
Alles begint 
met een goed idee!

Beste burger,

Stilaan raken alle namen bekend op de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Eén 
keer in 6 jaar wordt uw mening gevraagd, daarna is het beleid aan zet.  6 jaar lang kan u vaststellen of de 
meerderheid zijn verkiezingsbeloftes al dan niet waarmaakt. Daarna is het tijd om te oordelen.

Idee 2006 heeft bijzonder veel inspanningen geleverd om 25 mensen samen te brengen uit alle windrichtin-
gen van onze stad. 25 mensen, die allemaal hun engagement geven om zich voor u in te zetten, elk op hun 
domein, elk volgens hun talenten.

U kan straks 25 keer raak stemmen op al deze kandidaten van Idee 2006. 

Claude Vindevogel
Voorzitter Idee 2006

Idee2006 borrelt van nieuwe ideeën voor Diksmuide. 

In ons programma dat binnenkort verschijnt, zal u verrassende en sprankelende ideeën 
kunnen lezen over hoe we onze stad willen zien evolueren. We hebben ideeën over 
energie, verkeer, economie, sport, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, enz…

We hebben voorstellen in verband met de mogelijke herbestemming van de kerken, 
voorstellen voor een stadskernvernieuwing en voor zoveel meer…

Lees meer op www.idee2006.be

_
wat is jouw 
kerk waard

ruimte 
voor 

ambities

meldpunt dure energie



1.
Ik ben 52 jaar en geboren en getogen in Diksmuide.  Ik heb aan de Gentse Universtiteit geneeskunde en wijsbegeerte gestudeerd en werk sedert 1978 als 
huisarts. Ik ben gehuwd met Annemie Lodewyck uit Gits die werkt als lerares Spaans aan de avondschool Cervo-Go De Panne. We hebben vier kinderen waarvan 
enkel Jacob-Jan, onze jongste, nog thuis woont. Ik ben actief in de huisartsenwereld en tracht ook in de culturele sector wat bij te brengen. Sedert 2006 zetel 
ik als fractieleider van Idee2006 in de gemeenteraad. In een politiek engagement wil ik, als lijsttrekker, samen met alle leden van IDEE2006, opkomen voor het 
vergroten van het samenhorigheidsgevoel in de samenleving. Ik ben wars van vooroordelen en vastgeroeste ideologieën maar vind dat waarden als pluralisme, 
tolerantie, openheid, betrokkenheid van de burger en democratische besluitvorming  in de politiek geherwaardeerd moeten worden.

Jan Van Acker / Diksmuide

2.
Na een opleiding aan diverse universiteiten (KUL, UG en VUB) werk ik als zelfstandige kinesitherapeut in Diksmuide. Ik ben gehuwd met Wim Bracquez, Lic Wis-
kunde aan het St.-Aloysiuscollege van Diksmuide. Samen zijn we trots met onze Floor 15 jaar, Sebastiaan 13 jaar en Janklaas 12. Bewegen is mijn vak: initiëren, 
coördineren en revalideren zoveel als kan en mogelijk. Vanuit mijn dagdagelijkse praktijkervaring met mensen, die geconfronteerd worden met persoonlijke en 
structurele beperkingen, is engageren een noodzakelijk logisch gevolg. Sedert 2006 zetel ik in de gemeenteraad voor Idee2006. Ik wil me vooral verder inzetten 
om  een zo ruim  mogelijk welzijn voor zoveel mogelijk mensen op  sociaal, gezondheids-,  cultureel en  sportief vlak te verwezenlijken voor een  dynamische 
Diksmuidse samenleving.

