUNTHER
DE WILDE

Gooikeveldstraat 58
1755 Gooik
0478 27 20 52
gunther.dewilde@gooik.be

WIE IS LINDA?
Linda De Schutter is de dochter van Jacqueline De Coster
en Albert De Schutter. Ze heeft één zoon, Joram De Pauw.
Linda is 47 jaar en is reeds al deze jaren woonachtig in
Gooik. Vandaag woont zij in het mooie Strijland op een
boogscheut van de atletiekpiste. Linda is een goed gekende
dame in het Gooikse verenigingsleven, ze is zelf ook lid
van verschillende verenigingen. Iedereen in haar omgeving
weet dat zij elke vereniging in haar hart draagt. In 2012
werd zij zelfs uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in
Gooik. Linda was ook jarenlang actief als vormer bij sociale
verenigingen oa voor gehandicapten. Ze heeft zich 5 jaar
volledig ingezet in de OCMW-raad. Het afgelopen jaar
maakte zij de overstap naar de gemeenteraad.
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HAAR 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Sociaal geëngageerd. Linda heeft een hart voor

mensen en komt op voor de zwakkeren in onze
gemeente

»» Linda is een echte doener. Je betrapt haar nooit op

grote uitspraken, wel op heel veel daden

»» Haar inzet in het verenigingsleven

PLAATS

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?

HERMAN
ANTHOONS

Linda droomt er van dat we ons nog meer inzetten voor
het sociale in Gooik: nog meer aandacht voor de zwakkere
, ouderen, andersvaliden,.. Verder wil ze er voor zorgen dat
Gooik een DORP blijft waar iedereen mekaar nog kent en
nog goedendag zegt. Verder wil ze de lokale handelaars
steunen en er voor zorgen dat er meer Gooiks gekocht wordt.
Gooik moet een mooie gemeenten blijven met een groot
verenigingsleven en haar mooi landschap.

WIE IS HERMAN?
Herman heeft met zijn 30 jaar dienst als schepen intussen al
heel wat politieke ervaring opgebouwd. In die periode was hij
onder meer bevoegd voor sport, jeugd, cultuur, kunstonderwijs,
mobiliteit en openbare werken. Tal van openbare voorzieningen
werden door Herman en de CD&V ploeg gerealiseerd: aankoop
en uitbreiding van het gemeenschapscentrum de Cam, bouw
van de loods voor de dienst openbare werken, uitbreiding van de
hoofdbibliotheek, automatisatie van de bibliotheek, realisatie van
het milieupark, opstart gemeentelijke uitleendienst. Met een sterke
ploeg gemeentelijke arbeiders heeft hij vele kilometers wegen
onder handen genomen. Zo zorgde hij ook voor een veilig fietspad
in de buurt van het gemeentelijk sportcentrum de Koornmolen
in Strijland. Herman heeft er steeds een erezaak van gemaakt
om tijdens de winterperiode de 120 kilometer Gooikse wegen zo
spoedig mogelijk te ruimen en te strooien wanneer sneeuw en ijzel
toeslaan.
Herman is reeds 30 jaar onafgebroken bevoegd voor cultuur in
Gooik en hij is van oordeel dat de Gooikse verenigingen maximale
ondersteuning moeten (blijven) krijgen.
Herman is al 30 jaar getrouwd met Marie-Paule Bombart, een
dynamische gezinshelpster en gespecialiseerde voetverzorgster.
Samen met de kinderen Ellen, Jente en Jorgen woont Herman in
het gezellige Oetingen, gekend om zijn bruisend verenigingsleven.

HERMAN
ANTHOONS

Frankrijkstraat 13c
1755 Oetingen
0476 86 01 95
herman.anthoons@telenet.be

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Herman is een man van zijn woord
»» Een sterke persoonlijkheid
»» Steeds rechtlijning en recht voor de raap.

