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Zes jaar geleden schreef ik in mijn voorwoord dat ik 
zeer fier was, fier op hetgeen onze ploeg tijdens de 
bestuursperiode 2007-2012 vanuit de meerderheid 
verwezenlijkt had. Vandaag kan ik jammer genoeg niet 
zeggen dat ik fier ben.

Onze mandatarissen hebben steeds kritisch maar 
constructief oppositie gevoerd.  Ik kan jullie verzekeren 
dat dit niet altijd even eenvoudig was. Wij stellen vast dat 
de huidige bestuursploeg te koop loopt met projecten 
die in de vorige legislatuur gerealiseerd werden én 
daarenboven pikken zij initiatieven op die door CD&V op 
de gemeenteraad werden voorgesteld. Vergeten wij niet 
dat de sporthal er gekomen is dankzij het harde werk 
van de vorige bestuursploeg! Nog andere realisaties die 
wij hebben voorgesteld: het geboortebos, WiFi in onze 
gemeentezalen, camera’s tegen sluikstorten, huldiging Zr. 
Jeanne Devos, …

Het is echter niet mijn bedoeling te klagen tegen u. Met 
onze slogan “de weg vooruit” kijken wij hoopvol naar 
de toekomst. Ik ben dan ook terecht fier u onze ploeg 
te mogen voorstellen! 19 mensen die gedreven en 
enthousiast zijn en die samen willen werken aan een mooi, 
veilig, sportief, proper en gezond Kortenaken. 

CD&V Kortenaken gaat resoluut voor een én-én-
samenleving, die het beste bundelt van alle mensen met 
de goeie wil om vooruit te gaan. Het is tijd voor de weg 
vooruit. Een weg waarop mensen het beste van zichzelf 
delen om samen verder te geraken. Meer WIJ, voor een 
sterker ik. Dat is de kracht van CD&V en dat weerspiegelt 
zich ook in onze lijst. We zetten tegelijk in op een sterke 
verjonging en op de ervaring die we hebben.

Verder in deze brochure stellen onze 19 kandidaten zich 
voor aan u alsook de thema’s die hen nauw aan het hart 
liggen. En ook daar ziet u dat we een gezonde mix hebben 
om samen de weg vooruit te gaan. In het midden van 
deze brochure vindt u ons programma terug. Graag vraag 
ik om op 14 oktober aan ons te denken en samen met 
ons resoluut te kiezen voor de weg vooruit.

Wim Roels
Voorzitter CD&V Kortenaken

VOOR-
WOORD



Gehuwd met Greta 
Preuveneers, 
papa van Katrien en 
opa van Viktor.

Sinds 1988 
gemeente raadslid, 
waarvan 4,5 jaar 
als schepen.  
Burgemeester 
gedurende de 
bestuurs periode 
2007-2012.

Gedurende de laatste 
legislatuur heeft onze 
groep  constructief 
oppositie gevoerd. 
Wij staan klaar om 
onze verantwoor-
delijkheid te nemen 
en wij willen terug 
deel uitmaken van de 
meerderheid.

Mijn ambitie is om terug burgemeester te worden van het 
mooie, landelijke Kortenaken.

Ik heb het voorrecht een groep sterk geëngageerde en 
bekwame kandidaten aan te voeren.

“De Weg Vooruit” naar een samenleving waar iedereen 
mee is, is de rode draad van onze campagne, onze volledige 
groep staat achter dit motto.

Ons programma is op maat gesneden voor een landelijke 
gemeente als Kortenaken, een programma dat nauw 
aansluit met wat wij bedoelen met “De Weg Vooruit”.

STEFAAN
DEVOS

LIJSTTREKKER 
KANDIDAAT-

BURGEMEESTER 
stefaan@cdenvkortenaken.be

0478 23 44 82



Mijn naam is Kim Vandepoel, 
34 jaar en afkomstig uit 
Kortenaken. Ik woon al 8 
jaar in Kersbeek Miskom. 
Ik ben getrouwd met Stijn 
Blockx en samen zijn we de 
trotse ouders van Liene en 
Sander. Wat me aanspreekt 
aan gemeentepolitiek, is dat 
je zelf concrete dingen kan 
realiseren.

Sport dicht bij huis – 
iedereen in beweging 
Ik ben afgestudeerd 
als regent Lichamelijke 
opvoeding en ben actief als 
turnleerkracht.  Kortenaken 
kan al genieten van een 
prachtige sporthal waar 
er een verscheidenheid 
van sport aan geboden 
wordt maar de sport-
accommodaties en sport-

activiteiten in onze gemeente zouden nog verder uitge-
bouwd kunnen worden.  We moeten iedereen warm maken 
en motiveren om samen te komen, samen te sporten en te 
bewegen. 

Lokale kinderopvang schept van jongs af aan een band 
Als werkende ouders zijn we genoodzaakt om regelmatig 
kinder opvang te zoeken. Ik vind het dan ook belangrijk dat er 
voldoende en kwalitatieve opvang in de buurt is en dit zowel 
tijdens de school als vakantieperiodes.

Ondersteuning van jonge gezinnen 
Recent hebben we onze woning in Miskom verbouwd en  
hierdoor heb ik ondervonden dat er verder aandacht besteed 
moet worden aan betaalbare woningen op het platte land 
en dat er voldoende en concrete informatie moet gegeven 
worden aan mensen die bouwen of verbouwen. Verder vind 
ik het als jong gezin essentieel dat er leuke en veilige speel-
pleintjes zijn,  dat de school ondersteund wordt, dat nieuwe 
inwoners met een goed gevoel onthaald worden, … 

KIM
VANDEPOEL

PLAATS 2
kim@cdenvkortenaken.be
0479 41 38 73



Ik werk bij het Agentschap Wegen 
en Verkeer als Verkeerskundige 
Veiligheid en aan de Universiteit 
Hasselt leg ik de laatste hand aan 
een doctoraat in de Mobiliteits-
wetenschappen. Vanuit mijn erva-
ringen wil ik de hoge snelheden en 
het parkeren op fietspaden aan-
pakken.  Verder wil ik met behulp 
van subsidies verder investeren in 
de wegen en fietspaden.

