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Hoe breng je een geldige stem uit?

• Stem voor AL onze kandidaten door alle 
bolletjes naast hun naam te kleuren - maar 
niet op de kopstem - zo moedig je al onze 
kandidaten aan.

• Je kan natuurlijk ook naast één of 
meerdere namen een bolletje kleuren.

• Of je kan ook een kopstem geven, maar wij 
geven de voorkeur aan naamstemmen.

• Geldig stemmen kan enkel als je op één lijst 
kiest.

Bedankt voor je vertrouwen!

1 Jan BEKAERT

2 Celesta MUYLLE

3 Isabel DE CEUNINCK

4 Koen GADEYNE

5 Dieter DEBACKER

6 David VAN MOERKERCKE

7 Sylvie VERSCHOORE

8 Sara DECLERCQ

9 Antoon CALUS

10 Hendrik MISSIAEN

11 Luc PROVOOST

12 Eddy INGELBRECHT

13 Marie Rose VANHOOREN

14 Rita STEEN

15 Miek ALLEMEERSCH

16 Ivan KEMEL

17 Louis BOUT

18 Ine DEGRANDE 

19 Ellen LIEVENS

20 Frederick CLAEYSSENS

21 Katrien FONTEYNE

22 Claudine DELARUE

23 Willy HOSTEN
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Erfgoed ligt ons nauw aan het 
hart. Zo is de renovatie van 
Huize Mahieu zijn eerste fase 
ingegaan.

We ondersteunen maximaal 
het bloeiende verenigingsle-
ven op onze gemeente. Dit op 
fi nancieel vlak, via materiële 
hulp en het ter beschikking 
stellen van onze gemeentelij-
ke infrastructuur.

   41%

2006

schuld per inwoner

2012 2018

-58%

Deze grafi eken over de ge-
meentelijke fi nanciën zegt 
meer dan duizend woorden.

W.I.T. zorgde voor een ruim 
budget voor energiebespa-
rende maatregelen (zonne-
panelen op gemeentelijke 
gebouwen, stookplaatsreno-
vatie, LED-verlichting …) en 
maakte het gemeentelijk wa-
genpark groener met elektri-
sche en CNG-voertuigen.

In 1995 vroeg W.I.T. voor de 
eerste keer voor een ‘totaal-
plan met duurzaam karakter 
voor de oplossing van de wa-
teroverlast in het centrum van 
Ichtegem’. Onze inzet heeft 
resultaat! De provincie heeft 
een plan opgemaakt en zorgt 
nu voor de verdere uitvoering.

   62%

2006

openstaande lening

2012 2018

-41%

W.I.T. is trots op zijn 23 kandidaten! Maar W.I.T. 
is ook trots op de partners die aan hun zijde 
staan, trots op onze leden en trots op onze 
sympathisanten. Zonder hen zouden we ner-
gens staan. Jullie verdienen evenzeer om in de 
schijnwerpers te staan. Dankjewel voor jullie 
steun en hulp!

Waarom op W.i.T. stemmen?



Vriend en vijand moe-

ten toegeven dat de 

W.I.T.-schepenen en de 

W.I.T.-voorzitter van de 

OCMW-raad dossierken-

ners zijn. Zij zijn de mo-

tor en de inspirator van 

de hen toevertrouwde 

beleidsdomeinen; dit 

op het vlak van cultuur, 

onderwijs, milieu, fi-

nanciën, ruimtelijke or-

dening, sociaal beleid 

… De W.I.T.-leden uit de 

gemeenteraad en de 

OCMW-raad geven hen 

daarbij input en steun. 

