
N-VA Zoersel profileert zich als een verantwoordelijke beleidspartij. Dat bewijzen we elke dag op 
federaal, Vlaams, provinciaal én gemeentelijk niveau. We voeren beleid vanuit een toekomstgerichte 
en duurzame visie, uitgeschreven in een ambitieus, maar haalbaar programma. 
N-VA Zoersel wil bij de uitwerking van het gemeentelijk beleid de gemeenteraad volop zijn rol laten 
spelen. We gaan voor een bestuur voor en door de gemeenschap waarbij de gemeenteraad het hart 
van de democratie is. Daar worden de politieke beslissingen genomen.
Tegelijk moet het bestuur open staan voor de mening van de burger. Die heeft recht op informatie.  
Zijn advies en bezorgdheden moeten ernstig genomen worden. N-VA Zoersel wil de rol van de advies-
raden opwaarderen, maar ook nieuwe vormen van inspraak onderzoeken. Bij grote projecten stelt 
N-VA Zoersel voor om burgers en andere betrokkenen vooraf samen te brengen in een adviesgroep. 
Zo ontstaat een draagvlak en worden later problemen vermeden. Het bestuur houdt rekening met 
adviezen, maar voor ons is het uiteindelijk het verkozen bestuur dat beslissingen neemt en daar ook 
verantwoording voor aflegt. 
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Veilig thuis in een wel-varend Zoersel

Kitty BusschodtsGriet DecockMichaël Heyvaert

Liesbeth 
Verstreken
Lijsttrekker 
burgemeester Zoersel

Na het uiteenvallen van de Volksunie duikelde ik in 2006, 41 jaar oud, de politiek in. Zes 

jaar was ik schepen als enige verkozene voor N-VA. In die periode was ik tegelijkertijd 

advocaat in Berchem. De voorbije zes jaren mocht ik voltijds uw burgemeester zijn 

en dat heb ik heel graag gedaan. Juridische kennis en beroepservaring heb ik goed 

kunnen gebruiken. Door de jaren groeide ik in mijn nieuwe functie als burgemeester. 

Talloze ontmoetingen en gesprekken heb ik met velen van u gehad. Vele vragen en 

bekommernissen heb ik gehoord en antwoorden gezocht. Lokaal besturen doe je 

dicht bij de mensen. Daar wil ik me opnieuw ten volle en voltijds voor kandidaat 

stellen. Ik heb niet altijd in de kijker gelopen, maar wel hard voor u gewerkt. 

Samen met een ploeg geïnspireerde schepenen en gemeenteraadsleden. 

Wij willen er terug voor gaan. Voor onze mooie gemeente Zoersel en al haar 

bewoners.

Belangstelling heb ik in heel veel dingen en als het mijn vrije keuze is dan 

doe ik liefst iets met muziek, kunst, lezen, natuur of sport. Of eens wat tijd 

maken voor lekker en gezond eten met familie en vrienden.

Verantwoordelijk besturen
Duidelijk beleid
N-VA Zoersel staat voor een duidelijk beleid.  
Als we reglementen en regels maken, moeten die 
helder zijn voor iedereen.  
Dat betekent:  
verstaanbaar Nederlands en zo kort mogelijk. 
Reglementen zijn voor ons geen boosdoeners, 
maar een hulp bij een beleid dat inwoners,  
bedrijven, verenigingen en bezoekers waardeert  
en respecteert. Het niet naleven van reglementen 
en het zich niet houden aan afspraken heeft  
echter gevolgen.
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Digitalisering 
Onze dienstverlening moet klantgericht en transparant zijn. Burger, bezoeker 
en ondernemer staan centraal. Onze dienstverlening wordt ondersteund door 
een optimale digitale informatiedoorstroming, verdere digitalisering van 
procedures en het wegwerken van overbodige of ondoelmatige formaliteiten 
en processen. Voor N-VA Zoersel moet ook de digitale intergemeentelijke 
samenwerking moet verbeteren. De verwerkingsprocessen moeten meer op 
elkaar afgestemd zijn. Een aantal aspecten van de digitale ontwikkeling, zo-
als informatie, processen en veiligheid, verdienen daarom de volle aandacht. 

Investeren in de toekomst
Tegelijk willen wij blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Ook 
bij die investeringen gaan we niet over een nacht ijs. Telkens wil N-VA Zoersel 
de financiële haalbaarheid bekijken, niet enkel van de investering zelf, maar 
ook van de toekomstige exploitatie. Ook zoeken we naar een evenwichtige 
samenwerking met andere overheden en private partners. 

• N-VA Zoersel wil investeringen op maat van Zoersel en gaat voor  
duurzame infrastructuur, gericht op de toekomst. 