Sport- en andere verenigingen 
maken een gemeente. Als 
voetbal scheidsrechter in de 2e 
amateurklasse (het vroegere 
3e nationale) hoor ik dat 
verenigingen het overal moei-
lijker krijgen. En dat is ook zo in 
Kortenaken.  Dat ligt niet alleen 
aan het feit dat er minder vrij-
willigers zijn, maar als gemeente 

moeten we ook de nodige steun geven. Het deed me dan 
ook pijn dat Boerenrock in 2016 stopte. Temeer omdat ik 
er vroeger bestuurs lid ben geweest en nadien ook altijd 
helpende hand ben gebleven.

Samen met mijn 
vriendin Tatiana die zelf-
standige logopediste 
is, ben ik momenteel 
in Kortenaken aan het 
bouwen. We ervaren dat 

jonge gezinnen het moeilijk hebben: druk op het werk, een 
grond of huis wordt onbetaalbaar, wirwar aan informatie 
en regeltjes, … Als gemeente moeten we trachten om de 
jonge gezinnen extra te ondersteunen.

Zes jaar geleden was ik lijstduwer en geraakte ik verkozen 
in de gemeenteraad. Daar heb ik als fractieleider 
enorm veel geleerd en de meerderheid van zeer 
nabij gevolgd.  Met een gezonde portie engage-
ment en ambitie reken ik opnieuw op uw 
vertrouwen en trek ik samen met Stefaan 
onze groep naar een verkiezings-
overwinning.

KRISTOF
MOLLU

PLAATS 3
FRACTIELEIDER

GEMEENTERAAD
kristof@cdenvkortenaken.be

0498 64 00 78
www.kristofmollu.be



ANNELEEN
SCHOETERS

PLAATS 4
anneleen@cdenvkortenaken.be
0486 08 70 28

Als 36-jarige mama van drie 
(Louise 7j, Kasper 6j en Ella 3j) 
sta ik met beide benen in het 
gezins leven. En ja, dat brengt zo 
zijn uitdagingen met zich mee! 
Gelukkig kan ik deze delen met 
mijn echtgenoot Joris Arnauts. 
Onder tussen zijn we 11 jaar 
getrouwd en wonen we al 10 jaar 
in Kortenaken. We verbouwen, 
samen met zijn ouders, de familie-
boerderij in Kersbeek tot een 
kangoeroe woning. Want een 
hecht familieleven waar iedereen 
elkaar helpt, vinden wij belangrijk! 

Ik heb eerst als pedagoge in de 
Bijzondere Jeugdzorg gewerkt en 
nadien 8 jaar als leidinggevende 
in de Gehandicaptenzorg. Ik heb 
toen gezien hoe mensen de zorg 
voor anderen opnemen, en hoe 
waardevol dit is! 

Momenteel werk ik als consulente bij KVLV, waar ik volop mee 
bouw aan de lokale afdelingen in onze regio. Ik kom zelf uit 
een KLJ-nest en was vele jaren leidster en vormings werkster 
in deze jeugdbeweging. Dat zou wel eens aan de basis kunnen 
liggen van mijn enthousiasme voor het verenigingsleven! 
De laatste jaren ben ik actief in het oudercomité van onze 
gemeentelijke kleuterschool ‘De Vlindertuin’.

Met deze bagage in mijn tas wil ik de komende jaren:

werken aan een fietsvriendelijke gemeente, 
met bijzondere aandacht voor schoolomgeving 
en speelpleinen!
me inzetten voor een propere (‘weg met zwerfvuil’) 
en duurzame (‘korte keten’) gemeente!
positieve verbindingen maken tussen gemeente, 
verenigingen, sportclubs, burgerinitiatieven, 
handelaars,… omdat ‘samenwerken’ altijd versterkt!
de bril van kinderen opzetten bij iedere 
beleidsbeslissing, … zodat de beslissingen 
van nu positief zijn voor de kinderen van morgen!
samen positief bouwen aan een gemeente
waar iedereen zich thuis voelt! 
Da’s voor mij ‘de weg vooruit’!



TUUR
MARIS
PLAATS 5

tuur@cdenvkortenaken.be
0475 51 33 06

Ik ben Tuur Maris, Gehuwd met Nadine ben ik vader van 
Ulrike en Rutger en de trotse grootvader van zes lieve klein-
dochters. Als voormalig kinesitherapeut en acupuncturist 
heb ik meer dan 40 jaar met een luisterend oor en een 
kwinkslag tussen en voor de mensen geleefd. Dit met de 
nodige ernst en hulp op het juiste moment.

Als gemeenteraadslid was ik reeds actief in 
verschillende adviesraden zoals de GROSK, 
Cultuurraad, Erfgoedraad, ...
Een herwaardering van deze raden zou de motivatie 
van de leden sterk verhogen. Maximale betrokkenheid 
van onze medeburgers is zeer belangrijk.
Ook minderheidsgroepen moeten een duidelijke stem 
krijgen in het beleid van onze gemeente.
Met verfrissende ideeën van de jeugd en van nieuwe 
inwoners moet rekening gehouden worden.

OMDAT ALLE MENSEN GELIJK ZIJN!
Iedereen kent mijn sociale bewogenheid. Ik ben fier mede-
oprichter te zijn van TuCiMaNi (Tuur, Cindy, Martine en 
Nicole), onze alom gekende vereniging voor mensen met een 
beperking. Om het leed van deze zwakkere groep in onze ge-
meente te helpen verlichten wil ik me verder blijven inzetten.

EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM
Sportaanbod voor alle leeftijden want blijven bewegen 
zolang het kan is mijn motto. Sporten houdt je fit en 
schept verbondenheid.
Ik beoog cultuur (in ruime zin) toegankelijk te maken 
voor iedereen.
We beschikken over prachtige scholen, laten we deze 
maximaal ondersteunen op alle mogelijke terreinen. 
Daarbij speelt uiteraard de veiligheid van en naar de 
school een belangrijke rol.

Beste Vrienden,
Wie mij kent weet dat ik sta voor een realistische en eerlijke 
aanpak. Loze beloften liggen mij niet. En waarom ik reken 
op jullie stem? Omdat ik gewoon denk jullie vertrouwen 
waard te zijn!