Dat is een merkbare wij-

ziging tegenover vroe-

gere legislaturen.  De 

‘macht’ was toen meer 

gecentraliseerd bij één 

persoon, de burgemees-

ter. W.I.T. is fier met de 

resultaten in deze be-

leidsdomeinen. Toege-

geven voor enkele dos-

siers hadden we graag 

wat verder gestaan. We 

hebben het moeilijk met 

de traagheid van de ad-

ministratieve molen en 

de logheid van de pro-

cedures die we moeten 

doorlopen. Denk maar 

aan de vernieuwing 

van de Bruwiersite en 

de Ichtegemse dorps-

kern, de inrichting van 

gecontroleerde over-

stromingsgebieden, 

de renovatie van Huize 

Mahieu … Maar ook voor 

al deze dossiers is er 

geen weg terug, ze wor-

den gerealiseerd! ‘W.I.T. 

werkt’ in de betekenis 

van harde werkers, is 

zeker een feit.

Bij de vorige verkiezing in 

2012 behaalden we een mooi 

resultaat: zes zetels voor de 

gemeenteraad. De kiezer 

beloonde ons ‘team-den-

ken’. Ook deze keer gaan we 

die weg op. Onze 23 kandi-

daten zijn bekwame en toe-

gewijde personen die geen 

persoonlijk succes nastre-

ven. Integendeel zij willen 

allen dat de ‘W.I.T.-groep’ 

een mooi resultaat haalt. Bij 

ons nergens reclame voor 

één individu. Op elke affiche 

en in elke publicatie staat al-

leen een groepsfoto. ‘W.I.T. 

werkt’ lees je best in de be-

tekenis van één hecht team 

dat werkt voor alle inwoners 

van de hele gemeente.

W.I.T. krijgt geen instructies 

van hogere partijinstan-

ties of belangengroepen. 

We zijn een echte loka-

le partij! We moeten geen 

verantwoording afleggen 

tegenover partijbesturen 

in Brussel. We krijgen ook 

geen centen van hoger-

hand om onze campagne 

te financieren. Wij bekosti-

gen deze met acties waar-

aan we deelnemen en met 

afdrachten van onze man-

datarissen. Op onze lijst 

staan er mensen met soms 

verschillende meningen 

over de samenleving en 

met een andere voorkeur 

voor een nationale partij. 

Dat is onze rijkdom! Geen 

eng hokjes-denken! Neen, 

door het bijeenbrengen 

van verschillende menin-

gen en de consensus die 

daaruit voortvloeit, slui-

ten we aan bij wat er leeft 

onder de bevolking. ‘W.I.T. 

werkt’ in de betekenis van 

lokale mensen verenigen 

met een verscheidenheid 

aan opvattingen, is ge-

symboliseerd in ons logo 

door de verschillende ge-

kleurde stippen.

Vijf goede redenen om
voor W.I.T. te stemmen!

Wij staan voor een propere 

en integere wijze van po-

litiek voeren. Dat is geen 

slogan! In al onze beleids-

daden kijken we er streng 

op toe dat de gevolgde 

procedures eerlijk en cor-

rect verlopen. Wij laten 

ons niet verleiden door fir-

ma’s die uitnodigen voor 

aanlokkelijke VIP-arrange-

menten met als doel een 

tegenprestatie te ontvan-

gen. Wie politiek voert uit 

eigen belang en om er zelf 

beter van te worden, heeft 

bij ons geen plaats. Eén 

voorbeeld om dat te be-

wijzen: een W.I.T.-schepen 

mag geen bijkomend be-

talend mandaat opnemen. 

‘W.I.T. werkt’ moet je dus 

ook lezen als een intege-

re politiek nastreven. Het 

uitroepteken in ons logo is 

daar het symbool voor. 

W.I.T. staat voor Werken 

aan Ichtegems Toekomst 

= Werken aan Ieders Toe-

komst. Andere partijen blij-

ven rondstrooien dat W.I.T. 

zich focust op één deelge-

meente. Dat was en is een 

fabeltje. We dagen iedereen 

uit om dat aan te tonen. Met 

de hand op het hart durven 

we stellen dat we opkomen 

voor alle inwoners. ‘W.I.T. 

werkt’ voor de inwoners 

van Bekegem, Eernegem 

en Ichtegem! Dat bewezen 

we in de voorbije zes jaar.
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