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Lijstduwer Kamer
Olaf EVRARD 

Kandidaten uit de regio

OLAF EVRARD
Lijstduwer effectieven Kamer
Nevele (Hansbeke)
56 jaar
Ambtenaar
Fractieleider Procincieraad
www.stemolaf.be
Facebook.com/olaf.evrard3

PEGGY PATYN
9de kandidaat Kamer
Deinze (Zeveren)
35 jaar
Bediende 
facebook.com/peggy.patyn

SABRINA DESSEIN
5de kandidaat Kamer
Maldegem
36 jaar
Ergotherapeute
facebook.com/sabrina.dessein

JOHAN DECKMYN
2de kandidaat Kamer
Gent (Oostakker)
46 jaar
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Fractieleider Gentse  
gemeenteraad
www.johandeckmyn.be
facebook.com/johan.deckmyn
twitter.com/johandeckmyn

PAUL BEHEYT
Lijstduwer opvolgers
Aalter (Maria-Aalter)
51 jaar
zelfstandig kantoorhouder



Beste inwoners van Nevele en deelgemeenten 

Op mijn 16de kwam in via klasgenoten in Hansbeke terecht. Ik vond er onmiddellijk 
mijn draai. In de afgelopen 40 jaar heeft het sociale leven steeds mijn uitzonderlinge 
belangstelling genoten. Ik was of ben lid, supporter, sympathisant, sponsor van heel wat 
lokale organisaties en verenigingen. Voor velen is het slechts een kleine stap van het ver-
enigingsleven naar de politiek. Helaas volgt de ideologie meestal pas later. Bij mij was het 
idealisme, en vooral het Vlaams-Nationalisme, al heel mijn leven aanwezig. 

Ik ben intussen al heel wat jaren actief in de politiek. Eerst achter de schermen, later 
beroepshalve en nog later als mandataris. Dit is intussen mijn 7de opeenvolgende verkie-
zingscampagne: ik nam deel aan 3 lokale verkiezingen, 4 op nationaal vlak. Ik heb er wel 
altijd bewust voor gekozen om aan politiek te doen tussen en voor de mensen.

Deze samenvallende verkiezingen hebben een uitzonderlijk belang: wij kiezen niet alleen 
een Vlaams maar ook een federaal en een Europees parlement. Pas binnen 4 jaar volgen 
nieuwe verkiezingen. In 2018 voor de gemeente- en provincieraad, in 2019 nationale en 
Europese verkiezingen. Pas dan kan u als verantwoordelijke burger een eerste evaluatie 
maken van het beleid op de verschillende niveaus.

Vlaams Belang is geen partij van verkiezingsbeloftes en nog minder een partij van steeds 
wisselende partijstandpunten. Politieke tegenstanders verwijten ons dikwijls enkel te 
focussen op 3 programmapunten: de Vlaamse onafhankelijkheid, de veiligheid van de 
burger en de uitwassen van het migratiebeleid zoals het tot op heden gevoerd wordt. 
Wij hebben daar inderdaad uitgesproken standpunten over. Ondanks het “cordon sani-
tair” binden wij daar niet op in. Toch hebben een aantal partijen intussen flink wat van 
onze voorstellen overgenomen hebben, uiteraard zonder bronvermelding. Wij zijn dus 
noodgedwongen een zweeppartij, de luis in de politieke pels, de partij die spreekt waar 
anderen zwijgen. 

Vlaams Belang heeft intussen niet stilgezeten. Wij beschikken over een sterk uitgewerkt 
socio-economisch programma. Het Vlaams Belang heeft uitgesproken standpunten over 
justitie, gezondheidszorg, migratie, jobcreatie, armoede, milieu, begroting, uw pensioen. 
Een paar voorbeelden waarvan u misschien zal opkijken. Neen, wij willen niet dat men-
sen die 30 of 40 jaar gewerkt hebben en bijgedragen hebben aan de sociale zekerheid na 
2 jaar hun recht op werkloosheidsuitkering verliezen. Ja, wie 40 jaar gewerkt heeft, mag 
los van zijn of haar leeftijd op pensioen. Wie op zijn 18de ging werken, mag op 58 jaar 
op pensioen. Wie gestudeerd heeft tot zijn 26ste, zal pas op 66 jaar op pensioen kunnen. 
Eenvoudig maar rechtvaardig. Zo zijn wij ook geen voorstander van een indexsprong. De 
modale burger heeft de afgelopen decennia al voldoende koopkracht moeten inleveren.
Vlaams Belang gelooft in mij als lijstduwer voor de Kamer. Hopelijk geniet ik ook jullie 
vertrouwen en kan ik op 25 mei op jullie stem rekenen!

Met vriendelijke Vlaamse groeten

Olaf Evrard
Lijstduwer effectieven Kamer

üOlaf werd 56 jaar geleden geboren in Gent en groeide er op. Hij 
kreeg het Vlaams-Nationalisme met de paplepel ingegoten. Intussen 
woont hij al jaren in Hansbeke. Olaf is gehuwd, heeft een zoon, een 
dochter en een kleindochter. Hij behaalde 2 bachelors (regent Neder-
lands-Engels-Geschiedenis en gegradueerde in de Administratie).

üOlaf is ambtenaar bij de stad Gent (hoofdadministratief medewer-
ker) en is momenteel gedetacheerd als fractiesecretaris bij de Gentse 

gemeenteraadsfractie van Vlaams Belang. Daarnaast is hij voor-
zitter van de afdeling Nevele, voorzitter van de Regio Gent-

Eeklo, lid van de Partijraad en lid van het Provinciaal 
Bestuur.

üOlaf  was en is reeds 40 jaar actief in de brede Vlaams 
Beweging en in het lokale verenigingsleven. Heel wat 
socio-culturele en sportieve organisaties genieten zijn 

aandacht en steun. Hij is gepassioneerd door 
geschiedenis en politiek, houdt van lezen, rei-

zen, lekker tafelen en is een hartstochtelijk 
verzamelaar van boeken en stripverhalen.

üOlaf  was tijdens de vorige legisla-
tuur een opgemerkt en actief gemeen-

teraadslid in Nevele. Sedert 2013 
zetelt hij in de Oost-Vlaamse 
Provincieraad als fractieleider 
van Vlaams Belang.

Curriculum vitae