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
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Herman wil de lijn van de huidige bestuursploeg verder
doortrekken. Het werk is immers nog niet af. Herman wil
zo verder werk maken van veilige fiets- en voetpaden en
hij wil ook ervoor zorgen dat tal van Gooikse straten een
vernieuwde straatinrichting krijgen en een aangenaam
verblijfskarakter. Ook het herinrichten en het ingroenen
van de Gooikse kerkhoven alsook de aanleg van indoorpetanquebanen staan nog op Herman zijn verlanglijstje

LINDA
DE SCHUTTER

LINDA
DE SCHUTTER

Processiestraat 36
1755 Strijland
0497 35 89 66
linda.de-schutter@outlook.be

WIE IS PATRICK?
Patrick Week is 56 jaar oud en echtgenoot van Annick,
papa van Audrey en haar vriend Michael en opa van Flo. Hij
woont ondertussen bijna 9 jaar in de Heideblik te Leerbeek
en is ondertussen een echte Gooikenaar geworden. Zes jaar
geleden heeft hij 100% inzet beloofd en we denken dat hij dit
is nagekomen, zowel tijdens zijn 2.5 jaar als voorzitter als de
laatste 2 jaar als OCMW-raadslid. Door zijn verleden in het
voetbal is hij een echte groepsspeler. Hij is rotsvast overtuigd
dat we met zijn allen meer kunnen realiseren dan alleen.

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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»» Patrick is een echte volksmens die overal graag

»» Het blijven opvolgen van nieuwe inwoners opdat zij

makkelijk hun weg vinden naar sportclubs en andere
verenigingen in Gooik en sneller geïntegreerd worden in
het Gooikse sociale leven.

»» De Gooikse zelfstandigen aantrekken, promoten,

ondersteunen en sensibiliseren zodat de Gooikenaar nog
meer zin heeft om Gooiks te kopen.

»» Het opvolgen van senioren zodat zij niets te kort komen en

niet in de eenzaamheid verdwalen.

»» De buurten sensibiliseren om contact met elkaar te houden

zodat iedereen zich veilig voelt in Gooik.

gezien is.

»» Zijn oprechte bezorgdheid om de dagelijkse zorgen

van mensen typeert hem volledig

PLAATS

»» Patrick kent het Gooikse verenigingsleven van

JONAS
DE MAESENEER

binnen en van buiten

PATRICK
WEEK

WIE IS JONAS?
Jonas De Maeseneer (29) is geboren en getogen in Kester als
zoon van Marina Deherder en Patrick De Maeseneer. Als een
van onze jongere kandidaten is hij niet nieuw binnen onze
partij. Desondanks hij voor de eerste keer kandidaat is voor de
gemeenteraadsverkiezingen, toonde hij de voorbije jaren reeds
zijn engagement. In 2013 hield hij Jong CD&V Gooik opnieuw
boven de doopvont, samen met o.a. Laura Timmermans, Maité
Geeraerts, Tim De Muylder, Tessa De Moyer en Birgit Wachtelaer.
In 2015 nam hij de fakkel als jongerenvoorzitter over en toonde
hij daarnaast zijn kwaliteiten als organisator.
Tot op de dag van vandaag is Jonas binnen onze partij de
drijvende kracht achter onze evenementen. Denk maar aan o.a.
de Brusseldag, Antwerpendag, de jaarlijkse familiehappening,
de winterhappenings, het Heen & Weertje Laundry Day… Op
vraag van burgemeester Michel Doomst nam Jonas in 2017
de voorzittersfakkel van CD&V Gooik over van Patrick Week.
Aangezien hij sinds februari zetelt in de OCMW-raad van
onze gemeente, droeg hij het voorzitterschap over aan Jan
Vanderhoeven. Het werk binnen de OCMW-raad sluit nauw
aan bij zijn werk als consulent bij het Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg Halle-Vilvoorde.

JONAS
DE MAESENEER

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?

Patattestraat 7
1755 Kester
0495 76 58 70
jonasdemaeseneer@hotmail.com
Jonas De Maeseneer

ZIJN STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
Naast het organisatievermogen en de volledige inzet en
engagement voor zowel de partij als de gemeentebelangen
biedt Jonas een luisterend oor voor iedereen: ongeacht welk
overtuiging, gezinssamenstelling, geslacht, afkomst, leeftijd…
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ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
Zijn droom is dan ook dat onze gemeente in de
toekomst voor alle inwoners een plaats kan zijn waar
het steeds opnieuw ‘thuiskomen’ is. Een gemeente
waar iedereen zich opperbest voelt.