Tania  
Kohlen
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Een financieel gezonde gemeente
De gemeente werkt met het geld van de burger. Met dat geld wil N-VA Zoersel 
zuinig omgaan. Elke euro zetten we zo goed mogelijk in. Dat betekent keuzes 
maken, niet alles kan. Meer financiële ruimte creëren we in de eerste plaats 
door meer efficiëntie en duurzaam omgaan met de middelen en niet door een 
verhoging van de belastingen. 

•  N-VA Zoersel wil maximaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden 
en van de voordelen die samenwerking ons biedt. 

Als accountant en belastingconsulent meen ik te mogen zeggen dat ik een 

klare kijk heb op cijfers en fiscaliteit en een nuchtere visie op personeels-

beleid en financiën. Ik besef heel goed dat onze welvarende economie 

getrokken wordt door onze ondernemers en de werkende mensen in dit 

land en dat we hen moeten steunen en waarderen. 

Als zetelend gemeenteraadslid (zes jaar) en gewezen schepen (twee jaar) 

van onder andere personeel, lokale economie, bibliotheek, toerisme, weet 

ik heel goed dat we op financieel vlak nog voor grote uitdagingen staan. De 

hogere overheid draagt meer verantwoordelijkheden over naar de gemeen-

ten wat het opstellen van budgetten niet makkelijker maakt.

Tijdens vorige legislaturen werd heel wat patrimonium aangekocht dat 

geen invulling kreeg. Die leegstand moet dringend aangepakt worden. 

De burgers van Zoersel blijken bij bevragingen tevreden inwoners en dat 

moet in onze mooie groene gemeente ook zo blijven. Geen mega-projec-

ten en geen grootheidswaanzin. De tering naar de nering zetten met de 

schaarse middelen waarover we beschikken is mijn motto. Ik wil graag 

meewerken om van onze mooie groene gemeente ook een financieel 

gezonde gemeente te maken ondanks alle uitdagingen waar we voor staan.

Enkele realisaties tijdens mijn schepenambt: Nieuwe energiezuinige kerst-

verlichting in samenspraak met de lokale middenstand, uitbesteding van de 

taallessen, grondlegger en trekker van de modernisering en opwaardering 

van het vernieuwde Lindepaviljoen.

De voorbije legislatuur heb ik als gemeente-, politie- en raadslid bij Igean 

meegewerkt aan het beleid van Zoersel. Een sober maar sterk beleid waar 

duurzame keuzes gemaakt werden. Er is echter nog veel werk aan de win-

kel. De uitdagingen zijn groot. Wat met onze ecologisch voetafdruk? Hoe 

veilig is Zoersel? Is ons verkeer gericht op de veiligheid van onze kinderen, 

voetgangers, fietsers, ouderen en mindervaliden? Wat met het doorgaand 

verkeer? Wat met uw vereniging? Is onze gemeente voldoende mee met 

het digitale tijdperk? Heeft u voldoende inspraak?

Indien ik van u het mandaat krijg, wil ik verder werken aan een Zoersel 

waar iedereen zijn plaats heeft. Een gemeente waar elke inwoner zich 

veilig voelt, maar ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Kortom een duidelijk 

beleid zonder onmogelijke plannen en met respect voor mens en milieu.

Een Zoersel waar onze lokale en Vlaamse identiteit geen loze belofte is!

Een “VEILIG IN EEN WEL-VAREND ZOERSEL”.
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Veilig thuis in een wel-varend Zoersel

Ik zet graag mijn schouders onder de drie 
pijlers van N-VA. Als Vlaming vraag ik respect voor 
onze Vlaamse identiteit. Veiligheid is voor mij een 
voorwaarde om je thuis te voelen. En als lid van 
onze gemeenschap neem ik verantwoordelijkheid 
op. Ik wil graag mijn steentje bijdragen in onze 
gemeente.
Kinderen en jongeren liggen mij nauw aan het hart. 
Meer kansen voor elk kind, een degelijk onderwijs 
en voldoende opvang en begeleiding zijn voor mij 
belangrijke punten. 
Beroepshalve heb ik een ruime ervaring in het 
onderwijs. Ik ben lid van het zorgteam in een grote 
Antwerpse school. Elk kind is anders en verdient 
aandacht. Het M-decreet in praktijk brengen, is 
een uitdaging. Ik denk dat de gemeente zeker 
een rol op te nemen heeft om elk kind kansen te 
bieden, maar ook om de draagkracht van scholen, 
leerkrachten en kinderen te bewaken. 
Al dertien jaar ben ik ook pleegmoeder. Pleegouder 
zijn wil voor mij zeggen: kinderen opvangen en hen 
de kans geven op een stabiele toekomst. Via mijn 
pleegzonen ken ik heel wat jongeren die het niet zo 
makkelijk hebben. Ook zij verdienen een toekomst. 
Ik merk dat er op dat vlak nog heel wat werk 
aan de winkel is. Zoersel heeft al een uitgebreid 
zorgnetwerk, maar net voor deze groep is er zeker 
nog een tekort.

