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Veilig thuis in een welvarend Zoersel

sticker
Kijk snel op pag.2  

kleef hem op je fiets, de auto of  
je boekentas en laat zo zien dat je  

van Zoersel houdt !

met

De lente warmt zich op voor een zomers vervolg en de natuur ontplooit zich in volle kracht.  

Tijd voor de studenten om voluit aan het studeren te gaan, ook in de bib van Zoersel.  

We wensen hen alle succes toe. De kleuters en de basisschoolkinderen hebben nog wel 

wat werk op de plank. Als beloning volgt een schoolreis tot slot van alweer een schooljaar. 

De schoolfeesten, dans- en turnvoorstellingen en de traditionele tentoonstelling van het 

kinderatelier tonen waar leerlingen én lesgevers zich een jaar met veel enthousiasme voor hebben ingezet. 

En na de zomer komt de herfst met daarin 14 oktober, de dag waarop we met zijn allen beslissen over de toekomst 

van Zoersel. Het is voor het welzijn van de kinderen en jongeren van vandaag dat we onze verantwoordelijkheid 

willen opnemen.  

Ik was 6 jaar uw burgemeester en ben opnieuw kandidaat. We hebben de voorbije zes jaar hard gewerkt  

maar er is nog heel veel te doen. 

De uitdagingen zijn groot. Op welke manier leven we samen?  

Wat verwachten we van de ‘overheid’ en wat hebben de burgers  

daar voor over? Hoe behouden we onze open ruimten, hoe vermindert 

de druk op de natuur?

Gaat er niet (te) veel verkeer door onze deelgemeenten?  

Hoe blijft het verenigingsleven de drijvende kracht van onze dorpen?

Met een hart voor Zoersel en zijn inwoners ga ik voor oplossingen 

die er toe doen. Geen vage beloften en onuitvoerbare plannen 

maar maatregelen op maat van Halle, St.-Antonius en Zoersel, 

maatregelen die ons “dorp in de Kempen” op de kaart zetten 

met behoud van onze tradities en groene stukken natuur  

en met leefbare kernen waar het voor al onze bewoners 

goed wonen is.

De opdracht die ik mezelf geef, kan ik niet alleen tot  

een goed einde brengen. 

Daarvoor doe ik een beroep op een sterke ploeg maar  

ook op u. 

We bereiden het beleidsprogramma volop voor vanuit de 

duidelijke lijn waar N-VA voor staat. We discussiëren en 

debatteren en leggen ons oor te luister. Opdat we voor u 

kunnen waar maken: een Veilig en wel-varend Zoersel.
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Als kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen wil ik 
graag mijn steentje bijdragen aan het project dat onze partij binnen 
de provincie heeft kunnen uitbouwen. Dit komt ook ten goede aan 
de lokale besturen in onze regio. Als grootste fractie in het huidige 
Antwerpse provinciebestuur kunnen we trots zijn op het werk dat 
al werd geleverd: een geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van 
fietsostrades die nu ook belangrijke bovenlokale verbindingswegen 
zijn geworden, de uitbouw van onze groendomeinen en de Nota 
Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt 
moet toeroepen.Heidi Piette,  
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Vol vertrouwen  
in Zoersel

Veilig thuis in een welvarend Zoersel

Voor een Zoersel dat we willen doorgeven aan onze kinderen.
N-VA werkt daar aan.

1  Liesbeth  
Verstreken

10 Cindy  
Van Paesschen

19 Edwige  
Heyvaert

2  Koen  
Paredaens

11 Walda  
Van Onckelen

20 François  
Toetenel

3  Kitty  
Busschodts

12 Lukas  
Kint

21 Lyn  
Feyens

4  Michaël  
Heyvaert

13 Erik  
De Belder

22 Wim  
Van Huffelen

5  Tania  
Kohlen

14 Griet  
Decock

23 Gerda  
Van den Bleeken

6  Marcel  
De Vos

15 Danny  
Van de Velde

24 Tinne  
Smet

7  Geert  
Heeres

16 Rita  
Laureyssens

25 Freya  
Verlinde

8  Karin  
Verbiest

17 Bart  
Hellemans

26 Wannes  
Van de Velde

9  Maxim  
Van den Bossche

18 Steven  
Laureyssens

27 Bert  
Claessens

Kandidaten Gemeenteraad