Katleen Winne / Diksmuide

3.
Ik werd geboren in 1971 in Diksmuide. Ik studeerde na mijn humaniora in Diksmuide aan het Muziekconservatorium te Gent en behaalde aldaar een Eerste Prijs 
Notenleer, Eerste Prijs Muziekgeschiedenis, Getuigschrift Muziekanalyse, Graad uitmuntendheid piano, Graad uitmuntendheid schriftuur, Graad uitmuntend-
heid kamermuziek, Hogere graad klarinet, einddiploma Jazz geschiedenis en het einddiploma concertkoor. 
Momenteel ben ik lid van de directieraad van Kärcher NV. Als manager van KSV Diksmuide draag ik de sport in het algemeen, een warm hart toe. In augustus 
2000 werd  ik aangesteld als Centrummanager en kon Diksmuide hiermee een uitstraling helpen geven een centrumstad waardig. Sedert 2009 ben ik voorzitter 
van de Idee2006 en van de locale Open-VLD afdeling. 

Claude Vindevogel / Diksmuide

4.
Als 51-jarige vrouw ben ik opgegroeid in Keiem en na mijn studies heb ik 1,5 jaar gewerkt als maatschappelijk assistente bij het OCMW van Oostende. Daarna 
zijn mijn man, Dirk Dellobel, begonnen als zelfstandige uitbaters van de elektrozaak Dellobel te Kaaskerke. Persoonlijk was de verkoop en aankoop mijn werk, 
en van mijn man de hersteldienst en opvolging van de leveringen. Samen hebben we twee zoons: Tom (26 jaar) en Sam (20jaar) die beiden ook een zelfst 
leven aan het uitbouwen zijn.  9 jaar geleden hebben wij de zaak verhuurd omdat ik niet meer kon meewerken wegens ziekte (m.s.), maar sedert 2 jaar is de 
zaak herstart met behulp van onze jongste zoon, Sam. Sedert de vorige verkiezingen, zetel ik in de ocmw-raad, wat ik met hart en ziel doe. Van daaruit wil ik 
ook mijn inzet naar de mensen met minder inkomen, verder zetten.  Sowieso ligt mijn betrokkenheid ook bij de middenstand van de stad, en bij de mensen met 
beperkingen, die hier in de stad dagelijks geconfronteerd worden met toegankelijkheidsproblemen

Annemie Borra / Kaaskerke

5.
58 jaar geleden werd ik geboren in Ieper, en sedert 1999 woon ik in Diksmuide. Mijn man, Marc Vandelanotte is werkzaam in stad Diksmuide bij de groendienst 
als ploegverantwoordelijke onderhoud en bebloeming. 
Samen hebben we 3 kinderen: Benedicte, Michael en Delphine, die allen hun persoonlijke weg in het leven aan het uitbouwen zijn.  Persoonlijk werk ik al 
geruime tijd als zelfstandig thuisverpleegster, wat mijn betrokkenheid bij senioren, sociale zaken en huisvesting verklaart.  Aan de muziekacademie van Ieper 
leerde ik zowel notenleer, als dictie en voordracht als piano. Cultuur interesseert mij dan ook enorm. Sociaal actief bezig zijn, cultuur en zelfstandig werken zijn 
drijfveren die ik in mijn engagement bij de politiek, wil helpen benadrukken

Ludwine Vandecasteele / Diksmuide

6.
Ik ben 33 jaar en gehuwd met Ellen Vandepoele. Wij hebben 2 kindjes : Jarne (4 jaar) en Gaëlle (2 jaar).
Ik ben de zoon van Daniël Vermander en Vera Pittery van Esen.
Ik heb de studies van boekhouder gedaan en ben momenteel werkzaam te Oostende als “financial controller”.
Tevens beoefen ik een zelfstandig bijberoep, namelijk “SerVerProductions – Webdesign en grafisch ontwerp”.
Ik ben ook actief in het voetballeven te Beerst en het feestcomité te Leke.
Ik ben graag bij de mensen en sociaal geëngageerd, waardoor ik bij diverse sociale projecten betrokken ben.

