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Veilig thuis in een welvarend Avelgem

Bij N-VA Maldegem trekken we aan hetzelfde touw

Lijsttrekker Conny Rogie stelt zich voor
Vol enthousiasme en engagement trekt Conny Rogie de evenwichtige N-VA-lijst voor de verkiezingen op  
14 oktober. Maak kennis met de eerste vrouwelijke kandidaat-burgemeester van Avelgem. 

“Goed 53 jaar geleden kwam ik op de 
wereld, als enige dochter van André, uit 
Outrijve, en Rosette Soetens, uit Avelgem.  
Ik groeide op in een arbeidersgezin, en 
wou al op jonge leeftijd mijn centjes 
verdienen. Daarom ging ik gedurende 
vele schoolvakanties aan de slag in een 
van de warenhuizen van onze gemeente. 
Daar leerde ik al dat een praatje slaan veel 
voordelen heeft: mensen leren kennen, iets 
bijleren, eenzaamheid doorbreken, een 
glimlach toveren op de snoet van een kind 
door het een ‘schelletje’ te geven. 

Na vijftien jaar op de Avelgemse  
schoolbanken wist ik wat ik wou worden: 
leerkracht. Toen al besefte ik dat goed 
onderwijs voor onze maatschappij de  
basis is: jongeren worden er gevormd, 
leerkrachten halen er het beste in hun 
leerlingen naar boven. Maar bij gebrek aan 
kansen in het onderwijs, startte ik mijn 
loopbaan uiteindelijk bij de NMBS.

De politieke microbe
Hoe ik dan in de politiek terechtkwam? Ik 
ben getrouwd met Jan Pille, lijstduwer, die 
van in de wieg omringd was met politiek 
geïnteresseerde mensen. Zowel ouders als 
vrienden, allen overtuigd van de kracht 
van de Volksunie, hadden maar één ding 
voor ogen: het beste voor hun gemeente 
Tiegem en haar inwoners. De interesse 
die ik als studente lerarenopleiding al had 
voor politiek, nam dus alleen maar toe. 

In 2012 gingen onze dochter en zoon  
studeren in Gent en kwam er tijd vrij. 
Samen met onder meer Günther (plaats 
twee), richtten wij de Avelgemse N-VA- 

afdeling op. In dat verkiezingsjaar kreeg 
ik amper negen stemmen te weinig om 
als tweede gemeenteraadslid verkozen te 
zijn. De federale verkiezingen van 2014 
waren zo succesvol voor de N-VA dat een 
deelname aan de federale regering niet 
kon uitblijven. Gebeten door de politieke 
microbe, droomde ik ervan om te kunnen 
werken voor een N-VA-minister. En dus 
maak ik tot op heden nog steeds deel uit 
van het team rond Steven Vandeput, mi-
nister van Defensie en Ambtenarenzaken.

Een fiere kandidaat-burgemeester
Voorjaar 2018. Het bestuur van N-VA 
Avelgem draagt mij voor als lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober. Het spreekwoord ‘fier als  
een gieter’ omschrijft slechts gedeeltelijk  
hoe ik me daarbij voelde. Ik was en ben 
vooral heel vereerd dat ik de kieslijst  
mag trekken en zo uw eerste vrouwelijke 
kandidaat-burgemeester mag zijn. Als u 
dat wilt, zal ik u vanaf 2019 vol overgave 
vertegenwoordigen. 

Hopelijk kan ik dat doen samen met zoveel 
mogelijk andere kandidaten van onze 
kleine maar hechte ploeg. Onze lijst telt 
heel wat nieuwkomers, maar allemaal zijn 
het gedreven mensen, met nieuwe, frisse 
ideeën voor een ander Avelgem. Het is 
onze droom om van Avelgem een echte 
verbindingsgemeente te maken.

Avelgem als verbindingsgemeente
Verbinden doen we in de letterlijke betekenis 
van het woord via betere, aantrekkelijkere 
en veiligere verbindingen tussen het centrum 
en de deelgemeenten, tussen parkings en 

het winkelcentrum, tussen Avelgem en 
de omliggende gemeenten, tussen alle 
gemeentelijke diensten en faciliteiten. 
Dat alles voor zowel mobiele als minder 
mobiele inwoners, voor de schoolgaande 
jeugd, voor zij die gaan werken, winkelen 
of ontspanning zoeken. 