Beste groet,
Tuur



VALERIE
GILS

PLAATS 6
valerie@cdenvkortenaken.be
0493 14 36 95

Als 22-jarige ben ik 
één van de jongste 
kandidaten op onze 
CD&V-lijst. Ik ben 
geboren en getogen 
in Hoeleden en hoop 
volgend jaar mijn 
studies Internationaal 
en Europees Recht af 
te ronden in Milaan.

Met een actief leven in KLJ Hoeleden, KLJ Nationaal, 
Kazou, vrijwilligersorganisatie Bouworde, de jeugd-
raad, het Hagelands Fanfare Orkest en de Jeugdfanfare 
Sforzando, is het logisch dat het verenigingsleven, jongeren 
en cultuur mij nauw aan het hart liggen.

Door mijn studies leer 
ik de sociale, culturele, 
financiële en eco-
nomische hangijzers 
die in een gemeente 
aan bod komen goed 
inschatten.

Als kleindochter van François Degeest, decennialang één 
van de boegbeelden van CD&V Kortenaken, en Christiane 
Vanherck, oud-directrice van de lagere school en vandaag 
nog steeds actief in verschillende verenigingen, wil ik mij op 
mijn beurt inzetten voor alle inwoners van Kortenaken en 
zorgen dat iedereen zich hier THUIS voelt!



BAVO
VAN

UYTVEN
PLAATS 7

bavo@cdenvkortenaken.be
016 77 98 62

Ik ben Bavo Van Uytven echtgenoot van Lieve 
Theunis. Tientallen jaren was onze thuisverplegings praktijk 
ons  levens werk en discretie, respect en zorgzaamheid 
waren ons motto.

Door Lieve haar beperking nam plots haar leven, maar ook 
het mijne een andere wending. De zorg voor Lieve, het 
huishouden, kinderen en kleinkinderen, de verzorging van 
onze ouder wordende ouders.

Toch is mijn sociaal engagement er niet minder op geworden.

Vandaar dat ik de vraag van CD&V Kortenaken om te ploeg 
mee te ondersteunen, positief heb beantwoord en wil ik mij 
politiek inzetten voor onze gemeente.

Het belang van de uitbouw van een zorgnetwerk.
Een goed en werkzaam gezondheidsbeleid.
Vlotte dienstverlening van OCMW en 
mobiele ambtenaar.
Mobiliteit en verkeersveiligheid rond 
scholen en verbindingswegen.
Het CADO-project en de ondersteuning 
van mantelzorgers.
Creëren van woonmogelijkheden voor jonge gezinnen.
Jonge zelfstandige starters een kans geven.

Een dorpsgemeenschap moet immers een mix zijn van 
verschillende generaties en groepen die elkaar waarderen 
en willen samenleven. Alleen zo kunnen we de vergrijzing 
en vereenzaming tegen gaan. Het verschil wordt gemaakt 
door kleine- en niet door grote dingen.

Te midden van de mensen, gewoon, een-
voudig, eerlijk en dienstbaar, zo zie ik mijn 
bij drage aan de politiek in Kortenaken. 
Een gemeente waar het goed is om 
te wonen, te werken en te leven. 
Waar we plaats maken voor 
iedereen op de weg. DE 
WEG VOORUIT!!!!!



Ik ben sinds mijn 14e al geboeid 
door politiek.   En zoals jezelf 
al kan raden, is die interesse 
alleen maar toegenomen. Zo 
ben ik vorig jaar aan de studies 
Politieke wetenschappen 
begonnen aan de KULeuven.

Behalve student ben ik 
ook sociaal geëngageerd. 
Zo ben ik leiding bij KSA 
Kortenaken, die ik ook 
vertegenwoordig in de 
jeugdraad. Daarnaast 
nam ik al twee maal deel 
aan het Vlaams Jeugd 
Parlement.

Jeugd is voor mij dan ook een belangrijk 
thema. Ik wil ijveren voor meer steun en 
betrokkenheid vanuit de gemeente naar 
de jeugd bewegingen toe. Zo moeten 
jongeren een duwtje in de rug kunnen 
krijgen bij hun engagement, binnen een 
vereniging, maar ook onder vrienden.

Als boerendochter ben ik een grote voorstander van het 
korte keten verhaal. Op het varkensbedrijf van mijn ouders 

“Duroc de Riegel” help ik dan ook graag mee bij het klaar-
maken van de vleespakketten. Ik vind het een uitdaging om 
in Kortenaken de landbouwers met hun producten dichter 
bij de consument te brengen.

Ik zet me volop in voor Kortenaken 
en dat ook op provinciaal niveau. Zo 
kan je mij vinden op plaats 7 op de 
provinciale lijst. Voor meer info mag 
je mij altijd een mailtje sturen of volg 
me op Instagram: lauraschurmans.

LAURA
SCHURMANS

PLAATS 8
PLAATS PROVINCIE 7
laura@cdenvkortenaken.be



Ik ben Gery, 
opgegroeid 
in Kortenaken langs 
de Zandrodestraat. 
Sinds 1996 woon ik in 
Waanrode langs de 
Halensebaan. 
Ik ben papa 
van Silke en Femke. 

Ik ben erg actief in het 
ontspanningsleven, 
namelijk als acteu
bij toneel LiDo, 
als deelnemer aan 
het zingpaleis en actief 
bij Vlaanderen Zingt. 

Ik ben hobbyist
geluids technieker
bij verschillende
muziekgroepen. 

Ook als bestuurslid 
ben ik actief: 
bij toneel LiDo, 
basisschool Waanrode 
en penningmeester 
van CD&V Kortenaken. 

In het beroepsleven 
ben ik  ICT coördinator 
bij scholengroep
KOHH Herk-Halen. 

Zoekt u een
luisterend contact 
voor uw 
gemeente?

GERY
BILSEN

PLAATS 9
gery@cdenvkortenaken.be

Breng de juiste stem uit op 14 oktober!                              



BEA
BULLENS

PLAATS 10
bea@cdenvkortenaken.be
0494 22 13 69

Ik ben zelfstandige land-
bouwer en samen met 
mijn man en zoon baat ik 
een landbouwbedrijf uit, 
gespecialiseerd in aard-
appelen en varkens.

Door mijn hoeve winkel 
kom ik ook nauwer in 
contact met de mensen en 
het verenigingsleven in de 
buurt.