Serge Vermander / Leke 

7.
Geboren te Diksmuide op 4 december 1958.  In het VTI van Diksmuide heb ik een technische opleiding genoten. Omdat ik een culinaire genieter ben, heb ik 
daarenboven nog een  koksopleiding gevolgd.
Mijn beroepsloopbaan bestaat uit meerdere jobs, onder andere podiumbouwer en zelfstandige café-uitbater te Diksmuide  en momenteel verkoper. Als café-
uitbater was mijn streefdoel een leuke, veilige en drugsvrije omgeving te creëren voor de Diksmuidse jeugd.
Een tweetal jaar geleden heb ik de uitbating overgelaten en is mijn interesse in de politiek gewekt. 
Gelet op mijn beroepsactiviteiten, ben ik gemotiveerd om te streven naar een voorbeeldig jeugdbeleid. Het jeugdbeleid in Diksmuide kan en moet beter.

Gino Jacques / Diksmuide

8.
Ik ben geboren op 19 mei 1975 en gehuwd sinds 1998 met Veerle Dumont. We wonen in Woumen en hebben twee kindjes, nl. Ruben die 9 jaar is en Nathan 
die 6 is. 
Ik heb aan het college van Diksmuide gestudeerd en daarna Rechten in Gent, met als specialisatie fiscaal, financieel en milieurecht. Afgestudeerd in Gent in 1998 
ben ik onmiddellijk begonnen als assistent aan de Universiteit. Tezelfdertijd werkte ik in bijberoep begonnen als zelfstandig fiscalist. In 2004 heb ik mijn job in 
Gent opgegeven om volledig zelfstandig te beginnen. Nu ben ik zaakvoerder van een bank-, verzekerings- en boekhoudkantoor waar vier mensen werken. Ik 
werk ook als freelance auteur mee aan talrijke juridische publicaties en ben nauw verbonden aan de uitgeverij De Boeck & Larcier. 
Mijn politieke interesses gaan vooral naar: Sociale Zaken, Sport en Jeugd, cultuur en financiën en economie.

Manu Makelbergh / Woumen



9.
38 jaar terug ben ik geboren in Diksmuide, opgegroeid in Keiem en nu woonachtig te Beerst.
Daar woon ik samen met mijn 9-jarige zoontje. De politieke microbe kreeg ik mee van mijn vader, Fernand Mycke, die een tijdlang ook ocmw-voorzitter was. Ik 
werk als zorgcoördinator in het gemeenschapsonderwijs te Koekelare. Mijn vrije tijd breng ik vooral door in tal van verenigingen, zoals de fanfare te Beerst, en 
de Liberale Vrouwen te Diksmuide, waar ik voorzitster van ben.
Door mijn beroep heb ik een ruime interesse in kinderen, hun functioneren en de achtergronden ervan.
Zelf ben ik gefascineerd door het samen-leven met ieder, door het “leven” in gemeenschap, en daarvoor

Sofie Mycke / Beerst 

10.
Ik ben geboren op 23-04-1950 en sedert 1974 gehuwd met Christien Vandamme. We wonen in de  Joe Englishstraat 11  in Diksmuide. Samen hebben we drie 
kinderen en zeven kleinkinderen. Ik ben 29 jaar werkzaam geweest bij het aannemersbedrijf Verheye, eerst als werfleider en vanaf 1985 als bedrijfsleider. 
Tot de overname stelde ons bedrijf tussen de 75 à 100 werknemers te werk in en rond Diksmuide. Vanaf 2003 tot heden ben ik Coördinator Technische Dienst  
Diksmuide. Omwille van deze vele jaren ervaring zowel op privaat domein als in de openbare sector, meen ik een positieve bijdrage te kunnen betekenen bij 
IDEE 2006.

