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KLAAR VOOR 2012
Kris Laleman (36) uit Izenberge kreeg de kriebels voor 
politiek te pakken via zijn oom, Gilbert Leeman uit Veur-
ne. Toch duurde het  nog een tijdje voor hij lid werd van 
CD&V Alveringem. Sylvie Thieren, voorzitster Jong CD&V 
Alveringem overtuigde hem drie jaar geleden om zich bij 
Jong CD&V te voegen en zo ging de bal aan het rollen. 
Een portret.

“In 2006 waren Martine Rabaey en 
Germain D’Hondt al komen vragen of  
ik me niet bij CD&V wou aansluiten,” 
vertelt Kris”,  maar ik wist toen nog 
niet veel over politiek en ook niet over 
de situatie in Alveringem. Toen Sylvie 
Thieren in 2008 kwam vragen of  ik me 
bij jong CD&V wou aansluiten, heb ik 
daar eerst lang en goed over nagedacht 
en uiteindelijk heb ik toegestemd. Ik 
vond het een goed initiatief  om in de 
gemeente iets te kunnen realiseren. Ik 

zag het als een uitdaging. 

Je hebt de politiek dus niet met 
de paplepel meegekregen? 
Neen, mijn ouders waren niet echt po-
litiek actief. Maar via mijn oom, Gilbert 
Leeman die jarenlang gemeenteraads-
lid, schepen en OCMW-voorzitter was 
in Veurne voor CD&V, kwam ik wel in 
contact met de politiek. Ik hielp hem 
met zijn campagnes en daardoor kreeg 
ik de microbe te pakken. Nu is hij nog 

steeds mijn grote steun en als ik iets 
niet weet, kan ik altijd bij hem terecht 
voor uitleg. 

Je bent nog maar drie jaar actief 
maar je drukt al je stempel bin-
nen de partij. 
Tot mijn vijfendertigste heb  ik me 
vooral ingezet voor jong CD&V. Ik ga 
ook naar alle fractievergaderingen van 
CD&V Alveringem en soms vergezel 
ik Norbert naar regiovergaderingen. 

lees verder  op p. 4

Minister  
Crevits maakt 
ruim 1 miljoen 
euro vrij voor 

nieuwe 
fietspaden 

in Alveringem 
Voor de aanleg van nieuwe fiets-
paden heeft Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken 
Hilde Crevits ruim 1 miljoen euro 
vrijgemaakt. Er komt een veilige 
nieuwe fietsverbinding tussen het 
centrum van Alveringem en de 
Lovaart en ook nieuwe wegverlich-
ting.

Crevits maakt 1.031.248 euro vrij 
voor de nieuwe fietspaden. Dat 
is 80 procent van de totale kost-
prijs. Voor de wegverlichting in de 
bebouwde kom van Alveringem 
wordt nog eens 96.000 euro subsi-
die gegeven.
 
Meer nieuws hierover volgt in ons 
nummer van september.
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Klaar voor 2012

Ik ga ook altijd naar de gemeente-
raad en af  en toe naar de OCMW-
raad. Verder zet ik de borden, zoals 
rond de kerstperiode, plak ik ze, ga ik 
ze terughalen en maak ik ze schoon.
Wij mogen de  verkiezingsborden 

van Jan Verfaillie gebrui-
ken. Bij de laatste verkiezin-

gen heb ik hem ook geholpen 
bij zijn campagne. 

Wat zijn de plannen voor 
2012? 

Ik kan niet ontkennen dat ik ambi-
ties heb. Ik heb nog nooit op een 
lijst gestaan en ik zou dat wel willen. 
Met jong CD&V ben ik in de poli-
tiek gegroeid en nu mag het wel wat 
meer zijn.

Heb je naast je politieke ac-
tiviteiten ook nog tijd voor 
andere dingen?
Ik werk in de meubelfabriek Meubar 
in Veurne waar ik meubels monteer 
en inpak. Verder  ben ik ook actief  
bij de organisatie van de pikdorser-
scross in Izenberge, waar heel veel 
tijd inkruipt, en ben ik secretaris van  
de kerkfabriek Izenberge. Als ik tijd 
over heb ga ik lopen of  fietsen.

vervolg van p. 1

Katrien Maes is niet alleen 
voorzitster van vrouw en 
maatschappij. Zij is, als 
secretaris van CD&V Alve-
ringem, ook de rechterhand 
van voorzitter Norbert De 
Ruyter. Naast CD&V is ze 
ook nog actief als penning-
meester van de kerkfabriek 
Alveringem, zetelt ze in de 
parochieraad, zingt ze in 
het zangkoor en is ze lid 
van UNIZO. Zij is gehuwd 
met Marc Maes en samen 
hebben zij drie kinderen, 
Gudrun, Tuur en Renate. 