In mijn vrije tijd ga ik 
recreatief volleyballen, 
joggen en ben ik fan 
nr 1 van mijn kinderen 
en steun ik hen in hun 
interesses. Verder hou 
ik van de natuur en 
geniet ik van het mooie 
landschap.

Ik wil mij ook volledig in zetten voor de landbouwers zodat 
ze in de schijnwerpers komen te staan, dit omdat ik hen 
meer ruimte gun zodat ze hun beroep goed en geliefd 
kunnen blijven uitvoeren.

Boeren met klasse waar scholen en groepen kennis kunnen 
maken op de zorgboerderij.

DE WEG
VOORUIT



We geven ondersteuning aan alle verenigingen en 
vrijwilligers en werken er mee samen. Deze onder-
steuning hoeft niet altijd veel geld te kosten. We 
leggen niet te veel regels op, we geven ruimte om 
activiteiten te organiseren en zorgen voor een goede 
communicatie tussen de gemeente, de vereniging en 
de burgers zodat er zuurstof wordt gegeven. 

We vinden adviesraden een zeer goed instrument om 
het beleid mee vorm te geven maar de verenigingen 
en vrijwilligersorganisaties moeten hierin opnieuw 
meer inspraak krijgen. 

We investeren in het verenigingsleven door zaal- en 
lokalenverhuur betaalbaar te houden. Verder stellen 
we materiaal of logistieke steun ter beschikking en 
hebben we aandacht voor de noden. 

We zetten alle verenigingen in de kijker in de 
communi catie van de gemeente zodat ze beter 
bekend zijn bij de (Kortenaakse) bevolking.

We zorgen voor een propere omgeving in en 
rondom de zalen.

We zorgen voor een heldere en correcte facturatie 
van de gemeentelijke zalen en maken de administratie 
eenvoudiger.

We nemen initiatieven zodat de sporthal ook tijdens 
de daluren beter wordt benut. 

We creëren sportlocaties die voor iedereen 
toegankelijk zijn (Fit-o-meter, Finse piste, …).

We ondersteunen initiatieven om alle inwoners 
meer te laten sporten en we stimuleren sport en 
beweging ook bij ouderen en personen met een 
beperking.

We zetten de verschillende toeristische trekpleisters 
van Kortenaken in de kijker.

We betrekken de verenigingen en handelaars bij 
de welkomstdag zodat er ontmoeting kan gecreëerd 
worden.

Verenigingen en vrijwilligers zijn het 
bindmiddel van een samenleving. 
We stellen echter vast dat zij minder 
worden ondersteund. 

Verenigingsleven 
en ontspanning

PROGRAMMA



We willen investeren in een educatieve en 
kwaliteitsvolle (buitenschoolse) kinderopvang en in 
een vakantie-aanbod.

We zorgen ervoor dat alle kinderen gelijke kansen 
krijgen. Door pamperbanken in onze gemeente te 
voorzien, kunnen jonge gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben gebruik maken van overschotten 
van pampers die anders gewoon weggegooid zouden 
worden.

We vinden de jeugdraad een zeer belangrijk 
inspraakorgaan in onze gemeente en bij alle 
beslissingen bekijken we de impact op de jeugd.  
We nemen hun bezorgdheden en vragen ernstig. 

We zorgen dat alle jeugdverenigingen kunnen 
beschikken over een veilige en comfortabele 
infrastructuur. We zoeken samen met hen naar 
oplossingen en alternatieven. 

We ondersteunen alle scholen van onze gemeente 
waar nodig.

We voorzien leuke veilige (speel)pleintjes waar de 
jeugd kan samenkomen en ondersteunen initiatieven 
om de kinderen/jeugd samen naar buiten te krijgen.

We promoten het gebruik van het speelbos. 

Een vroegtijdige planning van de verschillende 
verenigingen i.v.m. het vakantieaanbod zorgt ervoor 
dat gezinnen hun eigen vakantieplanning kunnen 
opmaken.

We ondersteunen de kinderdagverblijven en 
onthaalmoeders zodat kinderopvang betaalbaar 
blijft.

We creëren in samenwerking met de partners die 
reeds een werking hebben naar jonge gezinnen toe, 
een Huis van Het Kind in Kortenaken. Hier kunnen 
burgers terecht voor informatie, ontmoeting en 
dienstverlening en dit specifiek op maat van jonge 
gezinnen.

We promoten en ondersteunen
opnieuw evenementen.

Kinderen en jeugd
Kinderen en jeugd zijn de toekomst en 
verdienen dan ook voldoende aandacht 
in het beleid, ook die kinderen die 
het meest kwetsbaar zijn. Jeugd-
en sportverenigingen verhogen het 
dorpsgevoel en de sociale samenhang.  
Zij verdienen dan ook alle nodige steun.



We creëren de langverwachte ambachtelijke 
zone met aandacht voor open ruimte en goede 
bereikbaarheid.

We richten een dienst economie op met een 
ondernemersloket en een middenstandsraad en 
betrekken de zelfstandige ondernemers in het 
gemeentebeleid.

We maken een handelsgids en verdelen deze op de 
welkomstdag voor nieuwe inwoners en plaatsen hem 
op de website.

We nemen initiatieven om opnieuw 
kleinhandelszaken in het dorp aan te trekken of 
ze te behouden en ondersteunen ze via diverse 
kanalen.

We ondersteunen en zetten zelf initiatieven op die 
zich richten op een betere samenwerking tussen 
zelfstandigen in de gemeente (bv. lokale markt, 
verkoop hoeveproducten, …).

We ondersteunen de ondernemers die gebruik 
maken van seizoensarbeiders.

We promoten via alle mogelijke kanalen de 
producten en diensten van onze lokale bedrijven 
en bieden deze ook aan bij eigen activiteiten.

We geven de mogelijkheid aan lokale handelaars om 
zich tijdens de dag van de nieuwe inwoners voor te 
stellen

Economie
Een financieel gezonde gemeente daar gaan 
we voor. We zijn er ons van bewust dat het 
voeren van een beleid geld kost maar we 
hebben ons programma op een realistische 
manier opgesteld. We denken tweemaal 
na over iedere euro die we uitgeven en 
gaan op  zoek naar samenwerkingen en 
subsidies. Eén van de kerntaken die we naar 
voor schuiven is het besturen van onze 
gemeente als een goede huisvader zonder 
dat de belastingen worden verhoogd. 



