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Lutgart Van Rossen 

57 jaar, gehuwd met Gino Hautman, mama van Bram en 
trotse oma van Roan. 

Ik werk op het kabinet van Viceminister-president van de 
Vlaamse regering en minister van Onderwijs, Hilde Crevits. 
Ik hou van gezellig samenzijn met familie en vrienden, een 
uitstapje maken en de wekelijkse voetbalmatch op FCV  
Dender met mijn schoondochter Tine. 

Mijn sociaal engagement is mijn inspirator om mij in te 
zetten voor de zorg in de samenleving! Ik wil dan ook actief 
meewerken aan volgende initiatieven: 

 zorgen dat senioren langer in hun vertrouwde omge-
ving kunnen blijven 

 een betaalbare ouderenzorg  

 een veiligheidsgevoel voor elke burger 

 wederzijds respect en dialoog.          

41 jaar, gehuwd met Marnick Sienaert. Ik ben de plusmama van 
zijn 2 oudste dochters, Paulien (25j) en Jozefien (27j), samen zijn 
we de fiere ouders van Kato (10j).   

Ik werk al 19 jaar als applicatie manager bij een groot bedrijf. 

Respect hebben voor elkaar, vertrouwen geven en krijgen, eer-
lijk zijn en durf hebben zijn voor mij belangrijk en dat wil ik uit-
stralen. 

Politiek betekent voor mij onder de mensen komen en horen 
wat hun bekommernissen zijn, op een eerlijke manier communi-
ceren, vertrouwen geven en het vertrouwen waard zijn. Luiste-
ren met respect voor ieders eigenheid en vooral doen wat je 
zegt. Als ik iets positief kan bijbrengen of een handje kan toeste-
ken dan geeft mij dat een voldaan en goed gevoel. Daar doe ik 
het voor! 

Beste Iddergemnaar,  

Het uitstippelen van een beleid is maar haalbaar als onze 
gemeente kan rekenen op een evenwichtig en stabiel be-
stuur. 

Als CD&V behouden we onze identiteit. Dit heb ik altijd 
heel duidelijk gesteld. We kiezen niet voor links, ook niet 
voor rechts. We gaan voor de weg van het centrum, De 
Weg Vooruit.  

De weg waarin mensen verantwoordelijkheid nemen én 
voor zichzelf, én voor de samenleving. We gaan niet voor 
een politiek die zoekt naar zondebokken, maar naar oplos-
singen. Een politiek die de levenskwaliteit verbetert voor 
ieder van ons, zonder onderscheid. Dit is werk maken van 
een betrokken samenleving, waarin iedereen mee is.   

Samen met onze lijstduwer Marleen Van der Hoeven roep ik u vandaag op om op 14 oktober 
te stemmen voor onze Iddergemse CD&V-kandidaten. Alvast dank voor uw steun.  

Zij verbinden zich ertoe de volgende zes jaar het beleid gevoerd tijdens deze bestuursperiode 
verder te zetten en nog te versterken.  

Dit betekent:  

 instandhouding en uitbouw van het Iddergemse verenigingsleven door actief deel te ne-
men aan het bestuur en de activiteiten 

 de modernisering van de mobiliteit door: 

 verbetering van het wegdek waar nodig met bijzondere zorg voor de voetpaden 

 herbestrating van het Rivabaantje (verbindingsweg Parochiestraat—Aststraat) en van 
de verbindingsweg tussen de Leliestraat en de Hoekstraat 

 het behoud van de Iddergemse Kouter als groene long en recreatiegebied. 

Jan De Nul, lijsttrekker CD&V, uittredend eerste Schepen. 

Sofie De Boeck 

78 jaar, gepensioneerd en gehuwd met Camilla Goessens. Ie-
dereen die mij een beetje kent, weet dat ik al jaren actief ben 
in het verenigingsleven van Iddergem. Inzonderheid zet ik mij 
in voor het vrijwilligerswerk, de zorg en de senioren, onder an-
dere als voorzitter van de CD&V-sectie Iddergem, voorzitter van 
de Kerkfabriek van Iddergem en vrijwilliger in het woonzorg-
centrum Ter Bake. Verder ben ik bestuurslid van de Gezinsbond 
Iddergem. De komende zes jaar wil ik op deze weg verder gaan. 

Mijn interesses gaan vooral naar: armoedebestrijding, gelijke 
kansen, gezinsbeleid, mobiliteit, integratie. 

Alfons Sterck 

Het is dan ook mijn droom om van Denderleeuw een gemeente te maken waarin iedereen 
zich goed en veilig voelt. 

Thema’s die mij nauw aan het hart liggen en waar ik mij ook de komende 6 jaar graag wil 
voor inzetten: mobiliteit, veiligheid, respect, armoedebestrijding, één oudergezinnen en 
jeugd. 
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