Ik heb de politiek meegekregen met 
de paplepel. Mijn ouders waren zeer 
actief  als CD&V lid. Zij gingen echt 
overal naartoe. Als kind ben ik nog 
mee geweest naar congressen. Van 

daaruit is mijn interesse gegroeid.  
Toen ik, eind jaren ’70, van school 
kwam, ben ik lid geworden van 
CD&V maar ik was toen nog niet 
actief.   

Wanneer bent u dan wel ac-
tief geworden? 
Dat was in 2000, toen Martine Ra-
baey lijsttrekker was. Zij vroeg mij 
toen om op de lijst te staan omdat 
ze vrouwen nodig hadden.  Toen 
heb ik ook het secretariaat op mij 
genomen. 

U bent zowel voorzitster van 
vrouw en maatschappij als se-
cretaris binnen de groep. Wat 
houdt dat allemaal in?
Als voorzitster van vrouw en 
maatschappij vertegenwoordig ik 
alle vrouwen binnen CD&V Al-
veringem. Als secretaris ben ik zo 
een beetje de rechterhand van onze 
voorzitter, Norbert. Ik vergezel hem 
dan ook af  en toe naar vergaderin-
gen. 
Verder ben ik verantwoordelijk voor 
de financiële zaken zoals het lidgeld 
en de recepties, doe ik de adminis-
tratie, maak ik uitnodigingen enzo-
voort. Er kruipt veel werk in moet 
ik zeggen. Maar ik hou me liever 

wat op de achtergrond en ik doe het 
dan ook graag. 

U bent ook zeer actief buiten 
CD&V?
Samen met mijn man Marc heb ik 
dertig jaar een elektro zaak open-
gehouden. Daarnaast was ik ook 
tien jaar buschauffeur van school-
vervoer en nu werk ik fulltime bij 
RAWA als administratief  bediende. 
Verder ben ik penningmeester van 
de kerkfabriek in Alveringem en  zit 
ik in de parochieraad,milieuraad, in 
het zangkoor en bij UNIZO. Ik ben 
ook nog lid van andere verenigingen 
maar dit zijn toch de belangrijkste. 
Als ik dan nog een beetje tijd over 
heb, probeer ik dan ook twee maal 
in de week te fitnessen. 

Welke raad zou u geven aan 
mensen die in de politiek wil-
len stappen?
Ik zou zeggen: wees een luisterend 
oor. Het is belangrijk om goed te 
kunnen luisteren naar de noden van 
de mensen. Je kan die noden dan 
voorleggen binnen de partij en op 
die manier doorgeven aan de man-
datarissen. Aandachtig luisteren is 
echt het belangrijkste.

Rechterhand van de voorzitter
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In de huidige gemeente-
raad beschikt CD&V over 
drie zetels. Twee  zetels 
zijn  voor onze schepenen 
Martine Rabaey en Germain 
D’Hondt en de derde zetel 
wordt bezet door Jacques 
Blanckaert (47) uit Leisele. 
Hij is bezig met zijn tweede 
termijn als gemeenteraads-
lid en ziet een derde ter-
mijn zeker zitten. 

Wat houdt de taak van een 
gemeenteraadslid in?
Eerst en vooral aanwezig zijn op de 
maandelijkse gemeenteraad en op 
de fractievergaderingen van CD&V. 
Eigenlijk ben ik een verbindingsman 
tussen de schepenen en de partij. 
Daarnaast zetel ik ook in de politie-
raad. Ik volg de lopende dossiers op 
en die worden dan ook besproken 
in de fracties. Er kruipt heel veel tijd 
in hoor. Ik ben eigenlijk nooit thuis. 

Welke punten heb je kunnen 
bereiken in de afgelopen elf 
jaar?
De gemeentesubsidie van 500 euro 

voor de opvang van afvalwater is er 
gekomen op vraag van mij. Ik heb 
ook geijverd voor de opsmuk van 
de voetpaden en de baan van de 
Izenbergestraat om Leisele binnen 
te rijden.  Ook heb ik gepleit om de 
speelweide naast het chirolokaal van 
Izenberge te behouden. Verder heb 
je nog de aanleg van het fietspad 
tussen de Nieuwe Herberg en Leise-
le waar ze nu aan de planfase bezig 
zijn en in de gemeenteraad van april 
heb ik het voorstel ingediend om, 
naast De Kwelle, ook de gemeen-
schapszalen in de deelgemeenten  
de mogelijkheid te geven tot een 
elektronisch reserveringssysteem. 

