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Beste Lebbeke-, Belle-, Wiezenaar,
Dagelijks hoor ik dezelfde opmerkingen: wie luistert er nog naar ons, waar is men 
in Brussel mee bezig ?  Wij betalen hoge bijdragen maar trekken weinig pensioen, 
problemen alom rond de vergrijzing, de arbeidsmarkt en de werkeloosheid, de vei-
ligheid , de enorme staatsschuld, migratie, …

Nu durven veranderen !

Deze verkiezingsslogan van de N-VA neem ik dan ook letterlijk.

Vanuit de veilige haven van mijn boeiende job, als gedelegeerd bestuurder van Voka 
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen -een van de belangrijkste bedrijvenorga-
nisaties- doe ik een stap naar de onzekerheid van de politiek.

Ruim 25 jaar heb ik met succes mee kunnen werken aan de uitbouw van deze or-
ganisatie en aan de socio-economische ontwikkeling van onze regio, van onze pro-
vincie. Deze kennis en ervaring wil ik nu aanwenden om te proberen verandering 
te brengen in de warboel en onbestuurbaarheid waarin wij verzeild geraakt zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat een grondige hervorming van onze instellingen de éni-
ge oplossing is om uit de crisis te geraken.

Wij hebben nood aan  een beter bestuur, betere sociale voorzieningen en ‘leefbare’ 
pensioenen, meer ondernemerschap, een betere justitie, meer veiligheid. Dit moe-
ten de hoekstenen zijn van een ander, een modern en open Vlaanderen.

Sommigen zullen verrast zijn door deze beslissing, anderen zullen dit zien als een 
logisch gevolg van waar mijn hart en overtuiging steeds naar uitgegaan zijn: een 
modern en zelfbewust Vlaanderen.

De beste garantie hiervoor biedt de N-VA met haar voorzitter Bart De Wever. 

U vindt mij op de derde plaats op de Kamerlijst voor Oost-Vlaanderen.

Met oprechte dank,

Karel Uyttersprot             
karel.uyttersprot@consultor.be
0497/522 800
http://kareluyttersprot.blogspot.com

3 °plaats Kamer

- Aan Belle Sas

Stem Lebbeke in het parlement

Het demoniseren van de N-VA is de 
verkiezingshype bij uitstek.  Aan-
vallen van ander politieke partijen 
zijn legio, maar verstommen meer 
en meer en worden weerlegd.
Men heeft ingezien dat dit contra-
productief werkt.

De N-VA bij monde van voorzitter 
Bart De Wever heeft zich steeds 
rechtlijnig weten te houden, wat 
ook in de media mag worden be-
weerd.  In debatten is hij niet van 
zijn stuk te krijgen, ook al wordt 
de N-VA beladen met alle zonden 
Israels.

Onze verkiezingsslogan ‘Nu dur-
ven veranderen!’ is een oproep aan 
alle kiezers die het beu zijn en aan 
de stilstand van dit land een halt 
willen toeroepen.  Kiezen voor een 
beter, onafhankelijk Vlaanderen in 
Europa: daar gaan we voor.  

Als voorzitter van N-VA Lebbeke 
doet het me deugd  Karel Uytter-
sprot aan te bevelen.  Met een goed 
resultaat wordt een inwoner van 
onze gemeente verkozen als par-
lementslid.  In het parlement zal 
hij het niet nalaten de Vlaamse be-
langen te verdedigen.  Tevens zal 
de regio, met de kennis vanuit zijn 
beroepservaring, er zeker wel bij 
varen.!

Hugo De Mol

Karel

Wielebel leke Denderbel le, 
Lebbeke &  Wieze 

V.U. Hugo De Mol
Baardegemsestraat 33A
9280 Lebbeke



Een beeld van Karel Uyttersprot

Geboren en getogen in 
Denderbelle als 2e uit 
een gezin van 7 kin-
deren. Vader Jef Uyt-
tersprot was er meer 
dan 40 jaar koster en 
tevens corrector bij de 
krant De Standaard, 
moeder Cecile Pie-
ters had een winkel 
in geschenkartikelen.

Hij liep school te Denderbelle, nadien humaniora 
aan het H. Maagdcollege te Dendermonde en stu-
deerde Staats- en Sociale Wetenschappen, adminis-
tratief recht aan de Universiteit van Gent.

Familie:
Karel is gehuwd met Marleen De Block uit Buggen-
hout en woont sinds 1977 in Lebbeke.  Zij hebben 
samen 2 dochters.

Katelijne is schooljuf aan de gemeentelijk basis-
school De Puzzel te Lebbeke en is gehuwd met Ste-
ven Bocklandt.  Tegen de verkiezingen van 13 juni 
zullen zij de fiere ouders zijn van een eerste kindje.

