
LEERRIJK
VOORUIT!

7

Vanessa Van Hende
PLAATS 7

herne.cdenv.be



“Dankzij de samenwerking met de gemeente spelen 
we op een kunstgrasveld.”

Francky Desterke

Vanessa Van Hende

Edingsesteenweg 76a 
1541 Sint-Pieters-Kapelle
0486/ 22 83 61
vanessavanhende@skynet.be
41 jaar

Kleuterleidster in de basisschool 
Markevallei te Kokejane
Gehuwd met Debast Gert
Mama van Ilke en Febe Debast

1. Kris Poelaert
2. Carina Ricour
3. Lieven Vandenneucker
4. Patrick De Vos
5. Sandra Dero
6. Lieven Vandenbroeck
7. Vanessa Van Hende
8. Paulette Debock
9. Eric Eeckhoudt
10. Sonja Van Den Bossche
11. Brent Roobaert
12. An Deleye
13. Nicky D’Handschotter
14. Frank Nevens
15. Veerle Van der Steen
16. Kris Degroote
17. Lieven Snoeks

Je kan op meerdere kandidaten stemmen 
binnen dezelfde CD&V-lijst.
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Onze gemeente moet een thuis zijn waar het goed is om te wonen en te 
werken. Ik geloof sterk in de kracht van een lokaal bestuur dat de hartslag 
voelt van onze inwoners. Ik ben dag in dag uit omringd door kinderen: in mijn 
gezin, op het voetbal en in mijn klas als kleuterleidster. Daarom vind ik het 
belangrijk dat we blijven werken aan een veilige buurt en schoolomgeving 
om de weg naar kwaliteitsvol onderwijs verder uit te bouwen.  
Ik wil me graag inzetten voor onze bloeiende muziekacademie en de 
bibliotheek waar het leerrijk is om te vertoeven. Dankzij de aankoop van 
het Dominicanessenklooster kunnen we meer leerrijke socio-culturele 
activiteiten aanbieden. Een verenigd Herne met een fantastisch aantal 
verenigingen die we moeten blijven ondersteunen.

Leerrijk vooruit

Sport mag natuurlijk niet ontbreken, ook daarin moeten we blijven 
investeren. Onze prachtige sporthal met het splinternieuw kunstgrasveld 
is een pareltje, hier kunnen we naar hartenlust sporten.
Herne moet een bruisende gemeente blijven waar iedereen een plaatsje 
vindt om zich te ontplooien.  
Ik hoop dat ik op Uw stem kan rekenen.

Alvast bedankt,

Vanessa



SAMEN VOORUIT

Burgemeester 

Kris Poelaert
Gemeente plaats 1
Provincie plaats 3

Verkiezingsdrukwerk. v.u. Michael Schoukens, Grotestraat 2, 1540 Herne


