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Veilig thuis in een wel-varend Zoersel
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Als senior bedrijfsleider had ik het voorrecht om in de aflopende 

legislatuur het schepenambt voor onder andere Lokale economie, 

Toerisme, Bibliotheek, Dierenwelzijn enzovoort te mogen invullen.

In het bedrijfsleven leer je al vlug: een eigen zaak is een vehikel dat 

je voortdurend moet vooruit duwen, zo niet dan valt ze stil! In de 

politiek is het niet anders, allerlei projecten, noden en vragen van 

medeburgers en de meest diverse problemen en moeilijkheden 

vragen steeds weer je aandacht en inzet. Soms vermoeiend, maar 

altijd boeiend! 

Een goed beleid start met een degelijk financieel plan. 

Tenslotte groeit het geld niet aan de bomen en de 

bijdrage die je van de burger vraagt moet zuinig en 

efficiënt besteed worden. Daar wil ik voor gaan. 

In die zin doe ik er graag nog een legislatuur bij, 

voor een modern, veilig en leefbaar Zoersel.
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Samen in Zoersel
Voor iedereen
Voor N-VA zijn alle Zoerselse deelgemeenten even belangrijk. Samen geven 
zij vorm aan de eigenheid, het karakter en de charme van onze gemeente. 
Wij willen een sterk sociaal weefsel waar iedereen zich thuis kan voelen. 
N-VA Zoersel is tegen discriminatie of voorkeursbehandelingen omwille 
van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen, levensbeschouwing of 
afkomst. Sociaal beleid is voor iedereen die het nodig heeft. 

•  Wij willen een efficiënt, transparant en inclusief sociaal beleid  
dat het evenwicht tussen rechten en plichten voor elke individuele 
burger waarborgt. 

Integrale toegankelijkheid
Mensen met een beperking vragen niet om een ‘apart’ beleid. N-VA Zoersel 
kiest voor een inclusief beleid, waarbij aandacht voor de specifieke noden van 
burgers met een handicap een evidentie is binnen elk beleidsdomein. 

•  We erkennen de European Disability Card waardoor personen met een 
beperking zonder discussie ook kortingstarieven kunnen krijgen voor 
lokale diensten en evenementen. 
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Goed seniorenbeleid 
N-VA Zoersel vindt dat ouderen een integraal deel van de samenleving zijn 
en gaat voor doelgerichte ondersteuning. Thuis in een leeftijdsvriendelijke 
omgeving zo lang het kan, residentiële zorg in de buurt wanneer nodig. 
Senioren moeten een actieve rol kunnen spelen in de maatschappij. Zij ken-
nen het dorp en kunnen de sociale contacten bevorderen. Zij zijn steunpilaren 
in het vrijwilligerswerk. 
Wij geloven dat ouderen en jongeren voor elkaar veel kunnen betekenen.  
Het enthousiasme van de jeugd en de levenservaring van ouderen vullen 
elkaar aan. 

•  We stimuleren initiatieven die beide groepen aanspreken en  
willen samen brengen. 

•  We gaan voor een inclusief beleid dat verenigt.

Sinds enkele jaren ben ik met pensioen. Ik verheug mij over de creatieve 
energie van onze talrijke Zoerselse verenigingen die onbaatzuchtig mensen 
bij elkaar brengen en onze bewoners laten deelnemen aan ontelbare leuke 
activiteiten en toffe initiatieven. Ik hoor daar zeer graag bij en geniet ervan 
om nieuwe contacten te leggen.
In onze gemeente verplaats ik mij meestal met de fiets. Het geeft mij de 
gelegenheid om onderweg mensen te ontmoeten waarmee ik een gesprek 
voer en die ik af en toe een luisterend oor bied. Uitermate belangrijk vind 
ik het om op een veilige manier door onze gemeente te kunnen fietsen. Ik 
droom ervan dat er meer mensen voor korte verplaatsingen hun wagen 
vervangen door de fiets zodat het té drukke verkeer in onze dorpskommen 
afneemt. Met een optimale signalisatie en goed onderhouden fietspaden 
kan ik hopelijk velen overtuigen.
Ik hou van een nette gemeente en als bermmeester stel ik vast dat het 
zwerfvuil toeneemt. Sensibilisering en constante herhaling blijven een 
noodzaak. Tenslotte pleit ik voor een goede samenwerking met onze 
middenstand. Vooral onze jonge en startende ondernemers verdienen het 
om voldoende ondersteuning te krijgen. Ik heb een groot hart voor Zoersel 
en kom tot rust tijdens de vele wandelingen in onze mooie natuur.