En verbinden doen we ook in de figuurlijke 
betekenis van het woord door te zorgen 
voor een betere relatie tussen gemeente- 
bestuur en handelaars en verenigingen,  
tussen jongeren en senioren, tussen  
inwoners en nieuwkomers. Mensen  
verbinden door wederzijds overleg, met 
respect voor ieders standpunt en met het 
nodige realisme. Want Avelgem is van ons 
allemaal. Alvast bedankt voor uw stem voor 
de N-VA op 14 oktober!”

Conny Rogie
Lijsttrekker en  

kandidaat-burgemeester
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/avelgem

Uw kandidaten

SEYNAEVE Martine
Avelgem
577

VANDENBOGAERDE 
Mario
Avelgem
46
Arbeider

8

ROGIE Conny
Avelgem
53
Kabinetsmedewerker

1

VANMAERCKE Günther
Avelgem
48
Medewerker dienst 
Toerisme en Cultuur 
gemeente Anzegem

2

SPILLEBEEN Yves
Bossuit
48
Zelfstandig consultant 
in de vleesindustrie

3

DE DONCKER Peter
Avelgem
46
Freelancer logistieke 
ondersteuning bedrijven

4

DAEMS Melissa
Avelgem
31
Poetshulp

5

MICHIELS Patrick
Avelgem
566
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Een sterke ploeg voor Avelgem

N-VA Avelgem heeft een hart voor Avelgem. Onze ploeg wil de verandering verderzetten om van 
Avelgem een nog welvarender gemeente te maken. Vele inwoners willen verandering 

in Avelgem, maar kunnen of mogen daar niet openlijk voor uitkomen. Anderen, 
overtuigd van het programma en de ideeën van N-VA Avelgem, stelden zich 

graag kandidaat om onze kieslijst te ondersteunen en versterken. Drie maanden 
geleden maakten we de nummers 1, 2 en 3 bekend. Nadien volgden in verschil-
lende fasen de andere kandidaten. Vandaag vindt u in dit blad onze gehele 

kandidatenlijst terug. Ik ben zeer enthousiast om ons sterk team aan u voor 
te stellen. Samen gaan we voor Verandering in Avelgem. Voor een Avelgem 

dat nog beter, nog mooier, nog welvarender, nog hechter wordt.

Jan Pille, lijstduwer en voorzitter van N-VA AvelgemConny Rogie 
Lijsttrekker

1. ROGIE Conny

2. VANMAERCKE Günther

3. SPILLEBEEN Yves

4. DE DONCKER Peter

5. DAEMS Melissa

6. MICHIELS Patrick

7. SEYNAEVE Martine

8. VANDENBOGAERDE Mario

9. VAN DE PUTTE An

10. RYSSAERT Caroline

11. VERDOODT Rita

12. PILLE Jan

VAN DE PUTTE An
Outrijve
48
Huisvrouw

9

RYSSAERT Caroline
Avelgem
54
Marktkraamster

10

VERDOODT Rita
Avelgem
67
Gepensioneerd

11

PILLE Jan
Avelgem
56
Analist-programmeur

12

Jan Pille
Lijstduwer
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“ West-Vlaanderen is dé 
toeristische provincie. Daar 
moeten we blijven op inzetten.
Kristof Pillaert 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen 
moet uitgebreid worden. We pakken de 
ontbrekende schakels aan.

We moeten ons voorbereiden op sterk wisselende weersomstandigheden. Er moeten 
bijkomende bufferbekkens aangelegd worden die water opvangen bij overvloedige 
regen en water leveren aan land- en tuinbouwers bij aanhoudende droogte.

West-Vlaanderen moet meer inzetten op 
het verduurzamen, het moderniseren en het 
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe 
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Kristof Pillaert 
 Hooglede

2.  Sigrid Vandenbulcke 
 Menen

3.  Johan De Poorter 
 Meulebeke

4.  Jan Declercq 
 Kortrijk

5.  Stevie Rinnaert 
 Roeselare

6.  Sofie Vermeulen 
 Zwevegem

7.  Gert-Jan Hovaere 
 Moorslede

8.  Carla Adams 
 Harelbeke

9.  Lander Dewaele 
 Kuurne

10.  Hilde Van Huylenbrouck 
 Ardooie

11.  Els De Gussem 
 Staden

12.  Hannelore Carlu 
 Wevelgem

13.  Rik Buyse 
 Wielsbeke

14.  Els De Rammelaere 
 Tielt

15.  Koenraad Degroote 
 Dentergem

16.  Kurt Himpe 
 Izegem