PATRICK
WEEK

Heideblik 6
1755 Leerbeek
0478 35 63 93
patrick.week9@gmail.com

WIE IS PASCAL?
Pascal is een geboren en getogen Gooikenaar die zijn ganse
jeugd in Gooik heeft gewoond.
Na het vinden van de liefde is hij een tijdje weggeweest
uit onze gemeente. Maar al snel kwam hij terug op
het rechte pad. Hij beschrijft het zelf als volgt: je krijgt
het manneken uit Gooik maar NOOIT Gooik uit het
manneken! Pascal De Leener is tevens de bezieler van het
buurtinformatienetwerk in Gooik. Hij trekt daarbij voluit
de kaart van een veilig dorp voor jong en oud. Met zijn
verleden als vakbondsman beweegt hij zich daarenboven als
geen ander tussen de mensen en is hij een graag geziene
vrijwilliger bij meerdere organisaties.

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
Een modern veilig dorp voor iedereen. Eerst en vooral via de
verdere uitbouw van het BIN project waar hij mee begonnen
is, door te starten met een ANPR camera netwerk en trajectcontrole op meerdere plaatsen in Gooik. Hij wil een dorp waar
de mensen blijven met mekaar praten. Graag zou hij zien dat
de mensen weer als vroeger buiten voor de deur een praatje
slaan. Gooik moet een plattelandsdorp zijn waar de buren je
vrienden zijn, en waar we zorg dragen voor mekaar en helpen
waar nodig.

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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»» Organisator in hart en nieren. Voor CD&V

zo ook voor KWB Gooik en Strijland,

»» Sociaal geëngageerd persoon,

ELKE
VAN WAYENBERGHE

Staat steeds klaar om de buurt levendig te houden
via het buurtcomité

»» Vrijwilliger bij tal van organisaties,

Zoals CD&V, KWB, Samana,

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
Als maatschappelijk werker beschikt ze over een sterk
inlevingsvermogen en luisterend oor. Zij verkiest bij
opkomende ongenoegens de weg van dialoog en bemiddeling
in plaats van het conflict.

WIE IS ELKE?
Elke Van Wayenberghe is één van de nieuwe enthousiaste
vrouwelijke kandidaten binnen onze partij. Haar roets liggen
in Gooik als kleindochter van Pol Van Schepdael, uitbater
van “De Vrede van 1955 tot 1959” en nog beter bekend
als “Pol van den Haas” en Erelid van “De Hazenbolders”.
Zij is een trotse Oetingenaar en beleeft het sociaal leven in
Oetingen ten volle. Ze is lid van de Oetingse toneelvrienden
en draagt ook haar steentje bij aan de bruisende
voetbalclub SK Oetingen. Ruim 20 jaar werkt zij voor het
agentschap Jongerenwelzijn.

ELKE
VAN WAYENBERGHE
OMDAT ELKE
STEM TELT

Kerkstraat 30
1755 Oetingen
0499 55 32 82

Als mama van twee opgroeiende tieners en echtgenote van
een lokaal zelfstandig ondernemer herkent zij wat er leeft
onder de jongeren en heeft ze respect voor de hardwerkende
handelaars in onze gemeente.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Elke wil er vooral op toezien en meewerken aan het
behoud van het moois in onze gemeente. Het hoeft niet
steeds flitsend nieuw en hypermodern te zijn. Laat ons
vasthouden aan het uitgebreide verenigingsleven, onze
talrijke jeugdbewegingen de prachtige sportfaciliteiten.
Elke hoopt dat nog vele generaties kunnen genieten van
de prachtige wandel -en fietsroutes die onze gemeente rijk
is en ons leiden naar prachtige plaatsen zoals bijvoorbeeld
de Kesterheide en de Woestijn. Op deze manier helpt onze
gemeente een beetje mee aan het creëren van mooie
herinneringen voor zoveel mensen. Elke wil de komende
jaren groeien in het voeren van dorpspolitiek en vooral……
heeft er veel GOESTING in.
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PASCAL
DE LEENER

PASCAL
DE LEENER
EEN VEILIG DORP
VOOR JONG EN OUD

Monseigneur Abbeloosstraat 34
1755 Gooik
0495 30 35 47
pascaldeleener@hotmail.com
Pascal De Leener