Als overtuigd Vlaams-nationalist stond ik bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in oktober 2000 al op de VU-gemeenteraadslijst. Toen de Volksunie 
eind 2001, na een referendum, uit elkaar viel in drie strekkingen, koos ik 
resoluut voor de “Nieuw-Vlaamse Alliantie”, de N-VA met voortrekker Geert 
Bourgeois. Vanaf 2002 ben ik gestart met het werven van leden voor de 
N-VA afdeling Zoersel. Sedert 2004 ben ik vrijwel ononderbroken voorzitter 
van onze lokale afdeling. Wij behaalden met de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2012 wel 35,6% en bij de parlementsverkiezingen in 2014 zelfs 
50,3%. Als OCMW-raadslid ben ik begaan met het helpen van kansarme 
gezinnen en behoeftige inwoners van groot Zoersel. Na mijn beroepsloop-
baan als Landmeter-expert/deskundige zetel ik thans in de Gemeente-
lijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, de GECORO. Het is voor mij 
belangrijk dat er in groot Zoersel voldoende groene open ruimte overblijft 
door het benutten van de binnengebieden in de drie dorpskernen. Geef uw 
stem op zondag 14 oktober aan N-VA en geef lijstduwer Bert Claessens 
een voorkeurstem. Vergeet ook niet een voorkeurstem te geven aan onze 
lijsttrekker burgemeester Liesbeth Verstreken.
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Inburgering en integratie 
N-VA Zoersel wil nieuwkomers leiden naar onze verenigingen en sociale 
netwerken. We willen hen vertrouwd maken met onze leefgewoonten.  
Na verloop van tijd verwachten we dat nieuwkomers voldoende weten van  
onze leefgewoonten zodat ze zich thuis voelen in onze samenleving.

Kennis van de taal is dé sleutel tot integratie
We verwijzen door naar taallessen voor anderstalige nieuwkomers, volwas-
senen en kinderen. Maar daarnaast wil N-VA Zoersel ook de verenigingen 
stimuleren om nieuwkomers bij hun activiteiten te betrekken. We zien hen 
graag op gemeentelijke activiteiten en motiveren hen om deel te nemen aan 
het plaatselijk verenigingsleven. N-VA Zoersel ondersteunt de vrijwilligers-
werking rond de vluchtelingenproblematiek. 



Veiligheid is levenskwaliteit 
N-VA wil van Zoersel een plek maken waar 
iedereen zich veilig thuis kan voelen. We zien 
onze gemeente als een sterk sociaal weefsel 
waar iedereen zijn rechten heeft, maar ook zijn 
plichten vervult. 
Plichten dwingen we af door bijvoorbeeld 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 
Die willen we efficiënt toepassen, zodat overlast 
gemakkelijker bestraft kan worden. Hierbij 
bewaken we de grens tussen overlast en onver-
draagzaamheid. 

Aanspreekbare politie 
N-VA Zoersel vindt dat de politie zich moet 
concentreren op haar kerntaken: efficiënte 
bestrijding van criminaliteit, overlast en de 
handhaving van de openbare orde. De politie 
moet nog meer zichtbaar en aanspreekbaar zijn 
in de wijken. Ze moet worden uitgerust met de 
nodige technische middelen om de criminaliteit 
aan te pakken. 

Dierenwelzijn 
Dieren horen erbij, in professionele omstandighe-
den én gezelschapsdieren. N-VA Zoersel vindt dat 
dierenwelzijn een verantwoordelijkheid is van alle 
burgers. Voor ons gaan dierenwelzijn en milieube-
leid in Zoersel hand in hand en worden door één 
dienst opgevolgd.

•  Misbruik pakken we kordaat aan door admi-
nistratieve handhaving (GAS) en  
politiereglementering. 

•  Wij voorzien een aanspreekpunt voor het mel-  
den van verwaarlozing en andere problemen. 

•   We controleren of er voldoende aangepaste 
voorzieningen voor dieren zijn in de weiden. 

Drugsbeleid 
Drugs zijn alom tegenwoordig. Ze berokkenen 
veel sociale schade. Familieleden van gebruikers 
gaan dikwijls door een hel. Jammer genoeg ont-
snappen we er ook in onze dorpen niet aan. N-VA 
Zoersel staat voor een goed uitgewerkt preventie- 
en repressiebeleid in samenwerking met de Politie 
Voorkempen. 

Inbraken en diefstallen
N-VA Zoersel wil een kordaat optreden tegen 
rondtrekkende dievenbendes. Dit doen we door:
•  Het ANPR netwerk uitbreiden om de pak-

kans te vergroten. 
•  Beveiligde fietsenstallingen. 
•  Samenwerking met BIN’s. 

