Onze 31 CD&V- kandidaten in 31 woorden
1. Bart Dewandeleer is partner van Nele en papa van Rosalie. Hij is schepen
van Financiën, Jeugd, Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid, Wijkwerking,
Vlaams karakter en Sociale Integratie. Hij is ook adjunct-kabinetschef van
Hilde Crevits.

2. Hilde Van Craenenbroeck is moeder van vier, gemeenteraadslid, voorzitter
van CD&V en geëngageerd in het verenigingsleven. Ze gelooft in een sociale
samenleving en een toegankelijke, nette gemeente, waar iedereen werk en
bijstand vindt.

3. Lukas Schillebeeckx is jeugdwerker uit Sterrebeek. Hij is de oud-voorzitter
van JK Tonzent en de Zaventemse Jeugdraad. Hij wil gaan voor een
constructieve legislatuur waar de focus moet liggen op oplossingen, niet op
problemen.

4. Gerard Van Achter is OCMW-raadslid en alomtegenwoordig in het
verenigingsleven. Hij is bestuurslid bij de gemeentelijke sociale raad en de
dorpsraad en voorzitter van de KWB in Sint-Stevens Woluwe. Hij gaat voor
leefbaarheid, veiligheid en woonbeleid.

5. Hamid Akaychouh vindt het als jonge vader belangrijk dat de jeugd alle
kansen en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Hij wil zich graag inzetten
voor de maatschappij om mensen met verschillende achtergronden met
elkaar te verbinden.

6. Marleen Resseler is gemeenteraadslid, gehuwd en moeder van twee
volwassen kinderen. Marleen zet als gemeenteraadslid haar ervaring volop in
voor Zaventem als aangename leefgemeente, waar niet alleen veel
werkgelegenheid is, maar het ook prettig wonen is.

7. Veerle Vanmol is gebeten door politiek omdat dit een grote impact heeft
op het dagelijkse leven van mensen. Ze wil gaan voor een 100% inclusieve
samenleving, met focus op sociale zaken en armoedebestrijding.

8. Nicole Dries is moeder van Kimberly en Amelia. Ze werkt als huishoudelijke
hulp en medische pedicure in bijberoep. Iedereen kent haar als sociaal
voelend en vrijwilliger bij allerlei activiteiten. Ze is bestuurslid van de sociale
raad.

9. Steven Van Torre woont in Nossegem, is getrouwd en heeft twee zonen.
Hij was actief in de kerkraad en ouderraad van de basisschool van Nossegem.
Vandaag is hij auditor en vakbondsafgevaardigde en wil er graag zijn voor
jullie in onze gemeente.

10. Farid Dahdouh-Guebas is gemeenteraadslid en Hoogleraar aan de
universiteit. Hij wil van Zaventem weer een propere gemeente maken, waar
het gezellig wonen is in een aangename leefomgeving.

11. Philip Matthys is zelfstandige uit Sterrebeek en vader van drie kinderen.
Hij wil van onze gemeente een bruisende gemeente maken met meer
handelszaken en voldoende parking.

12. Nathalie Druine is bestuurslid van de Gezinsbond en wil meewerken aan
een nettere gemeente met meer publiek groen waar we veilig kunnen
fietsen. Ze wil zich inzetten voor meer verbondenheid tussen en de integratie
van alle inwoners van Zaventem.

13. Nicole Vancorenland heeft zich steeds met volle teugen ingezet bij
verschillende verenigingen. Binnen CD&V Zaventem is ze de drijvende kracht
achter de activiteiten. Nicole gaat voor een warm en sociaal Zaventem waar
iedereen zich thuisvoelt.

14. Martine Deburchgraeve kwam op jonge leeftijd naar Zaventem om op de
luchthaven te werken. Ze wil dat iedereen kan genieten van dezelfde
dienstverlening zonder onderscheid van afkomst of status, maar ook dat
misbruiken efficiënt aangepakt worden.

15. Greta Mellaerts is een actieve gepensioneerde uit Sterrebeek. Ze houdt
van netheid en kwaliteitsvolle en goed onderhouden voetpaden. Ze hoopt
dat er eindelijk een oplossing komt voor de terugkerende waterellende in
sommige straten.