WIE IS PASCALE?
Pascale Van den Eeckhoudt – Meire reeds 33 jaar gelukkig samen
waarvan 29 jaar gehuwd met Simon Meire. Ze is moeder van 5
kinderen en heeft reeds 3 prachtige kleinkinderen. Pascale is als
een echte mama de rots in de branding in het gezin, dat voor haar
steeds op de eerste plaats staat. Sinds 2013 wonen ze terug in
Kester. Na 27 jaar kon ze haar roots niet meer achterlaten.
Sinds hun terugkeer zijn ze zich ook meer sociaal beginnen inzetten
in de gemeente, onder meer bij KWB Leerbeek. Wie Pascale kent,
weet dat zij meer dan twee helpende handen heeft bij de vele
activiteiten in onze gemeente. Dat doet nu ook al jaren voor de
bekende processie van Kester. In de weinige tijd die zij nog vrij heeft,
is ze ook een echte carnavalsvrouw bij de Gilles en Pierrots van
Groot Halle. Pascale en echtgenoot Simon lopen niet in de kijker
maar zijn harde werkers achter de schermen. Dit zowel in Kester als
in Leerbeek.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Haar droom voor Gooik is om de vereenzaming tegen te
gaan. Ook een helpende hand, een babbeltje kan soms
wonderen doen. Ook de verfraaiing van dorpskernen
en begraafplaatsen zijn belangrijk. Bloemetjes
maken mensen blij. Ook een prioriteit is een betere
infrastructuur voor onze fietsers, jong en oud. Maar
ook veiligere en meer oversteekplaatsen langs de baan,
zoals voetpaden en verkeerslichten. Haar droom voor
de gemeente Groot Gooik is dat er een sociaal huis zou
komen waar iedereen welkom is voor een babbel en/of
voor inlichtingen.

HAAR 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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»» zeer sociaal aangelegd

PASCALE
VAN DEN EECKHOUDTMEIRE

»» Staat voor iedereen te dienste, met een

daad of een woord

AMBER
GYS

»» Gepassioneerd in alles wat ze doet of

onderneemt

Bruneaustraat 20
1755 Kester
0475 69 22 78
meire.pascale@gmail.com

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?

WIE IS AMBER?
Amber Gys is een jonge, dynamische vrouw van 19
jaar, geboren en getogen in Leerbeek. Ze staat op het
punt het nieuwe schooljaar in te gaan in de richting
journalistiek. Ze heeft deze richting gekozen omdat ze
steeds heel geboeid is geweest in alles wat met nieuws te
maken heeft. Ze is een bezige bij die steeds vooruit wil in
het leven en zo nieuwe ervaringen wil opdoen. Zo gaat
ze vaak mee als monitor op kampen met TopVakantie,
ze volgt ook avondschool zodat ze later als bijberoep
schoonheidsspecialiste kan worden.

AMBER
GYS

Ninoofse Steenweg 179
1755 Leerbeek
0470 46 20 48
ambergys@hotmail.com

Ze heeft heel veel doorzettingsvermogen en dat is zeker
haar sterkste punt als kandidate. Ze zal er alles aan doen om
haar idee positief naar voren te brengen en zo tot slagen
te komen. Ze ziet in alles ook altijd het positieve en staat zo
dus heel optimistisch in het leven. Haar glimlach die 24/7 te
zien is, is haar handelsmerk. Verder is ze ook heel ambitieus,
ze heeft grootse plannen en denkt al ver “vooruit” naar de
toekomst. Zowel voor zichzelf als voor Gooik legt ze de lat
hoog.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Haar allergrootste droom voor Gooik is dat mensen
van alle leeftijden wat korter bij elkaar komen te
staan zodat er een eendracht in Gooik ontstaat met
alle mensen onder elkaar. Verjonging is een must
om dit doel te bereiken en zo alle leeftijden hierover
aan te spreken. Ze wil ervoor zorgen dat Gooik
een plaats wordt waar iedereen, jong en oud, zich
verbonden voelt en kan zeggen dat ze een trotse
Gooikenaar zijn!

PASCALE
VAN DEN EECKHOUDTMEIRE 13
PLAATS

WIE IS LAURA?
Laura is op en top Gooikenaar met haar 28-jarige burgerschap
in Kester. 14 jaar lang heeft zij actief deelgenomen in het
verenigingsleven via Chiro Kester, waarvan 3 jaar leiderschap. Ook
maakte zij deel uit van de muziekacademie Gooik, waar ze dwarsfluit
en piano leerde spelen. Met haar mama, die onthaalmoeder
is geweest, heeft zij thuis vele kindjes en jonge gezinnen zien
voorbijkomen. Ook voor deze mensen wil zij haar steentje bijdragen.
Laura koos voor CD&V omdat ze zeer fier is over de werking in haar
gemeente en wil hier graag deel van uitmaken.
Met haar sociale betrokkenheid bij de jeugd en haar passie voor
een bruisend Gooik, zoekt Laura naar nieuwe manieren om onze
dorpelingen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast heeft Laura al
ervaring opgebouwd met Jong CD&V Gooik. Zo heeft zij een 5-tal
jaar geleden de jongerenpartij mee op de kaart gebracht, samen met
Jonas de Maeseneer en exjongerenvoorzitter Serge D’ambalasa. Nu
wil ze deze ervaring omzetten in het echte werk!