We stellen verkeersveiligheid voorop in het ontwerp 
van wegen en fietspaden. Door het ontwerp van 
een weg integraal te bekijken, kunnen we wegen 
ontwerpen die niet uitnodigen tot snel rijden. Indien 
dit niet helpt, dient er via handhaving (bv. mobiele 
controles, trajectcontrole, …) ingegrepen te worden. 
Dit om de veiligheid van onze weggebruikers te 
verhogen.

Fietspaden (en wegen) zijn geen parkeerplaatsen. 
Via campagnes en overleg willen we vermijden dat 
auto’s en vrachtwagens staan op locaties die gevaarlijk 
zijn. Als dat niet helpt dient de politie in te grijpen. Ook 
fietsers dienen op hun plichten gewezen te worden.

We scheiden fietspaden daar waar het moet en kan 
en verhogen het comfort door te kiezen voor asfalt. 
Dit met behulp van subsidies die 90% van de kosten 
dekken.

We laten fietsnetwerken aansluiten op die van onze 
buurgemeenten en zorgen voor een vlotte verbinding 
naar Tienen en Diest.

Wegenwerken zijn noodzakelijk maar veroorzaken 
helaas hinder aan omwonenden en handelaars; zeker 
wanneer de werken niet op elkaar zijn afgestemd. 
Communicatie, overleg en logische omleidingsroutes 
kunnen de overlast dan ook tot een minimum 
beperken. Een veilige toegang voor handelaars en 
diensten dient altijd gegarandeerd te worden.

We verplichten aannemers om de wegen proper 
te houden bij wegenwerken. Door duidelijke en 
afdwingbare deadlines in de contracten stimuleren 
we de aannemers om de werken tijdig op te leveren.

We geven extra aandacht aan een veilige 
schoolomgeving. In overleg met de scholen en 
de ouderraden dient de problematiek van de 
verkeersdrukte aan de scholen aangepakt te worden.

De voorrang van rechts dient niet overal zonder 
nadenken afgeschaft te worden. Op sommige 
plaatsen is voorrang van rechts nuttig om de snelheid 
naar beneden te halen (denk aan de kleine wegen 
waar ook voetgangers en fietsers zijn die genieten van 
het landelijke Kortenaken) maar op andere plaatsen 
leidt de voorrang van rechts tot gevaarlijke situaties.

Fietspaden en een aangepaste 
infrastructuur die niet uitnodigt tot 
overdreven snelheid zijn belangrijk.  
Er moeten niet overal wegversmallingen of 
flitscamera’s geplaatst worden om lagere 
snelheden te krijgen. 

Mobiliteit



We zoeken alternatieven om het onkruid in te 
dijken (bv. anti-worteldoek).

We zetten het bestaande strooiplan in samenwerking 
met de landbouwers verder. 

We realiseren veilige trage wegen en 
binnendoorroutes voor de voetgangers en 
fietsers naar functies (sporthal, scholen, bibliotheek, 
woonuitbreidingsgebied, …). 

We stemmen wegwijzers af op de wenselijke routes 
zodat er minder verkeer door de dorpskernen en 
de kleine wegen is.

We streven er naar dat het openbaar vervoer beter 
wordt afgestemd op de noden van de inwoners.

We stimuleren initiatieven die inzetten op de 
mobiliteit voor personen met zorgnoden en 
hebben aandacht voor de bereikbaarheid van de 
zorgvoorzieningen in onze gemeente.

We voorzien een vast aanspreekpunt binnen de 
gemeente voor land- en tuinbouwers met problemen 
of vragen.

We sensibiliseren en informeren rond onze land- en 
tuinbouw.

We stimuleren de scholen om in te zetten op 
landbouweducatie en sensibilisatie rond zwerfvuil op 
het platteland met de gevolgen voor land- en tuinbouw.

We brengen bij ruimtelijke plannen de impact op 
landbouw in kaart om zo eventueel bij te sturen zodat 
het agrarisch gebied maximaal gevrijwaard wordt 
voor beroepslandbouw.

We ondersteunen de bedrijven die aan thuisverkoop 
doen (korte keten).

We vinden de landbouwraad een belangrijk 
adviesorgaan dat we regelmatig betrekken bij het beleid.

In Vlaanderen gaat het aantal actieve land- 
en tuinbouwers achteruit, toch zien we in 
ons landelijke Kortenaken nog een heel 
aantal mooie bedrijven met gedreven en 
jonge land- en tuinbouwers. Fruitteelt, 
varkenshouderij, melkvee, vleesvee, akker-
bouw hebben en verdienen een plaats in 
Kortenaken. 

Land- en tuinbouw



We zetten in op preventie en vroegdetectie 
van kwetsbare doelgroepen. We ondersteunen 
buurtwerkingen en gaan in overleg met andere 
zorgpartners en verenigingen zodat mensen niet 
vereenzamen.

We organiseren een kwaliteitsvolle thuiszorg door 
eigen dienstverlening of in samenwerking met 
externe professionele zorgpartners (bv. poetsdienst, 
thuishulp, maaltijdbezorging, klusjesdienst, 
mindermobielencentrale, …).

We verstrekken informatie zodat zorgbehoevende 
personen weten welke mogelijkheden er zijn op het 
vlak van thuiszorg.

We sensibiliseren en geven informatie over 
aanpassingen die de veiligheid en het comfort 
verhogen in onaangepaste woningen.

We nemen initiatieven om de digitale kloof te 
verkleinen zodat iedereen wegwijs is met het 
internet, mails, online betalen, …

We ondersteunen vrijwilligers, mantelzorgers en 
verenigingen.

We bieden concrete hulp aan kansarme en/
of kwetsbare gezinnen (tussenkomst lidgelden, 
huiswerkbegeleiding, …).

We heractiveren de GROSK (Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking Kortenaken) en 
hebben aandacht voor Noord-Zuidthema’s

We betrekken de seniorenraad en organiseren 
samen met hen activiteiten.

We maken alle gemeentelijke gebouwen en 
diensten toegankelijk voor iedereen.

Mensen met een beperking verdienen extra 
aandacht.

De bevolking in Kortenaken wordt steeds 
‘grijzer’ en voor bejaarden is het soms 
moeilijk om de sociale binding te behouden. 
Daarnaast telt de gemeente een aantal 
chronish zieken en personen met een 
beperking voor wie we zorg en welzijn 
willen bevorderen.

