
Handen uit de mouwen
Voeten op de grond

 
“Filip ken ik al vele jaren: toen ik volksvertegen-   
woordiger was, was hij mijn parlementaire 
medewerker. Vandaag is hij mijn gewaardeerde 
kabinetsmedewerker voor jeugd. 
Hij weet van aanpakken - dat zal wel geen 
toeval zijn, we zijn beide echte producten van 
de jeugdbeweging- en hij heeft een visie.
Bovendien is hij creatief, iemand die graag 
onder de mensen is én hen respecteert.
Filip Michiels verdient uw steun voor 
Oosterzele. Zeg dat ze het in Brussel gezegd 
hebben.”

Sven GATZ
Vlaams minister voor Cultuur, 
Media, Jeugd en Brussel

1.  MICHIELS Filip
2.    SCHAMP Carine
3.    DE SMET Guy
4.    VAN HECKE Ann
5.    BOGAERT Jan
6.    VAN DER EECKEN Kris
7.    DE GUSSEME Ruben
8.    VAN HOORDE Louise
9.    TAILDEMAN Niels
10.  PIEN Kaat 
11.  SCHAMP Boo
12.  GLAZEMAKERS Dino
13.  BATSLEER Claudine
14.  NIEMEGEERS-BOVYN Marina
15.  COMHAIRE Gerrit
16.  HERTEGONNE-ROGGEMAN Mariette
17.  SPITAELS Danny
18.  DE BLOCK Gerda
19.  BOVIJN-AELBRECHT Claudine
20.  VEKEMAN-MERCIE Ann
21.  HAESEBEYT An
22.  VAN GREMBERGEN Geert
23.  FERMON Pascal

U kan op meerdere kandidaten op dezelfde lijst stemmen.
Geef uw stem aan verschillende - zelfs alle - kandidaten van Open Vld plus.

plus

Beter financieel beleid
De schuld per inwoners steeg de afgelopen 12 
jaar  van € 521 tot € 1744 per inwoner. 
Dat is bijna dubbel zo hoog als het Vlaams 
gemiddelde. Oosterzele verdient een betere 
huisvader.

Oosterzele verkeersveilig maken
Minder dan 1 op de 4 inwoners vindt het veilig 
voor kinderen om zich te verplaatsen met de 
fiets. Een verkeersbeleid op maat van alle 
weggebruikers vraagt een doordachter beleid; 
een nieuw beleid.

Senioren steunen
Dagverblijfcentra vormen een belangrijke 
schakel in een betere thuiszorg voor ouderen. 
Zo kunnen senioren zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving blijven wonen.

Jeugd en kinderen zijn het nu én de toekomst
Dankzij mijn professionele ervaring rond 
jeugd- en kindvriendelijk beleid zie ik vele 
kansen. Ik zal me inspannen om van Oosterzele 
een “kindvriendelijke gemeente” te maken; het 
Vlaams erkenningslabel waardig.

Ondernemers ondersteunen
Er is nood aan ruimte om te ondernemen. De 
nieuwe ambachtelijke zone moet 
gerealiseerd worden. Er is dringend nood aan 
een ondernemersloket.

Oosterzele landelijk en leefbaar houden
Kernversterking in Oosterzele mag niet te koste 
gaan van ons landelijk karakter. Een kracht-
dadig beleid rond Ruimtelijke Ordening is nodig.

... en dit alles met méér inspraak 
van de inwoners, jaar in, jaar uit.

Filip heeft een plan voor Oosterzele...

Filip is een raspaard in de politiek  
Een groot engagement voor een beter Oosterzele 
12 jaar actief gemeenteraadslid en fractieleider
8 jaar medewerker in Vlaams Parlement
4 jaar medewerker voor de Vlaamse Regering

Filip wil een nieuwe wind in Oosterzele 
mogelijk maken
Op basis van inhoud en dossierkennis
Met een sterk team van ervaren, enthousiaste en 
jonge kandidaten
Omdat Oosterzele klaar is voor verandering

Filip is geëngageerd
Voorheen als groepsleider van Scouts Windeke en 
secretaris van de Oosterzeelse jeugdraad
Vandaag als voorzitter van Groenbuiken Windeke 
en 11.11.11.
Professioneel als kabinetsmedewerker Jeugd bij 
Vlaams Minister Sven Gatz

Filip Michiels is uw kandidaat Burgemeester



filip                    1e plaats 

michiels       Kandidaat
                                     Burgemeester

plus Een frisse wind voor Oosterzele

Verdubbeling van afvaltarieven aan de kaak 
stellen
Landelijk karakter bewaren (Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Dorpskern Scheldewindeke 
bijgestuurd)
Digitaal inschrijfsysteem voor kampen invoeren
Inspraak vragen voor bewoners over de 
heraanleg van de N42
Huisdieren beschermen bij brand dankzij 
dierenstickers
Camerabewaking afstemmen op naburige 
gemeenten en politiezone
Ondernemers ondersteunen bij een correct 
afvalbeleid
Pleiten voor een verkeersveilige school-
omgeving VBS Scheldewindeke

Ondersteuning rookmelders invoeren
Binnengebied Meerstraat / Achterdries / 
Voordries beschermen als landbouwgebied
Efficiënter strooi- en sneeuwruimplan uitwerken
Deelsysteem voor fietsen onderzoeken
Huis van het Kind opstarten
Asbest op containerpark bestrijden
Aandacht vragen voor gelijke kansenbeleid 
(regenboogvlag, …)
Fietsdoorgang Volkershouwbrug agenderen
...

Gewoon Doen
Het zijn geen loze woorden. Al jarenlang zet ik 
me actief in voor Oosterzele. Binnen en buiten de 
politiek. Elke dag ben ik in de weer voor een beter 
Oosterzele. 
Uit idealisme. Uit overtuiging. Uit goesting. 
Het is vaak vechten; tegen vooroordelen of vanuit 
de oppositiepolitiek. 
Eén ding weet ik zeker. Mijn gedrevenheid is 
gestoeld op inhoud en overtuiging. 
De overtuiging dat het beter kan. 
Hierdoor boek ik soms successen. 
Daarop bouw ik plannen. 

Geeft U mij en mijn team het vertrouwen voor een 
beter Oosterzele? Geeft U mij uw steun voor een 
nieuwe wind door Oosterzele? … Gewoon… Doen!

Filip, 
Uw kandidaat burgemeester.

 
“Oosterzele verdient een nieuwe ploeg, een sterker 
inhoudelijk beleid. Oosterzele heeft nood aan een 
nieuwe wind, een blauwe wind.

Ik waardeer Filip voor zijn inzet, zijn engagement en 
politieke visie. Dit politiek raspaard kan in Oosterzele 
voor een nieuwe wind zorgen. Daarom steun ik Filip 
en zijn hele team voor een beter bestuur in 
Oosterzele.” 

Maggie DE BLOCK
Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid

Vragen? Neem gerust contact op 
    

Pastoor De Vosstraat 9     
9860 Scheldewindeke
0498 50 01 04
filip.michiels@telenet.be

www.filipmichiels.be     
     michielsfilip

Kleine of grote successen boeken in 
de Gemeenteraad. 
Gewoon Gedaan. 

V.u. Filip Michiels, P De Vosstraat 9, 9860 Oosterzele