Laura haar droom voor onze gemeente is timmeren
aan een jeugdig, bruisend en groen Gooik! Hiermee
wil ze sterk inzetten op jeugd en jonge gezinnen,
zoals een groter aanbod aan activiteiten, betaalbare
woonoplossingen en meer mogelijkheden voor
kinderopvang. Daarnaast wil ze graag het toerisme,
de lokale handel en cultuur in onze gemeente
ondersteunen. Ook als fervent mountainbiker
vindt ze het belangrijk om het landelijk karakter van
Gooik te bewaren met vooral zorg voor fiets- en
wandelwegen.

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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»» Laura is een spontaan en sociaal iemand die graag onder

de mensen vertoeft.

SAMUEL
BILLENS
WIE IS SAMUEL?
Samuel Billens is een geboren en getogen Gooikenaar
woonachtig op een prachtige boerderij in kwakenbeek.
Zijn doel is om het juiste evenwicht te zoeken tussen
natuur, landbouw en energie. Hier probeert hij dagelijks
zijn steentje aan bij te dragen als projectmanager
energiesystemen. Al van jongs af aan heeft hij het belang
van een goede jeugdomgeving mogen ervaren door zijn
participatie in voetbalclubs, Jeugdvereninging (chiro)
en speelplein. Daarom koos hij ervoor om elke dag
actief bezig te zijn voor de jeugd als voorzitter van de
jeugdraad alsook van het jeugdhuis. Hij wil ook heel graag
meewerken aan de toekomst van de gemeente.

»» Met haar grote betrokkenheid en leergierigheid wil ze zich

volledig inzetten voor onze gemeente.

»» Ook zal je altijd bij haar terecht kunnen en zal ze er alles

aan doen om jouw boodschap over te brengen, met oog
voor iedere inwoner van Gooik.

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Samuel is een gedreven teamspeler die steeds naar

de efficiëntste oplossing streeft.

»» Samuel doet niets liever dan evenementen binnen

de gemeente samen te organiseren en hecht veel
belang aan een structuur en voorbereiding van begin
tot einde.

»» Hij kent de Gooikse jeugd als geen ander

Kleinbrusselstraat 1
1755 Gooik
0497 15 24 14
samuel.billens@gmail.com
Samuel Billens
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ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?

SAMUEL
BILLENS

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?

Zijn droom is dat Gooik de opgelegde
klimaatdoelstellingen haalt zonder zijn prachtig landelijk
karakter te verliezen. Samuel ijvert er naar dat de
gemeente zijn eigenheid niet verliest en hecht veel
belang aan uitbreiding van lokale handel. De gemeente
moet de warme omgeving blijven om op te groeien
en jezelf te kunnen ontwikkelen, zoals hij dit zelf
positief ervaren heeft. Gooik beschikt over een sterk
verenigingsleven, waar het volgens Samuel naar moet
luisteren, om aan een sterker verenigd Gooik te werken.

LAURA
TIMMERMANS

LAURA
TIMMERMANS

Bruneaustraat 91
1755 Kester
0474 91 61 24
laur_timmermans@hotmail.com
Laura Timmermans
lauratimmermans15

WIE IS INGE?
Inge JACOBS is 50 jaar en is getrouwd met Kurt en mama
van Birgit en Jasper Wachtelaer. Haar ouders zijn Annie
Dubois (van de Molen) en Désiré Jacobs (van Kuypers).
Zij groeide op in Strijland, liep er school en ging er naar
de KLJ. Sinds 1991 woont zij in Kester, momenteel
op haar geliefde Kesterheide. Inge is leerkracht in het
secundair onderwijs en sinds 2007 ook schepen in Gooik.
In haar vrije momenten zoekt zij de rust op, wandelend
in de natuur, genietend van al het mooie wat ons Pajots
landschap te bieden heeft. Zij gooit op vrijdagavond een
petanqueballetje, in clubverband bij de Petanqueclub van
Oetingen.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Inge’s grote droom is dat Gooik morgen een modern
landelijke gemeente blijft, waar men zorg draagt voor
elkaar, maar ook voor het milieu en het landschap.
Waar het goed is om thuis te komen, te onthaasten, te
sporten, te feesten, te leren, in de beste omstandigheden
en waar onze kinderen van nu, er later kunnen blijven.
“Guuk “ moet vooral GUUKS blijven!