Goedele is advocaat aan de balie van Dendermonde 
en is sedert 2006 gemeenteraadslid voor N-VA in 
Lebbeke.  Haar partner is David Schepens en zij 
hebben samen 2 prachtige kinderen, Zeger (2 jaar) 
en Isolde (2 maand).

Goedele en Katelijne waren vele jaren actief bij Chi-
ro Sonneveld, van prutske tot leidster.

Politiek opnieuw 
nieuw:  
Hij was als twin-
tiger actief bij de 
Volksunie o.a. als 
arrondissementeel 
VUJO-voorzitter en 

zetelde voor de Volksunie in de gemeenteraad van 
Lebbeke. Bij de splitsing van de VU in 2000 koos hij 
samen met een flinke groep overtuigden voor N-VA. 
Een goede keuze zo blijkt.

Maatschappelijk 
engagement:
Karel vertegen-
woordigt het be-
drijfsleven in een 
aantal socio-econo-
mische organisaties 
en is raadsheer aan 

het Arbeidshof in Gent. Als 16-jarige richtte hij sa-
men met vrienden handbalclub Brabo Denderbelle 
op (foto boven), een succesvolle club, die nu in 3e 
nationale speelt.

^ Stamouders ca 1925: Edward Uytter-
sprot, ‘Sooikens Waar’, bakker en win-
kelier op het Klein Gent te Denderbelle, 
naast ‘t Vat, met Ida Robbrecht en de 
kinderen, Anna, Maria, Madeleine, Jozef, 
Isidoor en Fons.

^ Vader
Jef Uyttersprot
(tekening Geert De 
Geyter)

^ Familiefoto

^ Marleen & Karel, Katelijne & Steven, 
Goedele & David met Zeger & Isolde

^ Juf Katelijne en de kinderen

^ Goedele en de betreurde Marcel Vermeir bij hun eedaflegging in 
de Lebbeekse gemeenteraad



Een beeld van Karel Uyttersprot

Beroepsleven:
Hij stapte in het bedrijfsleven, eerst als hoofd van de 
commerciële dienst van de NV Wattex te Buggen-
hout om in 1984 directeur te worden van de Kamer 
van Koophandel te Dendermonde.
Deze bedrijvenorganisatie zet zich in voor de socio-
economische ontwikkeling van de regio en voor de 
belangen van de ondernemingen, die de basis zijn 
voor onze welvaart en welzijn en zo een bijdrage le-

vert voor werkgelegenheid.
Hij lag aan de basis van de fusie van de Kamer van 
Koophandel van Gent – Aalst – Dendermonde – Ou-
denaarde tot de Voka - Kamer van Koophandel Oost-
Vlaanderen. Deze groeide onder zijn leiding uit tot 
een van de belangrijkste bedrijvenorganisaties. Hij 
was de pionier van het lerend netwerk – PLATO – 
dat uitgroeide tot een internationaal project.

1999



Karel Uyttersprot op campagne

Het Lebbeekse NVA-bestuur
samen met Geert Bourgeois

Miranda Van Eetvelde, Siegfried Bracke  
en Karel Uyttersprot

Bart De Wever, lijsttrekker 
senaat

Op bezoek bij moeder Cecile  
met Siegfried en GoedeleSamen met Siegfried Bracke in Lebbeke
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Siegfried Bracke  1. 

Sarah Smeyers  2. 

Karel Uyttersprot  3. 

Peter Dedecker  4. 

Ingeborg De Meulemeester 5. 

Miranda Van Eetvelde  6. 

William De Windt  7. 

Nadine De Stercke  8. 

Leen De Backer  9. 

Koen D’Haenens  10. 

Dimitri Van Hoey  11. 

Veerle De Brauwere  12. 

Rufij Baeke  13. 

Eric Scheire  14. 

Filip D’Hose  15. 

Karlijn Deene  16. 

Irène Gorrebeeck  17. 

Katrien Foucart  18. 

Eva Paelinck  19. 

Lieven Dehandschutter  20. 

Peter Buysrogge  1. 

Yirka Beeckman  2. 

Erwin Van Heesvelde  3. 

Annemie Demuyt  4. 

Eric De Neve  5. 

Eric Merckx  6. 

Kurt Moens  7. 

Marianne Matthys  8. 

Maria Dhollander  9. 

Lies Nys  10. 

Matthias Diependaele  11. 

Opvolgers

1. Bart De Wever 

2. Helga Stevens 

3.  Louis Ide  

7. Elke Sleurs 

10. Annemie Charlier 

13. David Geens 

18. Ine Tombeur 
23. Mia De Brouwer 
24.  David Manaigre  
25. Philippe Muyters 

6. Sabine Vermeulen 

9. Erna Scheerlinck 
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