Was er niet wat commotie 
rond het nieuwe voetbalveld 
en de looppiste?
Inderdaad. In de vorige legisla-
tuur, toen de aanleg van het nieuwe 
voetbalveld ter sprake kwam, heb ik 
voorgesteld om rond het voetbal-
veld onmiddellijk een looppiste aan 
te leggen. Dat voorstel is afgeketst. 
In de huidige legislatuur, nadat het 
voetbalveld was aangelegd, is  er 
opnieuw een voorstel voor een - 
ditmaal Finse - looppiste gedaan. 
Omdat dat praktisch deels onmoge-
lijk is en omdat ik dit voorstel veel 
te duur vind, kon ik daar niet mee 
instemmen.  

U zal twaalf jaar gemeente-
raadslid zijn. Hoe bent u bij 
CD&V terechtgekomen?
Ik ben altijd al geïnteresseerd 
geweest in politiek, van kindsbeen 
af  eigenlijk. Mijn vader is ook lang 
OCMW-raadslid geweest . Van 
1988 tot 2000 was mijn broer Eddy 

gemeenteraadslid voor Nieuw 
Beleid. Toen hij er in 2000 mee 
ophield, vroeg Patrick Dezeure mij 
om op de lijst te staan. Ik stemde 
toe en tot mijn grote verbazing was 
ik verkozen tot gemeenteraadslid. 
Toen zaten we in de oppositie met 
zes zetels. In 2006 werd ik opnieuw 
verkozen. 

Oefent u die functie graag 
uit?
Ja, ik doe dat heel graag. Ik heb 
zeker nog ambitie voor een derde 
termijn in 2012. Onze CD&V groep 
is ook een toffe bende. Ik ga graag 
naar de fractievergaderingen. 

Wat doet u naast de politiek?
Eigenlijk werk ik als bediende bij 
Dierengezondheidszorg Vlaanderen 
(DGZ) maar momenteel heb ik een 
jaar loopbaanonderbreking en werk 
ik bij Het Voedselagentschap. Ver-
der help ik ook mee op de boerderij, 
waar ik ook woon met mijn ouders . 
Ik ben ook nog actief  in het ver-
enigingsleven. Zo zit ik in de orga-
nisatie van het zaalvoetbaltornooi, 
ben ik bestuurslid bij de wielerclub 
D’Yserbyters en ben ik voorzitter 
van de Landelijke Gilde Leisele.  Ik 
fiets heel graag en ga ook eens graag 
goed uit eten.

Welke raad zou u geven aan 
mensen die zich tot de poli-
tiek aangetrokken voelen?
Je moet het graag doen, anders moet 
je er niet aan beginnen. Interesse in 
politiek is zeer belangrijk. Daarbij 
moet je je ook betrokken voelen en 
moet je er tijd in willen steken.

Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd

Gemeenschapszaal Leisele

Veiligheid   
voor kinderen

Op vraag van gemeenteraadslid Jac-
ques Blanckaert en CD&V-lid Kris 
Laleman werd er voor de veiligheid 
van de kinderen een hek geplaatst 
aan de uitgang van de Gemeen-
schapszaal in de Izenbergestraat te 
Leisele.
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Als je tussen de achttien en 
vijfendertig jaar bent , kan 
je sinds 2007 lid worden 
van Jong CD&V. Oprichtster 
van deze groep is Sylvie 
Thieren (31) uit Beveren aan 
de IJzer. In 2000 startte zij, 
als twintigjarige, haar po-
litieke carrière  als OCMW-
raadslid. Nu is het gezicht 
van jong CD&V. Zij is ge-
huwd met Kris Lamaire en 
heeft twee kinderen, Lotte 
en Stef en er is een derde 
op komst. 

Ik kwam juist uit het KLJ bestuur 
toen Jacques Blanckaert me in 2000 
vroeg om op de lijst van Nieuw 
Beleid te staan. Voor mij was dat een 
normale keuze want mijn ouders wa-
ren ook CD&V minded. Ik was toen 
twintig en vertegenwoordigde de 
jongeren en de jonge werkmensen. 
Ik werd toen verkozen als OCMW-
raadslid maar na drie jaar heb ik mijn 
functie overgegeven aan mijn opvol-
ger omdat ik voor mijn kindjes wou 
zorgen. In 2006 stond ik opnieuw 
op de lijst, om dezelfde categorie te 
vertegenwoordigen. 