Zorg, welzijn en senioren



We geven waardevolle leegstaande hoeves en 
pastorieën een zinvolle herbestemming (vb. meergezins- 
of kangoeroewoning, sociale hubs, ...).

We geven concrete informatie aan inwoners die willen 
bouwen of verbouwen (Hartje Hageland) waarbij ook 
wordt gewezen op mogelijke subsidies en we organiseren 
regelmatig infoavonden.

We voorzien kwaliteitsvolle pleintjes op buurtniveau 
(zeker voor ouderen en voor gezinnen met kinderen).

We snijden het woonuitbreidingsgebied aan voor 
betaalbare (sociale) woningen.

We ondersteunen het aanpassen van bestaande 
woningen zodat het wooncomfort en de veiligheid 
in de woning verhogen en onder andere de valrisico’s 
afnemen.

We moedigen zorgwonen aan zodat oudere mensen 
langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen (bv. assistentiewoningen, zorgwoningen, …).

We verfraaiien de dorpskernen en zorgen ervoor dat 
dit aangename plekken zijn.

We zorgen voor een woonomgeving die uitnodigt tot 
een actieve levensstijl, door onder meer een goed 
onderhoud van landelijke wegen, fiets- en wandelpaden.

We voeren een doordacht en geen versnipperd 
natuurbeleid.

We brengen het hemelwaterplan ten uitvoering om 
wateroverlast te vermijden en onderhouden onze 
waterlopen.

We voeren het erosiebestrijdingsplan uit in overleg 
met de landbouwers. Indien nodig wordt het plan 
bijgestuurd.

We waarderen en ondersteunen inspanningen in de 
realisatie van klimaatdoelstellingen. We streven naar 
klimaatneutraliteit, maar houden rekening met de 
economische realiteit.

We geven duidelijke informatie over gescheiden 
riolering. 

We gaan resoluut de strijd aan met het sluikstorten, 
zwerfvuil en sluikstoken en dit via campagnes, handhaving 
en jaarlijkse acties. Hiervoor doen we een beroep op de 
milieuadviesraad en worden de scholen betrokken.

Wonen,
natuur, milieu & omgeving
Kortenaken is een landelijke gemeente 
waar het wonen aangenaam moet blijven.
In Kortenaken is heel wat mooie natuur 
aanwezig, zelfs Europees erkende natuur. 
Ook ondertekende de gemeente het 
Burgemeestersconvenant waarin de 
gemeente zich ertoe verbindt om de CO2-
uitstoot met 20% te verminderen.



We voeren kleine ingrepen uit aan het gemeentehuis 
zodat het een nieuwe, frisse en moderne look krijgt 
en zorgen ervoor dat iedereen op een vlotte manier 
weet waar hij moet zijn. We verbeteren bovendien 
de privacy aan de loketten van het gemeentehuis en 
zorgen dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.

We creëren een goed uitgebouwde onthaalfunctie 
op het gemeentehuis waar de burger met een vlotte 
afhandeling en doorverwijzing centraal staat.

We willen dat het trouwen en het vieren van onze 
jubilarissen in onze gemeente op een aangename, 
persoonlijke en feestelijke manier kan gebeuren.

We kiezen voor lokale participatie en herwaarderen 
de adviesraden. We zullen de participatie van de 
burgers en verenigingen ondersteunen. 

We maken de gemeenteraad toegankelijker en 
aantrekkelijker.

We kiezen bij aanpassingen aan gebouwen voor 
duurzame materialen.

We communiceren interactief en efficiënt via 
de website, nieuwsbrieven, sociale media, apps, … 
Dit om de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. 
Alle verslagen van raden worden openbaar gemaakt.

We creëren een sterrenweide voor doodgeboren 
en overleden kinderen.

Kortenaken is een kleine gemeente maar 
dat betekent niet dat we een oubollige 
gemeente hoeven te zijn. We gaan mee 
met onze tijd!

Moderne gemeente



GERT
HUPKO
PLAATS 11

gert@cdenvkortenaken.be
0474 57 06 56

Ik ben Gert Hupko, 49 jaar, gehuwd met Els Vanherck.  
Samen zijn we de trotse ouders van  3 kinderen, Charlien, 
Ruben en Frauke. Ik ben reeds 18 jaar zelfstandige 
in de bouwsector: elektriciteit, computerwerken en 
zonne panelen.

Mijn passie is de natuur, vandaar ook mijn interesse voor de 
land- en tuinbouw. Regelmatig maken we wandelingen in 
de prachtige natuur te Ransberg en omstreken. 

Onze natuur wordt geteisterd door sluikstorten, hier 
moet streng tegen opgetreden worden zodat we van 
deze prachtige omgeving kunnen genieten en er ons ook 
kunnen ontspannen.

Landbouw en milieu moeten in harmonie met mekaar 
leven.

Ik heb de motivatie gevonden om met onze fantastische 
groep het programma te steunen en mee te helpen 
realiseren!



IMELDA
STOUTHUYSEN

PLAATS 12
imelda@cdenvkortenaken.be
0475 40 48 56

Dit is de 3de keer dat ik mij 
kandidaat stel voor de gemeente-

raadsverkiezingen. Als vrouw en als 
enige kandidaat voor CD&V in Stok wil ik 

mij graag ten dienste stellen van de mensen 
rondom mij en in onze gemeente. Ik ben fier op 

onze lijst: dynamische, enthousiaste jongeren en 
Stefaan aan kop, straffe, ervaren mensen die de lijst 

duwen, en daartussenin vind je mij samen met de andere 
fantastische kandidaten! Wij gaan ervoor… samen de weg 
vooruit!

Stok is een klein maar zeer mooi dorpje, waar mijn ouders 
geboren zijn en waar ik nu ruim 40 jaar woon. Als kind 
heb ik er vaak onvergetelijke vakanties doorgebracht bij 
mijn grootouders. Na een loopbaan in het onderwijs (16 
jaar onderwijzeres in Kapellen en 25 jaar directrice in 

Kortenaken en Kapellen) ging ik in 2010 met pensioen. 
Er kwam toen meer tijd vrij om mij te engageren in het 
verenigingsleven; zo ben ik bestuurslid bij KVLV en Samana. 
Om “de C” in de naam van onze partij meer gestalte te 
geven, ben ik eveneens werkzaam in Zone Kana (pastorale 
werkgroep) en zal ik als CD&V-lid oog & hart hebben voor 
mensen die me nodig hebben.

