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Beste Leden en sympathisanten, 
Beste inwoner van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, 

 
Op 8 oktober vinden de gemeente-en provincieraadsverkiezingen plaats waarbij U 
kan oordelen over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren in onze stad en 
deelgemeenten. Onze voorzitter (Carl De Decker) én ondervoorzitter (Nicole 
Nierinck) van onze afdeling bekleden een prominente plaats op de VLD lijst 
teneinde de belangen van Sint-Denijs-Westrem en Afsnee in de Gentse gemeente-
raad ten volle te behartigen. Carl staat op plaats 8 en Nicole op plaats 24 en 
hopelijk mogen zij op 8 oktober alvast op uw steun én stem rekenen als blijk van 
waardering voor hun jarenlange gedreven inzet voor Sint-Denijs-Westrem & 
Afsnee. 
 
Carl De Decker 
Voorzitter  
Verantwoordelijke uitgever: Carl De Decker, Sint-Dionysiusstraat 51, 9051 Sint-Denijs-
Westrem 

 
De visie van de Voorzitter, uw vertrouwen waard. 
 
Als voorzitter van uw plaatselijke VLD-afdeling en in navolging van mijn grote 
voorbeeld Chantal Claeys zet ik mij reeds jaren in om van Sint-Denijs-Westrem en 
Afsnee aangename Gentse deelgemeenten te maken Dit engagement wordt in 
belangrijke mate geïnspireerd door mijn veelvuldige contacten met de lokale 
inwoners. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen sta ik op de 8ste plaats 
voor de VLD. 
 
Vanuit mijn liberale visie streef ik naar een Sint-Denijs Westrem en Afsnee waar 
het goed is om te leven, te werken en te wonen . Elke inwoner heeft dan ook recht 
op veiligheid, gezelligheid en democratie. Hiervoor is een degelijk, daadkrachtig 
en efficiënt bestuur nodig. Een goed Gents stadsbestuur speelt in op deze noden, 
ook op deze van St-Denijs-Westrem en Afsnee. Nu blijkt dat de inwoners van St-
Denijs en Afsnee zich nogal zorgen maken over het aspect veiligheid. Daarom wil 
ik met uw steun concreet werk maken van de volgende aandachtspunten: 
 
1° betere coördinatie en preventie bij wegen-en rioleringswerken teneinde 
    overlast  te vermijden 
2° verfraaiing van het gemeenteplein met bankjes en bloemen 
3° meer plaatselijke politiecontrole en inbraakpreventie en vooral opwaardering 
     van de lokale politiewerking 
4° het weren van sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid voor 
    éénieder 
5° zone 30 afdwingen waar nodig en zeker in schoolbuurten, maar zone 50 waar 
    mogelijk 
6° krachtdadig optreden tegen sluikstorten en verkrotting 
7° meer en beter openbaar vervoer van en naar de stad 
8° uitbreiding van de sportmogelijkheden in de beide deelgmeenten 
 
Daar sta ik voor en ga ik voor ! Indien U meer over mijn standpunten wil 
vernemen, dan kan U alles nog eens rustig nalezen op mijn website 
(www.carldedecker.be) of  U kan reageren via e-mail (carl.de.decker@telenet.be).  
 
Ik dank u alvast voor het vertrouwen en hoop op 8 oktober op uw stem te mogen 
rekenen. 
 
Carl De Decker 
 
 
 
 
 



Jong VLD-kandidaten gaan voor de Gentse Gemeenteraad 
 
Op 8 oktober kiest U een nieuw gemeentebestuur. De inzet is groot en vele nieuwe 
uitdagingen komen op ons af. Bij de eerste 15 staan maar liefst 8 kandidaten van 
Jong VLD, wat een verdubbeling is ten overstaan van 2000. Zowel de voorzitter 
van Jong VLD Gent, Carl De Decker, als de politiek secretaris, Sami Souguir, zijn 
deze keer prominente kandidaten voor de Gentse Gemeenteraad. Carl De Decker 
staat op de 8ste plaats, Sami Souguir op de 12de plaats. 
 
Sinds 1982 ijvert de VLD voor een aantrekkelijke stad waar het goed is om te 
wonen, te werken en te leven voor zowel individu als bedrijfsleven. Zo werd Gent 
niet alleen de gezelligste stad van Vlaanderen, maar tevens verkozen tot de 
lichtstad van Europa. Ook heeft onze stad één van de laagste stedelijke belastingen 
en heeft ze zich verder ontwikkelt tot een centrum van kennis en cultuur.  
 
Carl en Sami: “Naast de grondige facelift van de stadskuip, werden er ook heel 
wat verbeteringen aangebracht in Sint-Denijs en Afsnee. De verdere verbetering 
van de woonkwaliteit, meer lokale initiatieven voor startende ondernemers en de 
leefbaarheid en de veiligheid dienen een prioriteit te zijn. Vandaag krijg wij de 
kans om een gooi te doen voor de Gentse gemeenteraad. Met uw steun én stem 
kunnen we ervoor zorgen dat U een rechtstreekse stem heeft in het Gentse beleid!” 
  
Neem alvast eens een kijkje op onze websites: www.carldedecker.be en 
www.souguir.be 
 

 

VLD wil zoveel mogelijk bomen laten staan aan de Beukenlaan 
 
Wanneer binnenkort collectorwerken beginnen aan de Beukenlaan in 
Sint-Denijs-Westrem betekenen die het einde voor een aantal beuken 
langs die laan, zegt schepen voor Openbare Werken Geert Versnick. 
 
Een aantal bomen moet zeker verdwijnen omdat de straat anders wordt aangelegd 
teneinde de verkeerssituatie veiliger te maken. Een aantal andere beuken zullen 
echter vlak of iets minder vlak naast de heraangelegde Beukenlaan staan. ,,In die 
gevallen zullen we telkens bekijken of de boom kans maakt te overleven. Beuken 
hebben een oppervlakkig wortelgestel. Als we dat deels moeten wegnemen, 
riskeert zo'n boom onstabiel te worden. Dat kan uiteraard niet. De algemene regel 
blijft echter dat we zo veel mogelijk bomen willen laten staan.”  
 
Michèle Smagghe-Bouverne: onze lokale kandidaat voor de provincie 

Michèle Smagghe-Bouverne staat op de 4de plaats en met uw stem kan zij onze 
belangen vertegenwoordigen in de provincieraad. 

 
 
Vergeet ook niet onze leden die zich kandidaat gesteld hebben bij de 
gemeenteraadsverkiezingen: Christophe Peeters op plaats 3, Isaline Van De 
Velde op plaats 11 en Tony Martens op plaats 16. 
 
 


