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Uw lijsttrekkers op 26 mei
Op 26 mei zijn er opnieuw verkiezingen.  
In Oost-Vlaanderen staan twee jonge  
lijsttrekkers voor u klaar. Zij rekenen op 
uw stem!

Anneleen Van Bossuyt
Lijsttrekker Kamer

Matthias Diependaele
Lijsttrekker Vlaams Parlement

David Vandekerkhove
uw kandidaat op 26 mei
Op 26 mei trekken we met z’n allen naar de stembus en kiezen we 
een nieuw Vlaams, federaal en Europees parlement. N-VA Ronse 
schuift David Vandekerkhove (26) naar voren als kandidaat voor 
het Vlaams Parlement. U vindt hem terug op plaats 13.

“Als geboren en getogen Ronsenaar heb ik mijn hart verloren aan onze stad. Ronse, 
dat is voor mij thuiskomen, onthaasten en genieten. Wanneer ik door onze regio 
wandel, fiets of pendel, zie ik dat er dingen in beweging zijn. Tal van nieuwe  
initiatieven en projecten fleuren Vlaanderen op en zorgen ervoor dat we op  
de kaart staan. 

Maar, er is nog werk aan de winkel. We moeten antwoorden bieden op  
de uitdagingen van vandaag. Dat doen we met confederalisme, met  
ecorealisme en met een klare kijk op asiel en migratie en de toekomst 
van ons onderwijs.

Ik blijf niet aan de zijlijn staan. Met veel engagement wil ik de  
problemen krachtdadig aanpakken en Vlaanderen verder veranderen 
en versterken. We mogen onze regio niet verloochenen of opgeven.  
De Amerikaanse uitvinder Thomas Edison verwoordde het zo:  
“Onze grootste zwakheid ligt in opgeven. De meest zekere manier  
om te slagen, is om het nog een keer te proberen.”

David Vandekerkhove
Plaats 13 Vlaams Parlement

Lees een interview met David op pagina 3!

Lokaal zijn we met Ronse goed bezig. 
Nu moeten we ook bovenlokaal de 
Ronsese belangen verdedigen!”

“



ronse@n-va.be

N-VA Ronse als één team achter David

Jo Cornelus
Voorzitter N-VA Ronse

“Als voorzitter van de lokale N-VA-afdeling is het mijn taak om het juiste potentieel 
te herkennen bij onze mensen. Dat geldt zeker voor de verkiezingen van 26 mei, die 
zich op Vlaams niveau afspelen en dus heel belangrijk zijn. Dergelijke verkiezingen 
vragen om kandidaten die uit het juiste hout gesneden zijn. En zo iemand is onze 
David. Onze hele afdeling steunt dan ook voor 200 procent zijn kandidatuur voor 
het Vlaams Parlement. David zal als trotse Vlaamse Ronsenaar een uitstekende  
vertegenwoordiger zijn van onze stad. Ik vraag daarom graag uw stem voor David!”

Aaron Demeulemeester
Schepen

“Ik zeg al jaren plagerig tegen David dat hij met een aktetas geboren is.  
Altijd bereid om te werken en om dossiers te bestuderen, en dit al op heel jonge 
leeftijd. Dat is uniek. Zijn werkethiek is een voorbeeld voor iedereen. Onze stad 
zal alleen maar wel varen met David als vertegenwoordiger op Vlaams niveau.”

Brigitte Vanhoutte
Schepen

“We kennen David als een gedreven en enthousiaste Ronsenaar. Politiek is zijn 
passie en daar zet hij zich dan ook meer dan 100 procent voor in. Over onderwijs 
heeft hij een ongezouten mening: we moeten durven uitblinken. Als schepen  
van Onderwijs steun ik David dan ook volop in zijn ambities voor het  
Vlaams Parlement!”

Wim Vandevelde 
Schepen

“David is een groot politiek talent. Zijn begeesterend politiek engagement vloeit 
voort uit de wil om voor onze regio doorbraken te realiseren in belangrijke  
dossiers. En dat ten dienste van al onze inwoners. David krijgt mijn volle steun.  
En hij verdient ook die van u!”

