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Veilig thuis in een welvarend Anzegem

ANZEGEM
V.U.: KOEN TACK, EDGAR TINELSTRAAT 8, 8570 VICHTE

Koen Tack lijstrekker voor N-VA Anzegem
N-VA Anzegem stelt in dit huis-aan-huisblad zes kandidaten voor van de lijst voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen van 14 oktober. Met trots stelt de partij Koen Tack – huidig schepen – voor als lijsttrekker. 

In nog nader te bepalen volgorde zullen zeker ook al afdelings-
voorzitter Jan Dewijngaert, Jong N-VA voorzitter Kilian Ver-
speelt, OCMW-raadslid Caroline Broucke en gedreven nieuw-
komers Frederik Cardon en Sharon Cornillie een prominente 
plaats opnemen op de lijst van N-VA Anzegem.

Correct bestuur
“We hebben reeds een mooie lijst samengesteld. Een mix van 
ervaring en nieuwe krachten. Ik ben heel tevreden en gedreven 
om met deze mensen een goed resultaat neer te zetten. Ik sta 
voor een correct en verantwoordelijk bestuur en pas dit reeds 
toe in mijn huidige functie als schepen. Dat zal zo blijven in de 
toekomst. Daar waar beloftes zullen worden nagekomen, ben 
ik altijd bereid tot een eerlijk en rechtvaardig compromis”, zegt 
Koen Tack.

Zeven NVA’s
Net, Natuur, Veilig, Verantwoordelijk, Vitaal, Aandachtig en 
“Averechts”. Met deze 7 “NVA’s” trekt N-VA Anzegem naar de 

komende gemeenteraadsverkiezingen. “Anzegem is een prachti-
ge gemeente met heel wat mogelijkheden. Onze NVA’s indachtig 
zijn de natuur en veiligheid van het grootste belang in onze 
gemeente! Op die punten hebben we in de voorbije legislatuur 
zwaar ingezet,” legt lijsttrekker Tack uit.

Dorpskernen versterken
Nieuwkomer op de lijst Frederik Cardon (36 jaar) ziet heel wat 
mogelijkheden voor Anzegem om de zaken vitaal en met zin 
voor verantwoordelijkheid aan te pakken: “Ik merk dat in som-
mige deelgemeentes de vitaliteit van de dorpskernen versterkt 
kan worden. Wat we doen in de dorpsraad in Vichte, moeten we 
ook kunnen bereiken in de andere kernen van onze gemeente.”

“We gaan voor een verdubbeling van het aantal zetels”, zegt een 
zelfzekere voorzitter Jan Dewijngaert, “Momenteel hebben we 
twee zetels. Ik ben ervan overtuigd dat we een ploeg hebben die 
een groter gewicht in de gemeenteraad aankan”. 

Ontdek onze kandidaten p. 2 en 3

Vlnr: Kilian Verspeelt, Caroline Broucke, Frederik Cardon, Koen Tack, Jan Dewijngaert, Sharon Cornillie. 
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Koen Tack
56 jaar, fiscaal deskundige uit Vichte. 
De zevende in de rij uit een gezin van 10 kinderen. 
Vader van vier zonen: Ludo (27), Joris (25), Sander en (25) Dieter (22).
Heeft een passie voor geschiedenis, heemkunde en natuur.
Een bezige bij die graag het heft in handen neemt, ook in de talrijke verenigingen waar hij verant-
woordelijkheid opneemt.
Gewezen ondervoorzitter en voorzitter van N-VA Anzegem.
Sedert 10 mei 2017 schepen van Onderwijs, Toerisme en Feestelijkheden.

“Politiek vind ik boeiend omdat het me de kans geeft dingen te realiseren in het 
belang van de inwoners. Ik sta voor een eerlijke en rechtvaardige gemeentepo-

litiek, waar met iedereen wordt rekening gehouden en waar het belang van de mensen op de eerste 
plaats komt. Ik wil op de ingeslagen weg de verandering ten goede verderzetten in onze gemeente.”

Sharon Cornillie
Geboren te Kortrijk en 
opgegroeid in Rekkem.
Ze liep school in de St-Jo-
risschool in Menen.
Momenteel werkt ze als 
directieassistente bij 
een softwarebedrijf in 
Kortrijk.
Qua hobby’s gaat ze 
regelmatig snowboarden, 
motorrijden, uit eten met 

vrienden en sporten.

“Anzegem is klaar voor een jonge, frisse 
wind die waarde hecht aan het belang 
van de mensen en zich wil inzetten voor 
de vooruitgang van en verbetering in de 
gemeente.”

Frederik Cardon
36 jaar, vader van twee kindjes: Li-
nus (3) en Roxanne (5), woonachtig 
te Vichte.
Zijn volledige jeugd bracht hij in 
Vichte door, waar hij ook aan het 
bloeiende verenigingsleven deel-
nam. Zo heeft hij gevoetbald bij 
de groene duivels in Ingooigem en 
speelt hij sinds zijn achtste trompet 
bij de jeugdharmonie en fanfare van 
Vichte.