Luc Famaey / Diksmuide

11.
Geboren te Oostende op 3 mei 1951 en sedert 1982 woonachtig te Diksmuide. Ik studeerde in 1971 af als regentes lichamelijk opvoeding en biologie.
Mijn beroepsloopbaan kan ik als volgt samenvatten : 
- in 1971 startte ik als leerkracht lichamelijke opvoeding en na veel omzwervingen belandde ik  in 1976 in het KA en KTA te Diksmuide waar ik vast benoemd 
werd. Van 1996 tot  mijn pensionering op 1 september 2011 was ik directeur van de middenschool te Diksmuide;
Als medestichter van het kinderdagverblijf “Bubbeltje” neem ik thans als voorzitter en afgevaardigd beheerder, het algemeen beleid en inzonderheid de dage-
lijkse werking waar. Mijn bijzindere interesse gaat uit naar de evoluties binnen het onderwijs, de onderwijswetgeving, de wetgeving i.v.m. kinderdagverblijven 
en  sociale engagement in het algemeen.

Ingrid Desaeyer / Diksmuide

12.
Op 8 januari 2012 ben ik 71 jaar geworden.
Op 16 jaar ben ik mijn beroepsloopbaan begonnen als postbode en mits eigen studie ben ik op 65 jaar gepensioneerd als eerstaanwezend inspecteur-dienstchef 
bij een fiscaal bestuur. Dankzij mijn beroepsactiviteiten, van het laagste tot het hoogste niveau, heb ik de ervaring en bekwaamheid verworven om beleidsfunc-
ties te bekleden.Ik ben kandidaat om het aankomend parkeerprobleem en betalend parkeren in het centrum te vermijden,  om het probleem van het doorgaand 
verkeer in het centrum én in de deelgemeenten op te lossen, om de werkgelegenheid aanzienlijk te bevorderen door realisatie van meerdere toeristische projec-
ten en het ondersteunen van private en administratieve dienstverleningsbedrijven en  om mits een spaarzaam en bekwaam beleid, de onroerende voorheffing 
en de gemeentelijke personenbelasting in belangrijke mate te verminderen;.

René Vanoverschelde / Diksmuide

13.
Ik woon in Keiem en ben al heel lang betrokken bij de lokale politiek. Als beroep werk ik als zelfstandige en doe “alle karweien”. Ik steun Idee2006 omdat ik mij 
het meest betrokken voel bij de liberale gedachten van openheid en transparantie van deze partij.

Rudy Decloedt  / Keiem

14.
Op 30 december 1969 zag ik het levenslicht in Brugge. Ik heb twee zonen, 14 en 17 jaar.
Als afgestudeerde in de richting handel en bedrijfseconomische informatica in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge, heb ik onmiddellijk een jaar in een openbare 
dienst gewerkt.
Na enkele jaren werkzaam in de ouderlijke zaak, ben ik vervolgens sedert 1994 meewerkende echtgenote om de klanten te dienen en natuurlijk de boekhouding 
bij te houden.
Vanaf augustus 2011 ben ik in loondienst als verkoper.

Irene Desmet / Beerst 

15.
Ik ben geboren te Veurne op 12 september 1969.
Ik ben gehuwd met Kris Vergote en heb 2 kinderen, Anuschka (13jaar) en Milan (10 jaar).
Als afgestudeerde boekhoudster heb ik 5 jaar gewerkt in SunParks. Daarna heb ik een eigen zaak uitgebaat in Keiem.
Na 18 jaar heb ik mijn zelfstandige handelsactiviteiten stopgezet.
Thans ben ik parttime in loondienst als poetsvrouw. Deze job doe ik heel graag. Ik kan trouwens genieten van kleine dingen zoals een babbel met en het 
luisteren naar een bejaarde.

Nancy Vuylsteke / Keiem

16.
Met mijn dertig jaar ben ik de jongste op de lijst. Ik ben de zoon van Tandarts Paul Callewaert en kleinzoon van wijlen Notaris Callewaert. Ik woon alleen en 
sedert het herstel na een zware ziekte werk ik als chauffeur in de voedingssector. Mijn grootste hobby is reizen. 
Omdat politiek in onze genen zit (mijn overgrootvader was oorlogsburgemeester in Lichtervelde en is in die functie door de bezetter geëxecuteerd)  en omdat ik 
begaan ben met de toestand van Diksmuide stel ik mij kandidaat op de lijst Idee2006 in de hoop iets te kunnen bijbrengen aan onze stad.