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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Zij heeft 12 jaar ervaring als schepen en draagt dus
een grote dosis dossierkennis mee. Probleemoplossend
denken en doen zit in haar natuur, zij blijft niet bij de
pakken zitten.

PLAATS

Zij voelt zich op haar best midden de mensen, ‘een
klapke’ doen gebeurt steevast met de glimlach.

PASCALE
SOUFFRIAU
WIE IS PASCALE?
Pascale groeide op in Oetingen, als dochter van Greta en
kleindochter van de familie Dedoncker - Dedobbeleer “van
Toepes”. Als jong meisje ging ze dagelijks met haar pony
wandelen door de straten van Gooik, samen met haar oma
Madeleine die meeging op de fiets. Daar werd de basis gelegd
van Pascale’s liefde voor mens en dier en den buiten van Gooik.
Nadien studeerde ze rechten aan de VUB en verhuisde naar
Brussel. In die periode leerde ze haar man en volleyballer,
Stephen Shittu, kennen en Londen werd haar tweede thuis.
Het gezin verbleef ook een tiental jaar in het buitenland (vnl.
Spanje, Italië en Qatar).
Bij terugkomst vestigden ze zich definitief in Oetingen. Zes jaar
geleden kwam Pascale er plots alleen voor te staan met de 3
kinderen.
Als trotse mama van Jordan (18), Kenzie (14) en Gucci (8)
kent ze heel goed het reilen en zeilen van de jeugd, maar ook
de noden van gezinnen met opgroeiende kinderen en de
problematiek van alleenstaande ouders.
Ze houdt van een open communicatie waar mensen écht
luisteren naar elkaar én elkaars meningsverschillen en waar
men op een constructieve en respectvolle manier oplossingen
zoekt en elkaar helpt.

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
Pascale is rechtuit en draait niet rond de pot.
Ze is positief ingesteld, kan goed relativeren en geeft niet
makkelijk op.
Ze is een warme persoon en houdt intens van mensen en
dieren en al wat leeft.
Ze heeft door de jarenlange ervaringen in het buitenland
een ruime levensvisie en is heel flexibel.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
Pascale wil op een kritische en enthousiaste manier
meewerken aan een duurzame toekomst voor Gooik.
Ze wil de landelijkheid en de rust van Gooik behouden, maar
wil graag verder digitaliseren en moderniseren.
Ze wil zich inzetten voor ieder van ons, met onze aparte
noden, van jong tot oud, van alleenstaande of eenoudergezin
tot samenwonende of gehuwde, zodat we ons allemaal thuis
voelen in Gooik en er een mooi leven kunnen leiden.

PASCALE
SOUFFRIAU

Heerbaan 28
1755 Oetingen
0495 46 40 00
pascale.souffriau@hotmail.com
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INGE
JACOBS

INGE
JACOBS

Heidestraat 9
1755 Kester
0478 98 67 65
inge_vj_jacobs@hotmail.com

WIE IS CHRISTINE?
Christine vierde op 22 april haar 66 ste verjaardag. Ze
voelt zich nog jong genoeg om zich in te zetten voor elke
leeftijdsgroep.
Als pasgehuwde kwam ze zich in 1978 in Leerbeek
vestigen. Intussen zijn de 2 kinderen naar andere provincies
uitgezwermd.
Christine is meer dan 40 jaar verpleegkundige geweest en
zet haar ervaring nog steeds om in daden als vrijwilligster bij
Samana (Ziekenzorg) en de oppasdienst van het OCMW. Als
voorzitster van KVLV Leerbeek trekt ze de kar van de vrouwen
met vaart.

HAAR DROOM VOOR
GOOIK IS?
»» Leefbaarheid hoog houden (liefst nog

verhogen) door het respect voor mens, natuur
en milieu als een prioriteit te zien.

»» Sterk woonbeleid dat rekening houdt

met gezinnen en/of alleenstaanden in alle
levensfasen.

