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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Maak op pagina 2 kennis  
met uw bestuursploeg

“In het eerste huis-aan-huisblad van de nieuwe bestuursperiode is het voorwoord voor u”, werd mij verteld. Zo krijg ik de kans om 
u te bedanken voor het vertrouwen dat u in de N-VA en in mij als burgemeester stelt. De verkiezingsuitslag maakte dat vertrouwen 
duidelijk. Ik ben dankbaar dat ik ook de volgende zes jaar uw burgemeester mag zijn. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar  
het biedt ook de mogelijkheid om ons beleid voor Zoersel verder te zetten.

•  U kan het lezen in onze beleidsintenties, die geschreven 
werden vóór het ‘brossen voor de bossen’. De N-VA wil 
Zoersel op een verantwoorde manier besturen. 

•  We gaan voor minder C02-uitstoot en hebben veel  
aandacht voor het milieu.

•  Voetgangers en fietsers krijgen een belangrijke plaats.

•   We versterken onze dorpskernen en maken ze leefbaarder. 
Waar mogelijk, vrijwaren we de natuur van bebouwing.  
Natuurgebieden krijgen onze aandacht. 

•   We willen een sociaal beleid op maat van Zoersel.
•  We ondersteunen verenigingen en organisaties en zetten in 

op onderwijs en internationale samenwerking.

Sterk beleid verderzetten

Kortom: een gemeente die haar habitat koestert, haar inwoners een fijne en veilige leefomgeving biedt en zorg draagt voor iedereen, 
daar gaan we voor. Om dat waar te maken, rekenen we niet alleen op onze coalitiepartners, maar ook op u.

Liesbeth Verstreken | Burgemeester
Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
De verkiezing van een nieuw Europees, federaal en Vlaams parlement zal niet ongemerkt voor-
bijgaan. Onze partij zet haar beste mensen in om een goed resultaat neer te zetten. Vlaanderen in 
Europa op de kaart blijven zetten, Vlaanderen in België geven waar het recht op heeft, en met de 
Vlaamse Regering een toekomstgericht beleid uitstippelen dat de projecten die op stapel staan, 
realiseert: dat is de inzet van de verkiezingen van 26 mei. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Maak op pagina 3 kennis met Kathleen Krekels, Sanne Van Looy en Dorien Cuylaerts, uw  
kandidaten voor het Vlaams en federaal parlement. 

N-VA Zoersel kiest nieuw bestuur
In februari kozen de N-VA-leden van Zoersel een nieuw afdelingsbestuur. Na vijftien jaar haast ononderbroken voorzitterschap 
gaf Bert Claessens de fakkel door aan Walda Van Onckelen.

“Bij het oprichten van N-VA Zoersel gingen we van start met een zestal bestuursle-
den”, blikt Bert terug. “Jaar na jaar zag ik onze afdeling groeien.” Nadat Bert in 2008 
met pensioen ging, werd N-VA Zoersel meer dan zijn hobby. En onze afdeling gaat 
dan wel verder met een nieuwe voorzitter, Bert is nog heel gemotiveerd om bij het 
bestuur te blijven als ledenverantwoordelijke. “In die functie wil ik ervoor zorgen dat 
nog meer inwoners van Zoersel lid worden van de N-VA. En uiteraard sta ik klaar om 
de nieuwe voorzitter, secretaris en ondervoorzitter met raad en daad bij te staan.” 

Kersvers voorzitster Walda Van Onckelen is enthousiast om N-VA Zoersel de  
komende jaren te leiden. Ze zal als voorzitter bijgestaan worden door ondervoorzit-
ter Ben Van Ocken en een sterke bestuursploeg. Tijdens de eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur kreeg Bert de titel van erevoorzitter.

Wilt u ook lid worden van de N-VA? Surf dan naar www.n-va.be/word-lid

Bert Claessens gaf de voorzittersfakkel door 
aan Walda Van Onckelen.

Liesbeth Verstreken
Burgemeester
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Uw burgemeester en schepenen 

Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad  
en het bijzonder comité voor de sociale dienst

Maxim Van den  
Bossche

Gemeenteraadslid

Liesbeth Verstreken
Burgemeester

Bevoegd voor de coördinatie 
van het algemeen beleid en 
duurzaamheidsbeleid, veilig-
heid, bevolking en burgerlijke 
stand, onderwijs en vorming, 
burgerparticipatie en com-
municatie, feestelijkheden en 
protocol, rechts- en kieszaken

Danny Van de Velde
Eerste schepen

Bevoegd voor openbare 
werken (wegen, gebouwen, 
water- en energiebeheer, 
logistieke hulp aan verenigin-
gen, uitleendienst), nutsvoor-
zieningen, openbaar groen 
(bermen, parken, bossen, 
pleintjes, begraafplaatsen …), 
erfgoed en patrimonium

Koen Paredaens
Derde schepen

Bevoegd voor financiën, pu-
bliek-private samenwerkingen 
(PPS), autonoom gemeente-
bedrijf Zoersel (AGB), informa-
tisering (ICT) en internationale 
samenwerking (Noord-Zuid).