Emmanuel Callewaert / Woumen



46 jaar geleden ben ik geboren in Nieuwpoort, maar sedertdien ben ik een rasechte Diksmuideling.
Ik ben gehuwd met Natacha Verslype en wij hebben samen 2 kinderen: Aaron (10jaar) en Randy (6jaar). Nu wonen we samen in Pervijze.
Samen met mijn vrouw hebben wij in 2008 Schoonmaakbedrijf RNV uitgebouwd.  Natacha staat in voor het schoonmaken van meestal handelszaken, en zelf 
doe ik tuinonderhoud. Voordien werkte ik immers ook al  als tuinier. 
Gedreven als ik ben, wil ik mij inzetten voor IDEE2006, met daarbij vooral aandacht voor de middenstand, en voor het lokale dorpsleven, waar ik zelf graag actief 
deel van uitmaak.

Ronny Vercruysse / Pervijze

18.
Geboren te Diksmuide op 26 juni 1960 en vanaf mijn geboorte woonachtig te Lampernisse.
Na mijn huwelijk ben ik naar Brugge verhuisd, alwaar ik 17 jaar gewoond heb.
Ondertussen woon ik sedert 2001 terug in het rustige dorpje Lampernisse in mijn ouderlijke woning.
Ik heb een dochter van 24 jaar, Anoushka, en een zoon van 20 jaar, Sasja.
In het Annuntiata-instituut te Veurne heb ik mijn middelbare studies richting handel gevolgd.
Sedert mijn studies werk ik tot op heden in een groothandel te Veurne. Mijn interesses gaan naar muziek, van pop tot klassiek, dansen, lezen, reizen, wandelen 
en fietsen.

Christine Govaert / Lampernisse

Wellicht beter gekend als Mevrouw Dirk Borra, gemeenteraadslid IDEE 2006. Samen hebben wij 1 dochter Marieke, gehuwd met Bjorn Cordy.  Van huis uit te 
Keiem werd mij geleerd wat “commerce “ betekende; mijn vader was bierhandelaar. En wat “zorgen voor “betekende kreeg ik mee van mijn moeder.

Na mijn opleiding werkte ik 38 jaar als opvoedster in het Woon - en zorgcentrum Maria ter Engelen te Klerken. De goede zorg en het streven naar perfecti daar 
voelde ik mij heel goed bij.  Drie jaar terug werd mijn man getroffen door een hersenbloeding. Zo heb ik met pijn in het hart  mijn werk moeten achter mij 

laten. Nu ben ik zaakvoerder van Autobenodigdheden Dirk Borra., een zaak die mijn man 28 jaar terug zelf opgestart heeft. Ik wil mij op dezelfde lijn van mijn 
man politiek engageren dwz. vooral voor ons geliefde Esen, maar ook in het belang van de ganse Diksmuidse bevolking. Ik hou van mensen en ben dan ook 

jarenlang voorzitter van het St.Pieterskoor te Esen. Eveneens redactielid van de Esense Bode.  Mijn leuze is : MET RESPECT ZORGEN VOOR MENSEN EN DINGEN.