Ik heb het geluk oma te mogen zijn van zes kleinkinderen.  
Voor hen wil ik niet alleen een zorgende oma zijn, maar 
ook iemand die hen waarden bijbrengt én voorleeft. Ik 
vind het fijn hen te wijzen op de schoonheid van de natuur,  
hen respect bij te brengen voor mens & dier, hen te leren 
zorgzaam omspringen met dingen die je kan delen of 
hergebruiken … Ik hou ervan creatief met hen bezig te zijn, 
verhaaltjes voor te lezen of te vertellen over andere culturen, 
hen te helpen bij schoolwerk… Het is heel belangrijk dat zij 
weten dat niet alle kinderen op deze wereld het even goed 
hebben als zij.

Vanuit dit besef pleit ik voor meer verdraagzaamheid en 
voor een zachtere, meer respectvolle omgang met mekaar!  
Voor CD&V is het gezin als warm nest de basis van een 
verdraagzame en liefdevolle samenleving. Met deze visie in 
gedachte wil ik empathie tonen met gezinnen in armoede 
en gezinnen op de vlucht! Het is onze verdomde plicht 
zorg te dragen voor onze medemens!



Ik ben een geboren 
“Waanrodenaar” en 
werk als bediende in de 
logistieke sector, bij DAF 
in Westerlo. Ooit begon 
ik als bandarbeider bij 
Renault in Vilvoorde en op 
eigen kracht, met inzet en 
avondschool schopte ik het 
tot teamverantwoordelijke. 
Want in een team, daar geloof ik in! Met een goede groep 
mensen rondom je kan je zoveel meer, als je tenminste de 
tijd neemt om te luisteren. 

Ons gezin is voor mijn vrouw en mij de spil waar alles om 
draait. Je kinderen zijn je toekomst en je spendeert met 
plezier al je tijd aan school, hun vrije tijd, hun opvoeding. 
Maar het loont, en je leert er vooral om veel geduld te 
hebben. Het is dan ook met zeer veel vreugde dat we 
kunnen melden dat we in november voor de eerste keer 
opa en oma gaan worden.

Mijn vrije tijd spendeer ik aan sport: ik loop regelmatig 
een toerke rond, voetbal bij een mini-voetbalploeg op 
maandagavond en verricht hiervoor ook wat administratief 
en organisatorisch werk. Verder ben ik actief als 
organiserend lid van de “Blijstraat feesten” en zit ik ook nog 
in de participatieraad van de vrije basisschool in Waanrode. 
Een school die ik sinds onze kinderen er school liepen, 
altijd al een warm hart heb toegedragen.

Verenigingen - van welke aard dan ook - liggen mij 
nauw aan het hart. Ik hou van de mensen die zich voor 
verenigingen inzetten want dat zijn meestal positieve 
mensen! Neem nu mijn vrouw Nadine die zich erg inzet 
voor de KVLV van Waanrode, waar ze deel uitmaakt 
van het bestuur. Met een aantal leeftijdsgenoten 
geven we sinds we 50 geworden zijn, om de 
vijf jaar een feestje. Samen dingen kunnen 
vieren, dat maakt een dorp nóg hechter 
en daarom kunnen ze terug op me 
rekenen, over een paar jaar, als 
we 60 worden.

OMER
ROOSEN

PLAATS 13
omer@cdenvkortenaken.be

011 58 11 28



Ik ben Linde Roels. De dochter 
van Wim Roels (onze voor-
zitter). Samen met mijn ouders 
en zussen woon ik in Kersbeek. 
Als 19-jarige ben ik de jongste 
kandidaat die op onze lijst staat. 
Momenteel studeer ik voor 
leerkracht secundair onderwijs 
aan de hoge school.

Via mijn papa ben ik in aanra-
king gekomen met politiek. Een 
paar jaar geleden ben ik dan 
als lid van JONG CD&V naar 
zomer unief gegaan en heb ik 
zo de smaak helemaal te pakken 
gekregen. Omdat ik nog meer 
wil proeven van de politiek, 
in het bijzonder gemeente-
politiek, stel ik mij nu kandidaat 
voor deze verkiezingen.

In mijn vrije tijd ben ik leiding bij de AKABE in Diest. Dit is 
een scouts voor kinderen met een mentale en/of fysieke 
beperking. Hier ben ik de verantwoordelijke voor de 
kapoenen leiding (de kapoenen zijn onze kleinste bengels op 
de AKABE). Ook begeleid ik tijdens de vakanties nog enkele 
zomerkampen bij Activak.

Hiernaast geef ik ook weke-
lijks circus- en danslessen in 
de sporthal van Waanrode via 
GSF. Circus doe ik zelf al vanaf 
mijn 10 jaar en sinds vorig jaar 
ben ik erkend als begeleider in 
de circuskunsten. Daarnaast 
treed ik soms mee op als 
straatartiest/steltenloper.

LINDE
ROELS

PLAATS 14
linde@cdenvkortenaken.be



DAVY
VERLINDEN

PLAATS 15
davy@cdenvkortenaken.be

0499 74 82 73

Ik ben Davy Verlinden, 41 jaar en woon samen met mijn 
vrouw Sophie en kinderen Luna en Bret te Kortenaken, 
Diestsestraat 23B. In het dagelijks leven werk ik als redder 
in het zwembad van Tienen en zorgen wij ervoor dat 
iedereen (jong en oud) veilig kan zwemmen. Daar wij ook 
zwemles geven aan verschillende scholen uit de omgeving 
kom ik regelmatig in contact met mensen uit mijn 
gemeente.

Het sportgebeuren ligt 
mij nauw aan het hart. 
Ik sport graag, zo ben 
ik lid van de plaatselijke 
badmintonclub te 
Waanrode. Ook fietsen, 
lopen en tennissen doe 
ik graag.