42 jaar jong en samen met mijn echtgenoot be-
heer ik het immokantoor Markt 21 in Schoten. Als 
zelfstandigen weten we dat je hard moet werken 
om brood op de plank te krijgen. Wij zijn ondertus-
sen twintig jaar getrouwd, hebben twee kinderen 
van twaalf en achtien jaar en wonen sinds zes jaar 
heel graag in het rustige Halle.
De weinige vrije tijd die ons rest, spendeer ik 
graag aan reizen, lekker eten en vrienden/familie. 
Bovendien zet ik mij ook graag in voor de gemeen-
schap en goede doelen. 
Ik ben van jongs af geïnteresseerd in politiek en 
wil me engageren voor ondersteuning van de 
middenstand, parkeerbeleid en mobiliteit. Maar 
ook naar ruimtelijke ordening gaat mijn interesse. 
De groene leefomgeving van Halle geeft identiteit 
aan het wonen hier. Dat moeten we zo houden!

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.

Kerntaken voorop 
Als het van N-VA Zoersel afhangt, focust de 
gemeente zich in dat netwerk op haar kerntaken. 
Waar de private sector een degelijke dienstverle-
ning aanbiedt, moet een lokaal bestuur niet zelf 
optreden. Waar een faciliterende rol voldoende 
is, trekt een lokaal bestuur de taak niet naar  
zich toe. 
Een slanke gemeentelijke organisatie vermindert 
niet alleen de belastingfactuur, maar biedt ook 
ruimte aan de gemeenschap om zelf initiatief en 
verantwoordelijkheid op te nemen. Wat de bur-
ger zelf kan, doet de gemeente niet noodzakelijk 
beter of goedkoper. 

•  De gemeente moet waar nodig de regie 
opnemen, het algemeen belang bewaken  
en stimulerend optreden. 

Levenslang leren 
We zetten ons met de gemeente mee in voor een 
goed aanbod volwassenenopleidingen. 
Hierbij leggen we de nadruk op die talentontwik-
keling die hen helpt bij het vinden of behouden 
van een job. 
Een sleutel om volwaardig toegang te krijgen 
tot de maatschappij is de kennis van digitale 
toepassingen. 

•  We ondersteunen daarom initiatieven die 
bijdragen tot de digitalisering van alle inwo-
ners zoals Digidak.

Talenonderricht organiseren we verder in samen-
werking met Lions Minerva in de gebouwen van 
De Vleugel aan de Achterstraat. 

•  Nederlandse les wordt aan elke anderstalige 
Zoerselaar aangeboden .

Deeltijds kunstonderwijs in Zoersel 
Het aanbod deeltijds kunstonderwijs voor mu-
ziek, woord en beeldende kunst blijft behouden. 
Zo mogelijk organiseert de gemeente de middel-
bare graad beeldende kunst niet langer met eigen 
maar met Vlaamse middelen. 

Goed onderwijs in het hart van onze 
gemeenschap 
Het aanbieden van kleuter-en basisonderwijs, 
deeltijds kunstonderwijs en een kans om te leren 
op elke leeftijd is een taak voor de lokale over-
heid, al hoeft ze dat niet allemaal zelf te doen. 

•  N-VA Zoersel pleit voor de buurtschool in het 
kleuter-en basisonderwijs. 

•  We vinden dat het flankerend onderwijs-
beleid, waarbij gemeenten een sector- en 
netoverschrijdende regierol op zich neemt, 
verder moet worden uitgebouwd. 

•  N-VA Zoersel wil de school infrastructuur 
optimaal benutten, een open en brede school 
ook na de lesuren. 
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1 Verstreken Liesbeth 15 Van de Velde Danny

2 Paredaens Koen 16 Laureyssens Rita

3 Busschodts Kitty 17 Hellemans Bart

4 Heyvaert Michaël 18 Laureyssens Steven

5 Kohlen Tania 19 Heyvaert Edwige

6 De Vos Marcel 20 Toetenel François

7 Heeres Geert 21 Feyens Lyn

8 Verbiest Karin 22 van Huffelen Wim

9 Van den Bossche Maxim 23 Van den Bleeken Gerda

10 Van Paesschen Cindy 24 Smet Tinne

11 Van Onckelen Walda 25 Verlinde Freya

12 Kint Lukas 26 Van de Velde Wannes

13 De Belder Erik 27 Claessens Bert

14 Decock Griet

Heidi Piette
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Speerpunten
• Digitaliseren voor een betere dienstverlening 

• Een bredere school die alle actoren van de gemeente omarmt

• Veilig thuis in een wel-varend Zoersel

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