Michaël Heyvaert
Vijfde schepen

Bevoegd voor cultuur, 
bibliotheek, 11 juli- en 11 
novemberviering, wijkwerking, 
seniorenbeleid, internationale 
samenwerking (jumelages)  
en dierenwelzijn

Cindy Van Paesschen
Zesde schepen 

Voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst

Bevoegd voor welzijnsbeleid/
sociale zaken, OCMW, gelijke 
kansen en integratie, perso-
neel en organisatie, kwaliteit 
en tewerkstelling

Steven Laureyssens
Gemeenteraadslid

Geert Heeres
Lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst

Marcel De Vos
Voorzitter van de gemeenteraad

Karin Verbiest 
Fractievoorzitter

Rita Laureyssens
Gemeenteraadslid

Kitty Busschodts
Gemeenteraadslid

Wannes Van de Velde
Lid van het bijzonder comité 

voor de sociale dienst
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Naast Kathleen Krekels en Sanne Van Looy vertegenwoordigt ook burgemeester van Rijkevorsel Dorien Cuylaerts onze regio op de 
N-VA-lijst. “Dankzij de massale steun van de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen krijg ik de kans om opnieuw deel te nemen aan 
de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Op 26 mei kunt u mij vinden op de tweede plaats bij de opvolgers. De ervaring die ik de 
voorbije jaren opdeed als burgemeester hoop ik mee te kunnen nemen naar Brussel om u daar te kunnen vertegenwoordigen.”

Op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Vlaams Parlementslid en schepen in Schilde 
Kathleen Krekels (50) is opnieuw kandidaat voor het Vlaams Parlement. Zij staat op plaats 9 van de lijst van 
Bart De Wever. Haar medewerkster Sanne Van Looy (28), schepen en over drie jaar burgemeester van Malle, 
staat op plaats 12 van de Kamerlijst, die getrokken wordt door Jan Jambon. “We zijn vastbesloten om elkaar 
te versterken, net zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan. We gaan onze regio op de kaart zetten. 
Ook in Brussel.” 

In het bureau dat de Kempense dames in Brussel delen, wordt er druk gewerkt aan het Vlaams onderwijs. Kathleen is de spreekbuis 
van leerlingen, leerkrachten en directeurs in het Vlaams Parlement. Sanne is haar rechterhand achter de schermen. “Kathleen is een 
warme vrouw die elke bezorgdheid, klein of groot, ter harte neemt. Daar neem ik een voorbeeld aan”, zegt Sanne. Ook Kathleen is, 
ondanks haar strijd tegen borstkanker, vastberaden voor de campagne. “De komende maanden samen campagne gaan voeren is de 
kers op de taart van een goede samenwerking. Samen sterk op de twee niveaus”, zegt Kathleen. 

Samen voor toponderwijs in Vlaanderen
Kathleen en Sanne willen vanuit de twee parlementen werken aan een beter Vlaanderen, aan toponderwijs voor onze Vlaamse jonge-
ren. “Vlaanderen is een kenniseconomie. En in een kenniseconomie is de massa in ons hoofd de belangrijkste grondstof. Ik wil mijn 
werk voor het onderwijs heel graag verderzetten in het Vlaams Parlement”, zegt Kathleen. “Een aantal bevoegdheden over onderwijs 
zitten nog federaal. De leerplicht bijvoorbeeld. Door de leerplichtleeftijd te verlagen naar vijf jaar wil ik ervoor zorgen dat kleutertjes 
die thuis onvoldoende Nederlands spreken, de taal in de kleuterklas kunnen leren en zo naar de lagere school kunnen gaan zonder 
taalachterstand”, vult Sanne aan.

#teamKathleen&Sanne 

Kathleen Krekels en 
Sanne Van Looy slaan 
campagnehanden in 
elkaar voor Vlaamse en 
federale verkiezingen

SAMEN STERK

Uw  
kandidaten 

voor  
26 mei                                                                     

Uw  
kandidaat 

voor  
26 mei                                                                     



Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Vlaams Parlement

Bart De Wever | Lijsttrekker
• 48 jaar - Deurne
• Nationaal voorzitter
• Kamerlid
• Burgemeester

Liesbeth Homans | 2de plaats
• 46 jaar - Wilrijk
• Vlaams viceminister-president

                            Europa

Geert Bourgeois | Lijsttrekker
• 67 jaar - Izegem
• Vlaams minister-president

Assita Kanko | 2de plaats
• 38 jaar - Elsene
• Auteur

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Jan Jambon | Lijsttrekker
• 59 jaar - Brasschaat
• Voormalig minister
• Kamerlid
• Burgemeester

Valerie Van Peel | 2de plaats
• 39 jaar - Kapellen
• Kamerlid
• Schepen

Antwerpen
Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 