Francine Vanleenhove / Esen

Geboren en getogen in Esen, woon ik daar al 53 jaar. Mijn man, Marnix Deferme, is er zelfstandig schrijnwerker. Samen hebben we twee zoons: Bart en Mario 
(+)  Persoonlijk probeer ik mijn man zoveel mogelijk bij te staan in zijn werk. Mijn vrije tijd probeer ik  te behouden om te wandelen, te fietsen en te lezen. Als 

bestuurslid van de Liberale Vrouwen help ik ook mee aan het organiseren van activiteiten.
Gezien mijn leven zich al altijd heeft afgespeeld in Esen, probeer ik er ook actief te zijn binnen verschillende verenigingen, en van daaruit probeer ik het 

dorpsleven ook volop te ondersteunen. Vanuit mijn gemeenschapsgevoel kwam mijn interesse in de politiek. Sedert 2000 ben ik actief als afgevaardigde in 
het sectorcomité van Infrax, voorheen WVEM.

Rosanne Marchand / Esen

21.
Ik ben geboren in Nieuwpoort op 19 april 1966 en gehuwd met Luc Baessens. We hebben samen 7 kinderen: 3 dochters en 4 zonen.
Ik ben al 26 kapster in Vladslo. Sedert twee jaar heb ik mijn zaak kunnen uitbreiden met een schoonheidssalon dat geleid wordt door mijn dochter Emmelie.
Vroeger was ik actief in een aantal verenigingen zoals het oudercomité, de bond van grote en jonge gezinnen en de toneelgroep Plankvast.

Marijke Meirlevede / Vladslo

22.
Intussen ben ik  Ben 57 jaar en gehuwd met Godelieve Dolfen, samen hebben wij 2 dochters: Sabrina (37j) en Veronique (34j), die op hun beurt ons reeds 
2 fantastische kleinkinderen schonken. Ben als teamleader tewerkgesteld in het postkantoor Diksmuide Mail. 
Mijn hobby’s zijn vooral actief en passief sporten. 
Zowel binnen het voetbal als bij de zwemsport heb ik al verschillende functies uitgeoefend, van scheidsrechter, 
tot Internationaal zwemofficial.
 

Ronny Buggenhout / Diksmuide

23.
Ik ben een politiek nieuwkomer. Mijn sociaal engagement heb ik geleerd door de uitbating van het restaurant “De Wikkelaar” in Vladslo

Lieve Beuselinck / Vladslo

24.
Gehuwd met Jaklien Sys, verpleegster en we zijn de trotse vader en moeder van Sofie, Stijn en Martijn

Gewezen postbeambte, vandaag de dag run ik een landbouwbedrijf.  Ex-schepen en momenteel op de oppositiebank voor Idee2006. 
Sinds jaar en dag gefascineerd door de politiek. Walter Volckaert was en is mijn geestelijke politieke vader.

Meer dan 30 jaar actief in het verenigingsleven.  Verenigingen zijn de hoeksteen van de maatschappij.
Steeds midden de mensen en ten dienste van iedereen. Zie ook mijn persoonlijke site www.marcdeprez.be. Een aanrader en doen aub.

Marc Deprez / Keiem

25.
Ik ben 48 jaar, gehuwd met Katrien Onraedt en vader van Jonas en Pieterjan. Ik ben uitbater van het slachthuis te Beerst. 
De politieke microbe heb ik te pakken gekregen van mijn vader die 18 jaar gemeenteraadslid geweest is van de Stad Diksmuide. In 1994 heb ik voor de eerste 
maal op een lijst gestaan met als boegbeelden Marcel Decoster en Walter Volckaert. Ik was verkozen en heb 6 jaar gezeteld als raadslid. In 2000 was ik lijsttrekker 
van de DLC. Na de verkiezingen werd ik samen met Marc Deprez Schepen. Na het overlijden van mevr. Lieve Van Damme was ik van 2004 tot 2006 burgemeester. 
In 2006 werd ik als lijsttrekker voor Idee2006 opnieuw in de gemeenteraad verkozen, dit keer jammer genoeg in de oppositie. Sedert 2009 zetel ik in de provin-
cieraad. Het Administratief Centrum, Portus Dixmuda, de heraanleg van Kleine en Grote Dijk zijn realisaties om fier op te zijn.

Geert Debaillie / Vladslo

17.

19.

20.