Tinne Smet
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Hallo, mijn naam is Tinne Smet. Ik ben al 44 
jaar gehuwd met Eric Behiels. Wij hebben samen 
drie kinderen, één zoon en twee dochters en on-
dertussen ook al drie schatten van kleinkinderen. 
Ik ben hier in Sint-Antonius geboren maar, woon-
de in mijn jeugd met mijn ouders en zussen in 
Antwerpen. Elk weekend en alle vakanties waren 
we hier in groot Zoersel in het buitenverblijf! De 
band met Zoersel is nooit verbroken! Hier liggen 
mijn wortels, in dit mooie Kempisch dorp ben ik 
thuis. Sinds 1984 wonen we terug in Zoersel.
Ik werkte als verpleegkundige en combineerde 
mijn job met de opvoeding van onze drie kinderen.
Ik kom uit een Vlaams gezin en geloof in N-VA, 
in de partij, haar bestuur, mandatarissen en haar 
gedachtengoed!

Ik woon sinds 2008 in Zoersel, samen met mijn 
echtgenote Sonja Verbist-Storms. Mijn echtgenote 
is een geboren en getogen Zoerselaar. Als 74-jari-
ge gepensioneerd werknemer geniet ik nu van de 
landelijke rust in Zoersel.
Tijdens mijn beroepsleven bij een multinationale 
petroleum firma had ik verschillende manage-
mentfuncties vooral in het domein aankoop. Ik 
werkte jaren overzee, meestal in Afrika. Als actief 
sportfanaat beoefende ik onder andere voetbal, 
alpinisme, wintersporten en wielrennen.
Als wielertoerist bestreek ik zowat de ganse we-
reld. Nu fiets ik nog steeds 15.000 km/jaar. Mijn 
motto is, zolang mogelijk lichamelijk en geestelijk 
gezond blijven en dit op een veilige manier. Daar-
om spreekt het programma van de N-VA mij zo 
aan en engageer ik mij om mijn levenservaringen 
met mijn dorpsgenoten te delen. Immers, als we 
onze senioren en niet te vergeten onze jongeren zo 
lang mogelijk op een veilige manier actief kunnen 
houden, zal dit bijdragen tot een algehele verho-
ging van het Vlaamse welzijn. Onnodig te vermel-
den dat dit tevens een belangrijke stap is naar de 
verlaging van onze totale gezondheidskost.

Ik woon sinds 2010 in Halle Zoersel samen 
met mijn partner, Raymond (Mon) Truyen. Na mijn 
middelbare studies bouwkunde heb ik gewerkt 
bij een landmeter en een architect. Sedert 1978 
werkte ik als bouwkundig tekenaar op de dienst 
openbare werken van een gemeentebestuur. Ik 
was daar mee verantwoordelijk voor de aanbe-
stedingsdossiers van gebouwen, wegenwerken, 
inrichting speelpleinen enz. Voor de wegendossiers 
heb ik bijkomende opleidingen in verband met 
mobiliteit gevolgd. In 2015 ben ik overgestapt naar 
een administratieve functie in het huis van het kind, 
met name de kinderopvang. Als hobby heb ik jaren 
jazzballet gedaan, maar nu beperk ik mij vooral 
tot lezen, wandelen en fietsen. We leven in een 
hectische, veeleisende samenleving. De uitdaging 
is onze gemeente groen en leefbaar te houden, een 
open huis te zijn waar iedereen terecht kan met 
vragen en problemen. Ik hoop met mijn kennis en 
ervaring iets te kunnen betekenen voor de partij en 
de inwoners van onze gemeente.
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Kennis en ervaring van ouderen kan 
jongeren helpen bij moeilijke keuzes in 
hun leven. Jongen en ouderen hebben 
elkaar heel wat te bieden.

Aandacht voor gezinnen 
N-VA Zoersel vraagt speciale aandacht voor 
kwetsbare gezinnen. Zij moeten de nodige 
opvoedingsondersteuning krijgen. 

Zoersel internationaal 
Zoersel heeft zich de voorbije legislatuur meer en meer internationaal georiënteerd en gepositioneerd. 
Dit door de verdere uitwerking van de stedenband, de ondertekening van het burgemeestersconvenant 
en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en twee edities van Eurozoersel. 

Internationale samenwerking 
N-VA beseft dat er blijvend geïnvesteerd moet worden in het Noord-Zuid-thema en wenst dat interna-
tionale samenwerking een van de prioritaire beleidsthema’s blijft. Hierbij moet de nadruk liggen op 
projecten voor structurele hulp in de minst ontwikkelde landen.

•  We voorzien een voltijdse Noord-Zuidambtenaar. 

•  We blijven zoeken naar subsidies voor onze werking en naar innovatieve en inspirerende  
samenwerkingsmodellen. 

