
Samen met mijn vrouw Valerie van den Wyngaert en drie kinderen (Elise, Lennert en Daan) 

wonen wij ondertussen elf jaar in Zoersel. Ik was in de voorbije legislatuur schepen van milieu, 

ontwikkelingssamenwerking, communicatie en personeel. 

Naast mijn schepenambt ben ik ook zelfstandige, ik ben gespecialiseerd in internationale 

verzending van persoonlijke goederen. Bij N-VA Zoersel ben ik de campagneleider en ook 

verantwoordelijk voor de huis-aan-huis bladen en het gele boekje ‘terugblikken op de 

verandering’. Vorig seizoen was ik jeugdtrainer bij Antonia en u vindt mij regelmatig als 

vrijwilliger op activiteiten in basisschool Klim-Op. 

N-VA heeft de voorbije legislatuur zijn stempel op het lokale beleid gedrukt. Met 

onze acties voor een beter klimaat en biodiversiteit, een strenger kapreglement, 

GFT-bakken met DIFTAR en het doven van de straatverlichting hebben wij (soms) 

moeilijke beslissingen genomen. Wij hebben ook ingezet op veiligheid (ANPR 

camera’s), bestrijding en opruimen van zwerfvuil en sluikstorten, financiële 

zuinigheid en een efficiënt personeelsbeleid. 

Zoersel moet ook in de toekomst een gemeente zijn die ik aan mijn kinderen en 

kleinkinderen wil doorgeven. Daar werk ik elke dag    aan. U vindt mij terug 

op de tweede plaats op de N-VA lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,  

tot dan! 

Koen  
Paredaens
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Veilig thuis in een wel-varend Zoersel
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Een beter leefmilieu voor een gezonde toekomst 
Voorkomen is beter dan genezen. Nú de CO2 uitstoot verminderen, afval 
vermijden en het energieverbruik verlagen, is goedkoper en efficiënter dan de 
problemen achteraf oplossen. Daarom moeten we de milieu- en klimaatpro-
blemen aan de bron aanpakken.
Duurzaamheid is voor N-VA Zoersel een evidentie. 

•  Wij gaan voor hergebruik en recyclage. Zo zijn we ook minder  
afhankelijk van grondstoffen.  

Duurzaamheid genereert een meerwaarde en zorgt voor meer kwaliteit. Het 
is steeds vaker een spil in economische ontwikkelingen en creëert kansen 
voor de huidige en toekomstige generaties.
De gemeente & ocmw stuurt haar gemeenschap niet alleen in de goede rich-
ting, ze geeft zelf ook het voorbeeld. 

•  N-VA Zoersel wil dat de eigen gemeentelijke diensten resoluut kiezen 
voor duurzaam omgaan met energie, materialen en milieu. 

Zorgen voor een betere luchtkwaliteit door  
een groenere mobiliteit 
N-VA Zoersel is ervan overtuigd dat de mobiliteit heel wat ‘groener’ kan.
Daarom deze acties:
•  Aandacht voor de uitstootreductie. We willen minder doorgaand 

verkeer in de woonwijken. Het doorgaand verkeer moet gebruik maken 
van de verbindingswegen. 

•  Verdere vergroening van het gemeentelijke wagenpark met aandacht 
voor nieuwe technologieën. 

•  Autodelen waar mogelijk, zowel voor de gemeentediensten als voor  
de burgers. 

•  Minder pendelen naar Antwerpen en Brussel door lokale tewerkstel-
ling en thuiswerken te stimuleren. 

•  De fiets als het eerste vervoermiddel voor korte afstanden. 

•  Een netwerk van trage wegen en veilige fietspaden. 

V.U.: KOEN PAREDAENS, BEUKENLA AN 38, 2980 ZOERSEL



Cindy Van 
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Karin Verbiest

Recent heb ik me als nieuwe Zoerselaar ingeschreven. Wij wonen in de 

Valerialaan op Risschot. Daarvoor woonden wij in Berchem en daar was ik 

schepen voor N-VA. Omdat je als schepen gedomicilieerd moet zijn in de 

gemeente of stad waar je bestuurt, kon ik onmogelijk schepen blijven in 

Berchem. Met spijt nam ik afscheid van een bijna afgeronde legislatuur. 

De keuze van Ben en mezelf om hier in Zoersel te wonen was zeer bewust. 

Wij verlangden naar wat rust en een groene omgeving. De ontvangst van 

onze buren en N-VA bestuursleden was zeer hartelijk. Het bestuur van 

N-VA Zoersel heeft mij direct in de rangen opgenomen.