Een jaar later, in 2007, stichtte 
u Jong CD&V in Alveringem.
Ja, ik wist niet eens dat dat bestond. 
Ik heb daar toen over gelezen en in 
samenspraak met Martine Rabaey 
besloten we Jong CD&V op te star-
ten. Ik heb toen een groep jongeren 
gezocht om samen mee een bestuur 
op te richten. 

Wat houdt Jong CD&V in?

Momenteel bestaan wij uit zes 
bestuursleden en een tiental leden, 
allemaal jongeren tussen de achttien 
en de vijfendertig jaar. Het bestuur 
komt drie à vier keer per jaar samen 
om te vergaderen. Één keer per jaar 
organiseren wij een dag waar de 
leden welkom zijn. Verder hebben 
we, samen met CD&V, de nieuw-
jaarsreceptie. Wij gebruiken CD&V 
direct om onze standpunten aan de 
inwoners van Alveringem bekend te 
maken. 

Wat doen jullie als Jong CD&V 
in Alveringem?
We proberen elk jaar rond een 
bepaald thema een voorstel in te 
dienen bij de gemeente. Zo was er 
ons voorstel rond wonen. Wij wilden 
dat de Alveringemnaars in Alverin-
gem bleven wonen en op de hoogte 
bleven van de wooncapaciteiten in 
Alveringem. Van daaruit is de woon-
winkel gegroeid. 
In kader daarvan hebben wij dan 
ook woonavond met KBC en Carl 
Decaluwé georganiseerd.  Verder 
hebben wij ook geijverd voor langere 
openingsuren van het gemeente-
huis, wat gelukt is. Wij hebben ook 
al gewerkt rond zwerfvuil, waar wij 
zelf  grachten hebben uitgekuist en 
rond veiligheid. We zijn ook ontzet-
tend trots op het broodautomaat in 
Gijverinkhove die er gekomen is op 
voorstel van Kris Laleman.

Zijn er nog zaken die jullie 
doen?
Wij delen elk jaar een Dikke Duim 
uit, meestal in navolging van ons 
jaarthema. In 2007 was dat aan Stijn 
Cornelis, voor zijn bloemenwinkel 
in Alveringem-dorp, in 2008 aan de 
Voenke, in 2009 gaven we Hesjes aan 
KLJ en Chiro en in 2010 steunden 
we Sibbe Six. Bovendien schen-
ken wij jaarlijks ook een matchbal 
Alveringem.  Verder stonden we ook 
op de proevertjesmarkt in Leisele en 
hebben we, in samenwerking met 

CD&V Westhoek, een fuifkalender 
gemaakt en met CD&V nationaal, 
een filmactie georganiseerd. 

En wat voor 2011?
Onze matchbal hebben we in maart 
al weggeschonken, in oktober orga-
niseren we een avond over inbraken 
en preventie in Izenberge en dan 
hebben we nog de dikke duim.

Wat is uw taak als voorzitster 
van jong CD&V?
Eerst en vooral alles inkaderen wat 
er te doen valt en als tweede, nieuwe 
mensen ronselen en  hen proberen 
te overtuigen en geïnteresseerd te 
krijgen voor de partij. Dat is niet zo 
gemakkelijk ook omdat de combina-
tie jongeren en politiek niet een-
voudig is en veel jongeren geen tijd 
hebben voor politiek. Verder kom 
ik als voorzitster ook samen met 
ander voorzitsters uit de Westhoek 
om te polsen hoe de zaken er bij 
hen voorstaan. Er komen daar ook 
verschillende initiatieven uit zoals 
bijvoorbeeld de fuifkalender. 

Welke raad geeft u aan jonge-
ren die de stap naar politiek 
willen wagen?
Blijf  bij je standpunt. Dat is heel 
belangrijk. Verder is het belangrijk 
dat je goed kan communiceren. Ook 
moet je kunnen loslaten. Als een 
voorstel niet aangenomen wordt bij-
voorbeeld. Je mag dat niet persoon-
lijk nemen. Vaak denken mensen ook 
dat politiek veel tijd vraagt maar je 
kiest zelf  hoeveel tijd je er in wil ste-
ken. Ik vind het perfect combineer-
baar met een gezin. Het voordeel aan 
politiek is dat je ook heel veel nieuwe 
en interessante mensen ontmoet.

En als slotvraagje, hoe zie jij 
2012?
Ik zou graag eens in de gemeen-
teraad zitten. Ik heb dat nog niet 
gedaan . Maar ik zal wel zien hoe het 
zal lopen.

Politiek en jongeren is moeilijke combinatie