»» Toegankelijkheid diensten verhogen, rekening

houdend met mensen met onregelmatige
werkuren.

HAAR STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
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Authentiek zijn, een sterk rechtvaardigheidsprincipe,
helpt haar dagdagelijks bij haar sociaal engagement en
haar liefde voor mens en milieu.

LUC
DE DONCKER

CHRISTINE
VANKERSSCHAEVER

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Open, sociaal en een luisterend oor voor iedereen
»» Voor Luc staat kwaliteit steeds boven kwantiteit
»» Als zelfstandig ondernemer en projectontwikkelaar

WIE IS LUC?
Luc De Doncker, zoon van Staf, is gehuwd met Ingrid Vyncke.
Hij is de vader van Benthe, Jesse en Senne †. Ondertussen
is hij reeds de fiere grootvader van Mon, Cor en Gust.
Luc is geboren en getogen in Strijland en woont aan het
alomgekend Zwart schaap. Luc is bijzonder ondernemend
gericht en heeft al heel wat kilometers op de teller op dat
vlak. Als 23-jarige richtte hij reeds zijn eigen bouwbedrijf
op. De afgelopen jaren is Luc projectontwikkelaar. Luc zetelt
momenteel in de Gooikse gemeenteraad, waar hij met zijn
ondernemerskijk het beleid verder wil ondersteunen en
vormgeven.

LUC
DE DONCKER

Lenniksestraat 117
1755 Strijland
0475 60 84 02
054 56 80 14
bouw.de.doncker@gmail.com

is Luc na al die jaren zeer goed thuis in dossiers
zoals financiën, ondernemerschap en innovatie.
Die kennis en ervaring wil hij verder gebruiken ten
dienste van de gemeente.

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
Gooik moet de parel van het Pajottenland blijven.
Luc wil daarbij graag volgende accenten leggen:
een kansrijke en zorgzame gemeente, maar
ook boeiend en bloeiend van de activiteiten en
middenstand. Veilig en duurzaam en last but not
least: Gooik moet landelijk en Vlaams blijven.
Luc wil de vele uitdagingen in onze gemeente
aanpakken richting de toekomst voor onze
volgende generaties.
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CHRISTINE
VANKERSSCHAEVER

Ninoofse Steenweg 89
1755 Leerbeek
02 532 49 38
krisenkers@hotmail.com

WIE IS JAN?
Jan is een maatschappijkritische politieker die door zijn
inlevingsvermogen en zijn overal aanwezig zijn, voor vele Gooikenaren
een makkelijk bereikbaar figuur is.
Voor Jan barst ieder van ons van de kwaliteiten! Wanneer elk van ons
aangesproken wordt op zijn/haar kwaliteiten, lijkt het hem nogal evident
dat we ons allemaal goed in ons vel gaan voelen! Dit ziet hij als zijn
grote uitdaging in de Gooikse politiek. Jan zette zich de afgelopen jaren
bijzonder hard in voor de zwakkeren in onze samenleving vanuit zijn
functie als OCMW-voorzitter. Hij staat in Oetingen en ver daarbuiten,
gekend als een echte ploegspeler die het belang van de groep steeds
belangrijk acht dan dat van 1 persoon. Jan is dan ook de gedroomde
lijstduwer van CD&V Gooik.
Hij streeft eveneens naar een sterk geïntegreerd sociaal beleid bij de
nieuwe organisatiestructuur van onze gemeente! Meer dan ooit moet
deze nieuwe situatie aan onze gemeente de kans geven om iedereen
bewust te maken van het feit dat elke mens het recht heeft op een
menswaardig leven!!
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ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?
Hij droomt van een gemeente waarin, nog meer dan
nu het geval is, jong en oud mee het beleid bepalen.
Hij is een enorme voorstander van dorpsraden,
adviesraden, werkgroepen. Vanuit de basis mee het
beleid uittekenen, sterkt hem in de overtuiging dat we
in onze dorpen een boeiend, vooruitstrevend verhaal
kunnen schrijven
Hij droomt er eveneens van dat we dit doen met een
uitermate gevarieerd publiek. Niemand mag nog uit de
boot vallen!! Ieder zijn/haar stem telt !
Zijn respect voor het vele vrijwilligerswerk in onze
gemeente is dan ook zeer groot!

PLAATS

ZIJN STERKSTE
PUNTEN ZIJN?