16. Dirk De Backere is werknemers afgevaardigde in de financiële sector.
Hij heeft drie kinderen, drie pluskinderen en vier kleinkinderen. Hij wil in
Zaventem een bruggenbouwer zijn, met een evenwicht tussen rechten en
plichten.

17. Pieter-Jan Crombez is voorzitter van JONGCD&V. Hij heeft de microbe
voor lokale politiek van zijn grootvader Jaak Pauwels gekregen. Hij vindt het
belangrijk dat jongeren hun stem laten horen en mee aan politiek durven
doen.

18. Morgane Deweerdt studeert in Leuven en komt uit een politieke familie.
Haar interesses zijn sport, jeugd, dierenwelzijn en veiligheid. Ze staat open
voor een gesprek met eender wie.

19. Leen Vermeeren werkt als zorgkundige in Zaventem. Ze geniet erg van
sociale contacten met de inwoners en vindt het belangrijk dat mensen
voldoende zorg dragen voor elkaar.

20. Mélanie Yildirim woont in Sint-Stevens Woluwe en studeert
boekhouden. Haar ideaal voor de toekomst bestaat uit een groene
economie, verkeersveiligheid rond de scholen en jongerenprogramma’s rond
ontmoeting en integratie.

21. Diran Tony Okmen is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij is
regioleader in de recyclingsector. Hij wil de sociaal-economische sector in
Zaventem ondersteunen en respect voor de waarden en de cultuur van
Zaventem promoten.

22. An Warson uit Zaventem werkt in een basisschool in Brussel. Ze richtte
mee jeugdhuis Yucca op, de voorloper van JH Basement. An wil gaan voor
verkeersveiligheid en sociale integratie.

23. Sven Vaneycken is Sterrebekenaar en directeur duurzame ontwikkeling
en ambtenarenzaken bij vicepremier Kris Peeters. Hij is geïnteresseerd in
energie, milieu, mobiliteit en luchthavenbeleid; thema’s die hij ook in de
federale regering opvolgt.

24. Filiep Christiaens is voorzitter van de harmonie New Music Band
Zaventem en lid van de Algemene Cultuurraad Zaventem. Hij wil dat het
nieuw cultureel centrum betere kansen biedt voor de lokale culturele
verenigingen en de integratie van nieuwe inwoners.

25. Lutgard Verbist is ex-Sabenien en zus van de ’kaasboer van Nossegem’.
Ze is geïnteresseerd in veiligheid voor fietsers en voetgangers, toegankelijke
gezondheidszorg, ontwikkeling van de horeca/middenstand, en wil
Nossegem meer op de kaart zetten.

26. André Tops wil veilig verkeer door meer eenrichtingsstraten. Iedere
bewoner van Zaventem verdient zijn parkeerkaart. Daarnaast wil hij betere
fietspaden die goed onderhouden worden.

27. Boudewijn Baudru werkt bij de Europese Unie. Zijn aandacht gaat in het
bijzonder naar de zwakke weggebruikers, ons leefmilieu, duurzame
ontwikkeling en ons integratiebeleid waar rechten samengaan met plichten
en respect van onze Vlaamse eigenheid.

28. Valeer De Vlam was jarenlang leraar aan de Kunstacademie van
Zaventem en dirigent van het Zaventemse koor Omnia Cantica, waar hij nog
steeds meezingt. Valere heeft een passie voor muziek en een heldere visie op
de toekomst van CC De Factorij.

29. Joos Vanackere komt uit een echte Woluwese familie. Hij is actief bij
Omnia Cantica, en reist en fotografeert. Hij is geïnteresseerd in goed en
betaalbaar wonen, een nette en propere gemeente en een vlotte, verbeterde
mobiliteit.

30. Claudine Muylle woont in Sint-Stevens-Woluwe en was werkzaam in het
onderwijs. Haar interesses liggen bij onderwijs, veiligheid, milieu en
ouderenzorg.

31. Mia Van der Elst is een actieve senior. Ze is ex-gemeenteraadslid, huidig
provincieraadslid en wil voor de laatste maal de lijst steunen en de
vernieuwing van de partij volop kansen geven.

