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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

ERPE-MERE

Uw kandidaten voor 26 mei
Op 26 mei trekt u opnieuw naar de stembus voor de verkiezing van het Vlaams, federaal en Europees parlement. De N-VA staat voor u klaar 
met een ijzersterk team. In dit blad stellen we u graag enkele kandidaten voor.  Maak uitgebreid met hen kennis op de volgende pagina’s.

Eerste vrouw als voorzitter voor N-VA Erpe-Mere

Anne Segers
Voorzitter  
Delestraat 24, Erpe-Mere
0497 83 89 90
info@annesegers.be

Jaarlijks eetfestijn op 
zondag 22 september
Noteer ons jaarlijks eetfestijn nu al in uw 
agenda. Meer info volgt binnenkort! 

Matthias Diependaele
Lijsttrekker Vlaams Parlement

Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker Kamer

Saartje Heymans
Plaats 20 Vlaams Parlement

Op 6 februari werd Anne Segers met eenparigheid van stemmen verkozen tot voorzitter van onze afdeling. 
Jo Brondeel uit Erondegem wordt onze ondervoorzitter. Anne Segers is 39 jaar, mama van twee kindjes en 
woont samen met haar partner in Aaigem.  

Ze is binnenhuisarchitecte en runt samen met 
haar collega Stijn het bureau STAA in Aaigem. 
Dat helpt mensen bij hun bouw- of verbouw- 
plannen en bij de aanleg van hun tuin. Daarnaast 
geeft Anne ook lessen interieurinrichting in het 
volwassenenonderwijs.

Nieuwkomer vol ideeën
Anne is een nieuwkomer in de politiek maar 
heeft een duidelijke visie op de toekomst van 
onze afdeling. Als nieuwe voorzitter wil Anne 
een bruggenbouwer zijn en de partij een  
eendrachtig, positief imago bezorgen. “Ik ben 
heel blij met de kans die ik krijg van onze leden. 
Met een team vol vertrouwde én nieuwe  
gezichten bouwen wij enthousiast verder aan 
een dynamisch N-VA Erpe-Mere”, zegt de eerste 
vrouwelijke voorzitter van onze afdeling.

Anne is een echte teamspeler en wil dat ook 
tonen: “Ik wil binnen N-VA Erpe-Mere voor een 
aangenaam klimaat zorgen. Elk lid van ons  

bestuursteam moet zijn plekje vinden, zodat zij/
hij van daaruit het beste van zichzelf kan geven. 
Ik wil motiveren en openstaan voor ieders mening.  
Zo kunnen we samen goed  onderbouwde initi-
atieven tot stand brengen. Verantwoordelijkheid 
nemen zal ik aanmoedigen en ondersteunen. 
Betrokkenheid is voor mij een must.”

Een vrouwelijke toets
De vrouwelijke toets zal daarbij niet ontbreken: 
“Onze tien vrouwelijke bestuursleden tonen veel 
gedrevenheid en pit. Ze gaan allen zeer geënga-
geerd te werk, elk in hun domein. Dat is een troef 
voor de hele afdeling.”Met Anne als voorzitter 
en Jo als ondervoorzitter kan N-VA Erpe-Mere 
rekenen op een tandem van jong enthousiasme 
en rustige vastheid, van sterk sociaal engagement 
en dynamisch ondernemerschap. Onze afdeling 
telt ook heel wat nieuwe bestuursleden, zoals 
Béni Pollet uit Burst, Johan Cosyns uit Mere, 
Jan Verhulst uit Ottergem en Laura Striegel uit 
Aaigem.
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Twee jonge lijsttrekkers vertegenwoordigen 
de N-VA bij de verkiezingen van 26 mei.  
Anneleen Van Bossuyt en Matthias  
Diependaele trekken in duo naar de kiezer. 
Anneleen trekt de lijst voor de Kamer.  
Ze is Europees Parlementslid en fractie- 
voorzitter in de Gentse gemeenteraad. Matthias 
voert de lijst voor het Vlaams Parlement aan. 
Hij is fractievoorzitter in het Vlaams  
Parlement en schepen in Zottegem. Voor  
een gesprek met N-VA Erpe-Mere maken  
ze graag tijd.

Anneleen, voor jou is het federale niveau  
helemaal nieuw. Vind je het niet jammer om het 
Europese niveau te verlaten? 
Anneleen: “Ik heb met hart en ziel voor Vlaanderen op 
Europees niveau gewerkt. Maar in elk parlement zijn 
er stenen te verleggen. In de Kamer kan het nogal eens 
kletteren, de debatten hebben een heel eigen dynamiek. 
Het zal aanpassen zijn, dat zeker, maar dat hoort erbij. 
En om het met een cliché te zeggen: verandering van 
spijs doet eten (lacht). Het is inderdaad een nieuwe 
uitdaging, maar ik kijk ernaar uit om mijn Europese 
kennis ook in de Kamer toe te passen.”

Uw lijsttrekkers op 26 mei

Matthias Diependaele en 
Anneleen Van Bossuyt, uw 
lijsttrekkersduo op 26 mei.
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Matthias, voor jou is het Vlaams Parlement geen 
onbekend terrein. Wat wil je er de komende jaren 
doen?
Matthias: “Als fractievoorzitter volg ik alle dossiers op. Maar 
economie en innovatie zijn mijn favoriete thema’s. Voor de 
partij is het zonder meer onderwijs dat erboven uitsteekt. 
Het belangt iedereen aan. De N-VA wil meer nadruk leggen 
op kennis. De lat moet omhoog. Daar is niet iedereen het 
mee eens. Leerkrachten moeten in de eerste plaats lesgeven 
en daarom zoveel mogelijk verlost worden van papierwerk. 
Het klinkt misschien evident, maar wie de debatten gevolgd 
heeft, weet dat er veel op het spel staat.”

Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit 
het maatschappelijke debat. Iedereen heeft er een 
mening over. Wat is jullie standpunt? 
Anneleen: “Met het ecorealisme heeft de partij een ijzersterk 
verhaal. Wij zetten in op economische groei, kostenefficiënte  
maatregelen en innovatie. Dat verhaal is trouwens niet  
nieuw. Al van bij onze begindagen hebben wij een uitgesproken  
mening over milieu en klimaat. Een onderbouwde mening, 
en ze staat vandaag nog altijd overeind. Kerncentrales, 
bijvoorbeeld. Lange tijd stonden wij alleen met onze vraag 
om de jongste kerncentrales open te houden. Steeds meer 
maatschappelijke actoren beginnen ons daarin te volgen. Dat 
is alvast één taboe dat stilaan wegebt en dat kan het debat 
alleen maar ten goede komen.” 
 
Naast klimaat blijft migratie hoog op de politieke 
agenda staan. Wat zijn de plannen op dat thema?
Matthias: “Ons standpunt is duidelijk. Wij willen een streng 

maar rechtvaardig migratiebeleid. Wie onze hulp echt 
nodig heeft, kan op ons rekenen. Maar Europa moet meer 
greep krijgen op zijn buitengrenzen. We willen zelf bepalen 
wie binnenkomt. Wie hier komt wonen, moet bovendien 
onze manier van leven respecteren. Over onze waarden 
en normen valt niet te onderhandelen. En uiteraard is het 
Nederlands onze enige voertaal. Iedereen van goede wil kan 
deel uitmaken van onze samenleving. Maar goede wil moet 
van twee kanten komen. We mogen daar gerust wat meer op 
hameren.”

Anneleen: “De hele taaldiscussie hebben we ook in Gent 
gevoerd. Daar wordt het zelfs toegelaten om in de klas de 
thuistaal te spreken. Dat is uiteraard niet de weg vooruit. Het 
ontneemt die kinderen de kans om onze taal te leren en dus 
om hier een succesvolle toekomst uit te bouwen. De thuistaal 
spreken in de klas of op de speelplaats vinden wij geen goed 
idee.”  
 
“Iedereen moet zo snel mogelijk gemotiveerd worden om  
Nederlands te leren. Taal is wat ons bindt. Elkaar begrijpen 
lijkt me een minimum om met elkaar samen te leven. In 
andere landen is dat evident. Bij ons hangt daar een zekere 
schroom rond. Dat is onterecht. Nederlands is een prachtige 
taal en dat mag best meer gezegd worden.”

Matthias: “Weet je? We mogen best wat trotser zijn op 
Vlaanderen. We behoren tot de meest welvarende regio’s in 
de wereld. We voelen ons niet beter of slechter dan een ander. 
Maar we zijn trots op wat we hebben en wie we zijn. Ik ben er 
zeker van dat jullie er in Erpe-Mere ook zo over denken.”

Stem op Saartje Heymans uit Lede!
Saartje is 31 jaar en woont samen met haar partner en hun twee 
kindjes in Lede. Als geboren Aalsterse heeft ze nog steeds een 
sterke band met de carnavalsstad. Haar engagement voor  
Vlaanderen begon bij de Vlaamse Kring Meldert-Moorsel  
Stichting Piet Heymans, genoemd naar haar grootvader.  
Momenteel is ze actief bij de Vlaamse Volksbeweging  
Land van Aalst.

Overtuigd Jong N-VA’er
Op politiek vlak heeft Saartje ondanks haar jonge leeftijd al heel 
wat bagage. Ze is ondervoorzitter van Jong N-VA kanton Aalst 
en is ook de jongerenverantwoordelijke van N-VA Lede. Daar-
naast zetelt ze in de jeugdraad van Lede. Bij de lokale verkiezingen 
in oktober 2018 behaalde zij 4 888 voorkeurstemmen op de 
provinciale N-VA-lijst. Zo werd ze tweede opvolger. Saartje wil 
voortbouwen op dat succes en vraagt op 26 mei opnieuw  
uw stem.

Met uw steun wil zij zich toeleggen op:
 
•  de uitbouw van een kindvriendelijk Vlaams gezinsbeleid;

•  een zorgbeleid dat hulpbehoevenden toelaat om zo lang  
mogelijk thuis te blijven wonen;

•  de toeristische aantrekkingskracht van Vlaanderen, door 
investering in erfgoedzorg en de beleving van onze Vlaamse 
identiteit.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Matthias Diependaele | Lijsttrekker
• 39 jaar - Zottegem
• Fractievoorzitter Vlaams Parlement
• Schepen

Sarah Smeyers | 2de plaats
• 38 jaar - Aalst
• Kamerlid
• Schepen

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Anneleen Van Bossuyt | Lijsttrekker
• 39 jaar - Gent
• Europees Parlementslid

Christoph D’Haese | 2de plaats
• 52 jaar - Aalst
• Kamerlid 
• Burgemeester

Oost-Vlaanderen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Oost-Vlaanderen. 