Omdat politiek in mijn bloed zit, wil ik dit graag verder zetten in Zoersel. 

Met de verkiezingen van dit jaar op 14 oktober stel ik mij kandidaat op de 

kieslijst om hopelijk verkozen te worden en mijn politieke kennis te delen 

en zo tot een goed bestuur te komen.

Mij mag je echt wel een energieke, levensluchtige dame noemen.  

Met mijn 53 jaar geniet ik op dit moment volop van mijn dochter Sara en 

mijn drie pluskinderen. Ik volgde mijn hart naar Zoersel waar ik sinds juni 

2016 met mijn partner woon aan de rand van het rustgevende Zoerselbos.

Een niet alledaagse hobby past wel bij me: ik ben een… duivenmelker, 

een sport die van oudsher in Vlaanderen leeft, maar zeker niet oubollig 

is. Dieren liggen me nauw aan het hart. Jarenlang heb ik met hart en ziel 

lesgegeven in een hondenschool.

In Brasschaat, mijn vroegere woonplaats, had ik het geluk om ervaring op 

te doen als gemeenteraadslid voor N-VA. De beleidsdomeinen waarop ik 

me toespitste waren lokale economie en middenstand, mobiliteit en ruim-

telijke ordening: een erg mannelijke wereld waarin ik met een vrouwelijke 

toets het verschil wilde maken. Als zelfstandig ondernemer, nu al geduren-

de 25 jaar, ken ik ondertussen het reilen en zeilen in dat wereldje.

Ook de komende jaren wil ik mijn ervaring inzetten om mee te werken aan 

een duidelijk en transparant beleid om van Zoersel een veilige, Vlaamse en 

welvarende gemeente te maken. Hiervoor vraag ik graag uw steun.
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Aantrekkelijke en toegankelijke dorpskernen 
N-VA Zoersel wil onze dorpskernen versterken. Wij steunen de middenstan-
ders van Zoersel in hun streven om winkels uit te bouwen waar ‘kwaliteit, ge-
zelligheid en service’ nog betekenis hebben. Zo kunnen ze zich onderscheiden 
van de grote winkelcentra en ketens. We geloven in het activeren van klanten 
en stimuleren hen om te komen (en te blijven) winkelen en consumeren in 
eigen gemeente.

•  We leggen de focus op een maximale invulling van commerciële  
panden in de kern. 

•  We stimuleren het wonen boven winkels. Een evenwichtige mix van 
kleinhandel, horeca en diensten, gecombineerd met andere functies  
zoals wonen, vrije tijd en openbaar groen zorgt voor een sterke,  
leefbare kern waar inwoners en bezoekers graag komen. 

Een ondernemingsvriendelijk klimaat 
Om een ondernemingsvriendelijk klimaat te scheppen wil N-VA Zoersel: 

•  Inzetten op digitalisering van de dienstverlening en administratieve 
vereenvoudiging. De uitwerking van een digitaal loket waar onder-
nemers en burgers eenvoudig en snel aanvragen kunnen indienen en 
opvolgen staat hierbij centraal.  

•  Ondernemers hebben in het belang van hun onderneming nood aan 
rechtszekerheid. Zij moeten vaak op korte termijn beslissingen nemen.  
De gemeente kan hen tegemoet komen door snel én correct te beslissen.

•  Constructief overleggen met de middenstandsorganisaties. Commu-
nicatie en overleg met de middenstandsorganisaties leiden tot een 
opbouwend en ondersteunend beleid voor handelaars en ondernemers 
binnen onze gemeente. Ondernemers moeten inspraak krijgen bij de 
uitvoering van het beleid dat hen aanbelangt.



Ik ben 58 jaar en woon reeds zeven jaar in 
Zoersel (Dorp) na een lang verblijf in Dubai. Ik 
ben gehuwd met Liz de Poorter (vrijwilligster bij 
de politie Voorkempen) en we zijn fiere ouders 
en grootouders.Ik ben sinds 1982 werkzaam als 
spoedverpleegkundige en dankzij de diploma’s 
verpleegkunde, preventieadviseur, rampenma-
nagement en het getuigschrift onderofficier 
brandweer ben ik ook zelfstandig consultant in 
veiligheidstrainingen.
Wij zetten ons als vrijwilligers in bij verschillende 
organisaties omdat we in het maatschappelijk 
belang hiervan geloven.
Als gedreven expert in civiele veiligheid en gezond-
heid, had ik graag uw mandaat gekregen om met u 
te werken aan een leefbaar, sociaal en vooral veilig 
Zoersel in een welvarend Vlaanderen.
Mag ik op uw voorkeursstem rekenen op 14 
oktober om samen met onze sterke ploeg deze 
doelstellingen te realiseren?