Paul Carteus
Voorzitter gemeenteraad

“Ik ben heel trots op mijn oud-leerling David. Hij is rechtlijnig en oprecht en 
verzet zich steevast tegen onrechtvaardigheid. David is een Ronsenaar en Vlaming 
in hart en nieren en trekt resoluut de kaart van samenhorigheid en gemeenschaps-
vorming. Hij verdient dan ook alle steun van de Ronsenaars.”
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David Vandekerkhove: 
“De keuzes van vandaag bepalen de 
maatschappij van morgen. De N-VA kiest 
voor vooruitgang. U toch ook?”
David, waarom stel jij je kandidaat voor de verkiezingen van 26 mei?
David: “De voorbije vier jaar heeft de N-VA zowel vanuit de Vlaamse Regering als vanuit de federale regering een  
verantwoord hervormingsbeleid gevoerd. De taxshift, de private jobcreatie, de opbouw van een echte veiligheidscultuur, 
de verdediging van onze Vlaamse identiteit en waarden, het strenge maar rechtvaardige migratiebeleid, … Stuk voor stuk 
zijn het concrete voorbeelden van succesvolle verandering en vooruitgang.” 

“Vandaag bevinden we ons op een kantelmoment in de Vlaamse politiek. De N-VA wil de geboekte vooruitgang  
verdedigen en verderzetten. Onder dat project zet ik met heel veel gedrevenheid mijn schouders.”

De Ronsenaars kennen jouw band met het onderwijs. Hoe zal die zich bij deze verkiezingen uiten?
David: “Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop. Maar willen we aan de top blijven, dan moeten we durven  
bijsturen. De N-VA kiest daarbij steeds voor de leerlingen, leerkrachten en directies. Voor ons staan de mensen centraal, 
niet de structuren.”

“Alle jongeren zijn anders. Met eenheidsworst helpen we hen niet vooruit. Met meer aandacht voor de talenten van elke 
leerling wél. Zowel abstracte denkers als praktische doeners moeten we uitdagen op hun niveau. Enkel zo kunnen  
onze jongeren uitgroeien tot kritische, zelfstandig denkende burgers. Assertief en verdraagzaam. Niet vies om morgen  
verantwoordelijkheid op te nemen, in Vlaanderen en in de wereld.”

Klimaat is niet weg te denken uit het maatschappelijk debat. De N-VA pakt uit met ‘ecorealisme’.  
Wat is dat eigenlijk?
David: “Als ecorealisten gaan we zonder taboes voor oplossingen die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam zijn. Voor de 
huidige én de toekomstige generatie. De N-VA legt de lat hoog. Net als iedereen zoeken wij naar oplossingen om de druk 
op onze natuurlijke rijkdommen te verlichten.

Maar wij kiezen óók voor economische groei, kostenefficiënte maatregelen en innovatie. Wij passen voor de afbraak van 
onze welvaart en voor onrealistische gedragswijzigingen.” 

“Biotechnologie, kernenergie, klimaatadaptatie, CO2 opvangen, ... Er zijn veel mogelijk-
heden en het onderzoek staat niet stil. Economie en ecologie zijn twee belangrijke pijlers 
van onze samenleving die we niet los van elkaar kunnen zien. De keuzes van vandaag 
bepalen de maatschappij van morgen.”

Geert Bourgeois is de grondlegger van ‘inburgering’ in Vlaanderen.  
Hoe wil jij op zijn spoor verdergaan?
David: “Integreren gaat uiteraard verder dan een nieuwe woonplaats kiezen. 
Elke nieuwkomer die inburgert, is een nieuwkomer die deelneemt aan onze 
samenleving. De N-VA houdt van Vlaanderen, van het Nederlands, van ons 
erfgoed en onze manier van leven. We dragen onze cultuur trots uit en 
nodigen nieuwkomers uit om er volwaardig deel van te worden.” 

“Ons Vlaams burgerschap staat open voor alle nieuwkomers van goede 
wil. Als maatschappij hebben we er alle belang bij om iedereen gelijke 
kansen te bieden. En elke nieuwkomer heeft er belang bij om die ook 
maximaal te benutten. Die boodschap zal ik blijven brengen!”

David Vandekerkhove
Plaats 13 Vlaams Parlement
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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. 

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

n-va.be/verkiezingen

Christoph
D’HAESE
Aalst

Burgemeester en Kamerlid

2de plaats
Kamer

Matthias 
DIEPENDAELE
Zottegem 

Fractievoorzitter 
Vlaams Parlement

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Anneleen
VAN BOSSUYT
Gent

Europees Parlementslid

Lijsttrekker
Kamer

Sarah 
SMEYERS
Aalst

Kamerlid en schepen

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