•  We behouden de middelen bestemd voor de eigen werking in de stedenband en voor  
de Zoerselse projecten. 

•  We blijven de Zoerselse bevolking sensibiliseren rond het Noord-Zuid thema. 

•  We stimuleren de verschillende gemeentediensten om projecten met hun collega’s in Bohicon, 
waarmee we een stedenband hebben, uit te bouwen. 

•  De mandatarissen en leden van de adviesraden krijgen de kans om deel te nemen aan  
een inleefreis naar Bohicon.

Hallo, ik ben net 18 jaar geworden en daarmee de jongste van de lijst. Ik woon al heel 
mijn leven in Zoersel. Momenteel studeer ik humane wetenschappen. Na het middel-
baar wil ik criminologie studeren. 
Bij de School van Vrede dat deel uitmaakt van Sant’Egidio doe ik vrijwilligerswerk. We 
bieden met die organisatie hulp aan kansarme kinderen. We helpen ze met het maken 
van hun huiswerk en maken tijd voor spel en zang. Ik hou van trektochten maken in de 
natuur en lange ritten met de mountainbike. 
Ik wil mij inzetten voor concrete projecten in onze scholen zoals een goed anti-pest-
beleid of een scholenband met een school uit het zuiden. Milieu vind ik heel belangrijk. 
Onze leefomgeving en de klimaatopwarming zijn problemen waar jongeren zich terecht 
vragen over stellen. N-VA heeft in de gemeente al een paar belangrijke initiatieven 
genomen zoals de ‘klimaat-neutrale organisatie’ en het ondertekenen van de ‘burge-
meestersconvenant’. Mag ik op uw stem rekenen?

Liesbeth  
stelt voor

Lyn Feyens
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Activeren en integreren 
N-VA Zoersel wil mensen kansen geven om hun 
eigen leven op te bouwen, om aan hun toekomst 
te werken. Daarvoor hebben ze zelfvertrouwen 
nodig. Het is belangrijk dat ook wie het moeilijk 
heeft, kan deelnemen aan het sociaal leven. 
Werken maakt daar deel van uit. 

•  Wij zetten in op activeringstrajecten en 
arbeidsprojecten. 

Geïnteresseerd in ons volledig programma? Ga naar www.zoersel.n-va.be
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Kandidaat provincieraad 
voor Zoersel

Na het overlijden van mijn echtge-
noot, nu tien jaar geleden, ben ik 
vanuit centrum Antwerpen, met mijn 
twee studerende kinderen in het 
groene Halle-Zoersel komen wonen.
Als actieve onderneemster in kinder-
dagverblijven wil ik mijn expertise 
aanwenden in de provincieraad. 
Verder wil ik mij ook inzetten in de 
provincie voor het N-VA programma 
natuur, cultuur en toerisme verbon-
den met horeca.
Mobiliteit is mijn grootste zorg samen 
met betaalbaar wonen voor jonge 
gezinnen. Kangoeroewonen voor ou-
deren en zorgwoningen zouden méér 
toegestaan moeten worden.
De provincie kan nog steeds het 
verschil maken in natuurbehoud,  
natuurbescherming en educatie. 
Daar wil ik mij graag voor inzetten.  
Ik ben de kandidaat voor Zoersel in 
de provincieraad.

Ik reken op uw stem. 

Horeca en toerisme verbinden 
Toerisme is een motor van economische ontwikkeling en creëert toegevoegde waarde. N-VA Zoersel 
vindt dat de gemeente een belangrijke rol kan spelen als regisseur door het aanbod aan toerisme en 
horeca te promoten en te ondersteunen. 
Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt voor ons in grote mate bij aan de leefbaarheid van 
Zoersel. Horeca biedt lokale tewerkstelling, verhoogt de toeristische aantrekkingskracht en versterkt het 
sociaal weefsel. 
N-VA-Zoersel zet daarom in op een horecavriendelijk klimaat en wil samen met de lokale verenigingen 
streekproducten in de kijker zetten. Samenwerken met verenigingen, provincie en regionale samenwer-
kingsverbanden is wat N-VA Zoersel betreft vanzelfsprekend. 

N-VA Zoersel wil onze troeven maximaal  
uitspelen. We denken hierbij aan:  
• fietspaden 

•  wandelroutes

•  lokaal erfgoed op moderne manieren laten 
ontdekken (virtual reality of QR codes) 

•  dorp in de kijker 

•  braderij en jaarmarkten 

•  lokale evenementen zoals Parkplezier,… 

•  het diamantmuseum 

•  de Vrienden van het Zoerselbos 

•  en onze talrijke vrijwilligers 

Geïnteresseerd in ons volledig programma? Ga naar www.zoersel.n-va.be