De voorbije legislatuur heb ik als gemeen-
teraadsvoorzitter het politieke reilen en zeilen 
van Zoersel goed leren kennen. Het was even 
aanpassen. Niet alles loopt zo rechtlijnig en snel 
als ik in mijn job als business analist gewoon ben. 
Toch kunnen we aantonen dat de verandering goed 
ingezet is, en dat ze de volgende jaren verdergezet 
moet worden.
Voor mij blijft één van de aantrekkelijkste aspecten 
van Zoersel haar mooie natuur. Het behoud van 
en respect voor deze natuur zijn dan ook de voor-
naamste drijfveren voor mijn engagement.

Beste Zoerselaar,
Sinds begin jaren ’80 heb ik via ons familie 
weekendverblijf - vlak aan het Zoerselbos - de 
natuur en het landelijke karakter van onze mooie 
gemeente leren waarderen. Na drukke dagen - ik 
ben werkzaam in de financiële technologiesector 
- is Zoersel voor mij ‘thuis komen’. Samen met 
de familie geniet ik van de rust en de natuur. Laat 
ons dit koesteren en samen - gemeentebestuur 
en verantwoordelijke burger - onze prachtige 
gemeente vrijwaren voor de volgende generatie. 
Vandaar mijn sterk engagement voor de N-VA. 
Onze ploeg heeft de laatste vijf jaar reeds heel wat 
gerealiseerd en dit met grote verantwoordelijk-
heid, transparantie en visie. Maar het werk is nog 
niet af. We moeten ons blijven inzetten voor een 
leefbare en toekomstgerichte ruimtelijke ordening 
en infrastructuur. Blijven investeren in onze jeugd 
en voor onze hardwerkende Vlaming verder 
maatregelen nemen voor een efficiënte mobiliteit. 
Dit alles gecombineerd met een strikt financieel 
beleid.

Bereikbare kernen 
Leefbare kernen zijn uiteraard ook vlot bereikba-
re kernen. N-VA Zoersel wil kleine buurtpaadjes 
opnieuw toegankelijk maken, zodat je te voet 
snel naar de winkelzone kan. Bij de aanleg van 
stoepen houden we rekening met wie minder 
goed te been is. 
Ook met de fiets moet je makkelijk naar de 
dorpskernen kunnen. N-VA Zoersel wil het fiets-
beleid afstemmen op de plaatselijke handel. 
Bereikbaarheid betekent voor N-VA Zoersel ook 
een slim en doordacht parkeerbeleid. Wij zetten 
in op alle vervoersmiddelen en weren de auto niet 
zomaar uit het centrum.

•  Bij wegenwerken proberen we de hinder 
zoveel mogelijk te beperken. We zorgen voor 
een tijdige en duidelijke communicatie met 
de buurt en de handelaars. 

Een duurzaamheids- en klimaatreflex 
als geïntegreerd onderdeel van het 
gemeentelijk beleid 
Voor N-VA zijn het Burgemeesterconvenant dat 
de gemeente ondertekende, en de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) van de VN 
de leidraad bij het uittekenen van beleidsplannen. 

•  Gemeentelijke investeringen en aankopen 
met duurzame grondstoffen. 

•  We dimmen de straatverlichting en gebrui-
ken moderne technieken. 

•  Gemeentelijke gebouwen worden efficiënt en 
zuinig verwarmd en verlicht. 

•  Inventariseren we potentiële locaties voor 
wind- , zonne- en waterenergie en stimule-
ren we burgers en bedrijven om te investeren 
in zowel private als collectieve projecten. 

•  We nemen de ambitie van de Vlaamse over-
heid over: een reductie van 27% op het eigen 
primair energieverbruik. Als gemeente 
investeren we ook in hernieuwbare energie 
voor de eigen gebouwen. 

Zoersel zonder zwerfvuil 
Een grote ergernis bij bewoners is zwerfvuil. Het 
achteloos weggooien van sigarettenpeuken, lege 
drankbusjes, plastic flessen, het niet opruimen 
van hondenpoep, of het achteloos weggooien van 
poepzakjes, het achterlaten van afval getuigt niet 
van respect voor omgeving en de natuur. Het is 
een miskenning van de inzet van velen die probe-
ren de openbare ruimte netjes te houden. 
N-VA Zoersel heeft veel respect voor onze berm-
meesters en is hen dankbaar. Zij houden heel wat 
straten zwerfvuilvrij. Zwerfvuil voorkomen zou 
echter nog beter zijn. Wie afval laat rondslingeren 
of bewust dumpt, verdient een duidelijke sanctie. 