Als afstammeling van de Vichtse familie Depaemelaere, is 
hij fier om zijn Vichtse/Ingooigemse roots verder invulling 
te kunnen geven in de vorm van een engagement op lokaal 
politiek niveau.
Zo heeft hij zich de laatste jaren geëngageerd als bestuurslid 
bij de Vichtse dorpsraad en vertegenwoordigt hij nu ook N-VA 
Anzegem in de Gecoro.

Zijn interesses liggen bij het opwaarderen van het 
verenigingsleven in de dorpen, ruimtelijke orde-
ning, onderwijs en cultuur.

Jan Dewijngaert
49 jaar. Vlaams-nationalist , partner van Maureen en (plus)vader van Arne, Eve, Daan en Ella.
Al geruime tijd voorzitter van N-VA Anzegem. 
“Ik heb het voorrecht om met een enthousiast team naar een puik verkiezingsresultaat toe te wer-
ken.”
Hij gelooft sterk in het rechten-plichtenverhaal, moedigt initiatief en verantwoordelijkheid aan en 
juist daarom voelt hij zich zo thuis in de gemeenschapspartij die de N-VA is.
Zijn bezorgdheden gaan naar de mensen die een tegenslag te verwerken krijgen, ziek zijn, gebukt 
gaan onder eenzaamheid en sociale uitsluiting; kortom de sociale thema’s!

Anzegem moet voor Jan ruimte bieden aan initiatieven, verenigingen moeten de kansen krijgen om te 
bloeien en te groeien. Anzegem moet aandacht hebben voor de mensen die uit te boot vallen.

Kilian Verspeelt. 
23 jaar en commercieel bediende binnen de automotive sector. 
Woonachtig in de Kalkstraat en geboren in een Vlaams nest. 
Bestuurslid van het Anzegems 11 juli-comité. 
Zijn grootste passie zijn auto’s en hij hoop dan ook mee te kunnen denken en bouwen aan de mobi-
liteit van morgen. 
Als bestuurslid van Yvegem Sportief en Anzegem Cycling zet hij mee zijn schouders onder de orga-
nisatie van Halle-Ingooigem en het Belgisch kampioenschap wielrennen in Anzegem. De verdere 
uitbouw van een goed Anzegems sport- en jeugdbeleid is essentieel.

“Ik hoop vooral met mijn jonge leeftijd de jeugd nog verder warm te kunnen maken om mee aan politiek 
te doen en na te denken aan een realistisch en eerlijk beleid voor morgen.”

Caroline Broucke 
60 jaar jong, geboren in een Vlaams nest!
Gehuwd met Ere-brandweerman (42 jaar dienst) Johan Bijttebier.
Moeder van Annabel en super trotse oma van Flavie.
“Ik hou van Anzegem, de zee, koken en reizen.”
Ze vertegenwoordigt N-VA Anzegem als OCMW-raadslid.
Verder heeft ze interesse in talen. Ze spreekt een mondje Frans en Engels. Via avondonderwijs 
leerde ze ook wat Spaans.

Haar motto: Verder werken voor verandering, met aandacht voor senioren en hulpbehoevenden. Stre-
ven naar een veilige gemeente voor iedereen. Een hart voor dieren in nood!

Hang de Leeuw uit op 11 juli
Op 11 juli vieren we het feest van de Vlaamse 
Gemeenschap. Al wie zich in hart en nieren Vla-
ming voelt, hang gerust de Vlaamse leeuw uit!
(leeuwenvlag) 

Vraag het onze schepen van Onderwijs, 
Toerisme en Feestelijkheden. 
Heeft u een vraag of probleem? Koen Tack kan u 
misschien helpen. Steeds bereikbaar via koen.
tack@n-va.be, per telefoon 056 77 54 73 of gsm 
0479 277877.

N-VA strijdt tegen zwerfvuil
 Op zaterdag 24 maart was N-VA Anzegem 
opnieuw present op de jaarlijkse opruimactie van 
zwerfvuil, georganiseerd door de Minaraad. We 
stellen vast dat de hoeveelheid zwerfafval nog 
steeds niet vermindert. Zo kan het niet verder. De 
hardleerse vervuiler wordt binnenkort aangepakt 
met verplaatsbare camera’s. 

Uitkijktoren op de Meuleberg
Op de Meuleberg komt een uitkijktoren van tien meter 
hoog. Anzegem krijgt hiervoor een toelage van 75 procent.

We voorzien de toren aan de kant van het waterreservoir. Met een 
drone werd gekeken welke de beste hoogte was en 10 meter bleek ideaal 
te zijn.

De toren bestaat uit een betonwand waarlangs een trap in profielstaal 
is aangebracht met verzinkte looproosters. De toren is een ontwerp van 
Jos Dewolf van BVBA Netarchitectuur uit Gent.

Groene aankleding
Het is de bedoeling dat de toren niet sterk opvalt binnen het landschap 
en de omgeving. Dit kan door de toren aan te kleden met ‘groen’ zoals 
hop of bruidssluier of andere materialen.

De strook grond langs het waterreservoir aan De Meuleberg die eigen-
dom is van de gemeente is echter niet breed genoeg voor de voet van de 
toren die moet zorgen voor de nodige stabiliteit. Daarom heeft de ge-
meente recent een intentieovereenkomst afgesloten met De Watergroep 
waarbij deze laatste een recht van opstal verleend aan de gemeente voor 
het gebruik van enkele meter grond.



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