LIEVEN
KRIKILION

»» Loyale inzet voor alle Gooikenaren!
»» Luisterbereidheid en heel erg bekommerd om

wat leeft bij de mensen, vooral bij zij die het
wat moeilijker hebben.

»» Sterk inlevingsvermogen!

WIE IS LIEVEN?
Lieven is gehuwd met Mirella Nechelput en trotse papa van
Laure (18) en Dieuwert (13). Werkzaam bij KBC Bank als
obligatiehandelaar in de Brusselse marktenzaal; zijn voorliefde
voor cijfers zal hier niet vreemd aan zijn. Hij is geboren in
Geraardsbergen en sinds 1998 woont hij met zijn gezin in Gooik
(gehucht Kôkenbèèk), waar hij terecht kwam in een “warme
buurt”. Beter een goede buur dan een verre vriend is zeker
geen loze slogan voor Lieven.
Sinds 2004 is hij actief binnen de Gooikse CD&V. In het begin
als financieel beheerder, later ook als plaatsvervangend
voorzitter. In 2009 nam hij, als OCMW-raadslid, zijn eerste
politiek mandaat op. In 2012 was hij medelijstduwer en behaalde
Lieven 451 voorkeurstemmen. Met dit mooie resultaat kwam
hij net niet in het schepencollege terecht. Begin 2013 werd
Lieven door de collega-raadsleden gekozen als fractieleider in
de Gooikse gemeenteraad.

ZIJN 3 STERKSTE
PUNTEN ZIJN?
»» Ervaring. Lieven heeft al heel wat politieke

kilometers op de teller en heeft de ervaring
om de gemeente door de vele uitdagingen te
loodsen

»» Kennis. Vriend en vijand zal beamen dat de

dossierkennis van Lieven geen gelijke kent.

»» Leiderschap. Als fractieleider in de

gemeenteraad weet hij als geen ander hoe hij
een groep op sleeptouw moet nemen.

ZIJN DROOM VOOR
GOOIK IS?

LIEVEN
KRIKILION

Honingenveldstraat 1
1755 Gooik
0472/42.95.36
lieven.krikilion@gooik.be
Lieven Krikilion
lkrikilion

…. dat we als Gooikenaars elke dag kunnen
thuiskomen in een landelijk, duurzaam en
verkeersveilig Gooik ….
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JAN
DEPESTER

Frankrijkstraat 3
1755 Oetingen
0471 79 80 65
VADER VAN jandepester56@gmail.com
BRAM EN TIJL jan.depester@gooik.be

JAN
DEPESTER

Stem op meerdere kandidaten !
Hoewel sommigen verlangen naar het elektronisch stemmen, is de manier van stemmen in Gooik nog
niet veranderd. Je mag met het rode potlood nog steeds het bolletje bovenaan de lijst kleuren, maar de
kandidaten verkiezen uiteraard een rood bolletje achter hun naam.
Op één lijst mag je zo veel kandidaten aanduiden als je wil, maar je moet je wel beperken tot één lijst.
We roepen op om een bolletje te kleuren achter elke kandidaat van de CD&V-lijst. Het zal een beetje
tijd vragen in het stemhokje, maar de kandidaten zullen je dankbaar zijn en u de komende 6 jaar niet
ontgoochelen.
In het stemhokje zal je overigens twee stemformulieren krijgen, want samen met de
gemeenteraadsverkiezingen, vinden ook de provincieraadsverkiezingen plaats. Voor Gooik is onze
burgemeester Michel Doomst kandidaat voor de provincie. Hij ondersteunt de CD&V-lijst als lijstduwer.

1 MICHEL DOOMST
3 SIMON DE BOECK
4 ELLEN VEREMAN
5 GUNTHER DE WILDE
6 HERMAN ANTHOONS
7 LINDA DE SCHUTTER
8 JONAS DE MAESENEER
9 PATRICK WEEK
10 ELKE VAN WAYENBERGHE
11 PASCAL DE LEENER
12 AMBER GYS
13 PASCALE VAN DEN EECKHOUDT - MEIRE
14 SAMUEL BILLENS
15 LAURA TIMMERMANS
16 PASCALE SOUFFRIAU
17 INGE JACOBS
18 LUC DE DONCKER
19 CHRISTINE VANKERSSCHAEVER
20 LIEVEN KRIKILION
21 JAN DEPESTER
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