•  N-VA wil het zwerfvuil weg uit Zoersel.  
Door intensieve acties en doorgedreven 
handhaving willen we een Zoersel zonder 
zwerfvuil!
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Ik woon al heel mijn leven in Zoersel, sinds twee 
jaar aan de Kapellei in Sint-Antonius. Ik kom uit 
een ondernemende familie in de maritieme sec-
tor en werk al vijf jaar bij een expeditie firma op 
de commerciële afdeling. In het weekend kan je 
me soms ook vinden in Brasserie De Kadee waar 
ik bijwerk als flexi. Ik ben reeds drie jaar passief 
lid van N-VA, maar heb dit jaar besloten om mij 
meer te engageren voor deze partij en mee op 
te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
De reden? Omdat ik mee wil werken aan een 
welvarend Vlaanderen. 
N-VA doet niet aan loze beloftes en pamperpo-
litiek. De politiek heeft al veel te lang stilge-
staan en ik vind dat het tijd is voor een nieuwe 
schwung. Verder gaat mijn interesse ook uit naar 
asiel en migratie, ruimtelijke ordening, jeugdwer-
king en het aantrekken van ondernemingszin in 
de gemeente.

Ik ben 21 jaar en studeer Rechten aan de 
Universiteit Antwerpen. Daarnaast ben ik in onze 
gemeente actief in de speelpleinwerking en de 
jeugdraad. In mijn vrije tijd speel ik kerkorgel en 
ga ik graag wandelen en fietsen in de Zoerselse 
bossen.
Ik koos voor N-VA omdat deze partij écht kansen 
wil geven aan jongeren. Ze begrijpt als geen 
ander dat goed bestuur slechts mogelijk is door 
een combinatie van ervaring en nieuwe ideeën. 
Dankzij het beleid van N-VA, groeide Zoersel uit 
tot een van de meest tevreden gemeentes in de 
regio. Met uw steun bouwen we verder aan dit 
positieve verhaal.

Maxim  
Van den Bossche

Lukas Kint
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De vraag naar starterswoningen,  
woningen voor eenpersoonshuishoudens 
en specifieke woningen voor ouderen 
zit in stijgende lijn. N-VA Zoersel wil 
voor voldoende aanbod zorgen met onze 
projecten betaalbaar wonen. 

Wonen in de dorpskern 
Waar we aan kernversterking doen, staan we open voor nieuwe vormen van 
wonen en bouwen. Waardevolle gebouwen een nieuwe bestemming geven, 
kan makkelijker als alternatieve woonvormen er kansen krijgen in de kern 
waar een ruim aanbod aan private en publieke diensten voor handen is. 
Samen-huizen, co-housing en Abbeyfieldwonen zijn werkbare alternatieven 
voor het wonen als kerngezin. 

•  Bestaande woonuitbreidingsgebieden, lanbouw gebied...,  
waar er geen bouwgrond is, vrijwaren we van bebouwing en  
bewaren we de open ruimte. 

•  Sociaal en betaalbaar wonen in elke deelgemeente.  

Wonen in het groen 
Alleen door een doordacht ruimtelijk beleid met aandacht voor zowel 
privaat als openbaar groen, kunnen we de woonwens van mensen waar 
maken. We gaan voor een beleid dat geschikte woongebieden verdicht, 
met oog voor het belang van de gemeenschap en de omgeving. Zo hoeven 
we geen nieuwe open ruimte op te offeren. 

Erfgoed
Erfgoed bepaalt voor een stuk onze dorpsgezichten: de schoolmeesters- 
woning in Sint-Antonius en de beschermde omgeving van de als monu-
ment erkende Sint-Elisabethkerk in Zoersel, de pastorijen, het Boshuisje in 
Halle… Die identiteit willen we behouden. Daarom voorkomen we afbraak, 
onderhouden we en geven ons erfgoed een gepaste bestemming.

Pastorijen en op termijn zelfs kerken moeten herbestemd worden, zonder 
afbreuk te doen aan de bescherming als monument en met blijvend respect 
voor de religie. 

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



Speerpunten
•  Zoersel zonder zwerfvuil. 

•  Kernversterking op maat van elke deelgemeente. 

•  Alternatieve woonvormen in de dorpskernen.

•  CO2 reductie, burgemeestersconvenant en duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen zijn onze leidraad. 

•  Ondernemingsvriendelijk klimaat. 

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