Mijn werkpunten voor de volgende gemeenteraads-
verkiezingen zijn:

Van Kortenaken een nog sportievere gemeente 
maken voor jong en oud

Mensen samenbrengen voor culturele 
ontmoetingen en feestelijke gebeurtenissen

Proberen te zorgen dat alle festiviteiten 
op een leuke en correcte manier kunnen 
georganiseerd worden want ik vind het bijzonder 
jammer dat Boerenrock is verdwenen

En uiteraard wil ik mij zeker ten dienste stellen 
van onze burgers



KATRIEN
DEVOS

PLAATS 16
katrien@cdenvkortenaken.be
0496 69 51 95

Ik ben Katrien Devos, mama 
van Viktor en vriendin van 
Filip Jacobs. Ik studeerde 
af als lerares en geef al 
verschillende jaren Frans 
in het Paridaensinstituut 
in Leuven. Omdat ik door 
mijn job als leerkracht 
dage lijks tussen jongeren 
sta, is jeugd een terrein 
dat me nauw aan het hart 

ligt. Luisteren en aan de slag gaan met datgene wat voor 
jonge mensen en gezinnen belangrijk is, daar wil ik aandacht 
voor hebben.

Wie me een beetje kent, zal ook weten dat sport, muziek 
en cultuur van mij een belangrijk plaatsje krijgen.  Boven-
dien neem ik, samen met mijn gezin, graag deel aan het 
verenigingsleven en vind ik een goede ondersteuning 
ervan dan ook heel belangrijk.

Dankzij de politieke carrière van mijn papa Stefaan werd 
ik groot in een gezin waar politiek geregeld over de 
tong ging. Door mijn deelname aan de verkiezingen van 
‘18 wil ik als nieuwkomer een sterke groep mensen van 
verschillende leeftijden en thuis in diverse domeinen, mee 
ondersteunen.



Als kandidaat voor 
CD&V sta ik voor een 
goed en eerlijk beleid 
voor elke inwoner van 
Kortenaken!

Ik ben Ria Veulemans, 
getrouwd met Raoul 
Smekens, moeder van 3 
kinderen (Petra, Peter en 
Robin) en grootmoeder van 
5 kleinkinderen (Kato, Ward, 
Mats, Mirthe en Chloë). 

Als moeder en groot moeder 
sta ik voor een veilige en 
leefbare omgeving voor onze 
kinderen. Zowel de eigen 
buurt als de schoolomgeving 
moeten plaatsen zijn waar 
kinderen zonder zorgen kind 
kunnen zijn.

Als voorzitter van KVLV 
Kortenaken sta ik voor een 
gemeente waar sociale 
en culturele initiatieven 
gesteund worden, waarmee 
we mensen samenbrengen 
en verbinden.

Als verzorgende sta ik 
voor een gemeenschap 
waar mensen opgevangen 
worden die eenzaam zijn of 
het minder goed hebben. 
Hulpverlening op maat van 
de persoon, en in het bij-
zonder de ondersteuning 
van mindervaliden, vind ik 
van groot belang.

Met uw steun wil ik werken aan een Kortenaken 
waar mensen “thuis” zijn en de lokale onder-
neming en vereniging gewaardeerd worden!

RIA
VEULEMANS

PLAATS 17
ria@cdenvkortenaken.be

011 58 23 46



Mijn naam is Annita 
Vandebroeck en woon in de 
Rectorijstraat 12a, Ransberg. 
Mijn echtgenoot is Jan 
Vandepoel. Twee kinderen  
hebben ons nest al verlaten 
en Joris vliegt tijdens het 
weekend binnen.

Het computer tijdperk
Het is niet voor iedereen eenvoudig om de razendsnelle 
digitalisering te volgen: e-mail, online betalingen, sociale 
media, info opzoeken op www. We willen jullie hierbij 
helpen, ondersteunen en begeleiden.

Eenzaamheid
Vandaag hebben we het 
allemaal druk druk druk... en 
sommige mensen voelen 
zich eenzaam. We willen 
deze mensen uit hun sociale 
isolement halen door buurt-
projecten op te starten. 

Bewegen
Als iedereen, van jong tot oud 
nu eens meer zou bewegen? 
Het klinkt eenvoudig, maar 
toch blijkt het best moei-
lijk om mensen letterlijk in 
beweging te krijgen. Daarom 
willen we verenigingen 
zoals sportclubs, senioren-
werkingen, jeugd  bewe gingen, 
enz ... financieel ondersteunen 
om met hun leden meer te 
bewegen.

Zwerfvuil
Vind je het zwerfvuil in onze 
bermen ook een probleem? 
We willen actiever optreden 
tegen deze sluikstorters met 
mobiele camera’s. Indien 
ook jullie een steentje willen 
bijdragen, stellen wij graag 
het nodige materiaal ter 
beschikking. Wij streven 
naar een prachtig en proper 
Kortenaken.

ANNITA
VANDEBROECK

PLAATS 18
annita@cdenvkortenaken.be
0495 33 81 47

VERKIEZINGEN 2018
PLAATS 18

JAREN OCMW RAADSLID: 18

INZET VOOR ALLE  INWONERS VAN KORTENAKEN!



Ik ben gehuwd met 
Martine Somers en 
vader van drie dochters: 
Liesbeth, Kathleen en 
Sofie. Bovendien ben ik 
de trotse opa van één 
kleinzoon Mats en twee 
kleindochters; Lisa en 
Kato.

Mijn hobby’s zijn: 
verenigings leven, fietsen, 
tuinieren en genieten 
van sport. Van beroep 
ben ik bediende bij de 
Boerenbond in Leuven.

In de toekomst wil ik mij blijven inzetten voor:

een verkeersveilige, propere en landelijke gemeente

een gezinsvriendelijke en zorgzame gemeente

een culturele, sportieve en ontspannende gemeente

een gemeente die uit respect, aandacht en steun 
geeft aan de vrijwilligers, adviesraden en scholen

een gemeente waar bejaarden en zorgbehoevenden 
de kans krijgen om zolang mogelijk in de eigen 
vertrouwde omgeving te blijven

Kortom, een gemeente waar iedereen, jong en 
oud, zich thuis voelt.

MICHEL 
VANDER
VELPEN

LIJSTDUWER
michel@cdenvkortenaken.be

0479 90 07 30

Hiervoor reken ik op jou,
geef mij een duwtje,
en jij mag rekenen op mij.



Op 12 avonden, verspreid over de verschillende 
deelgemeenten, kwamen wij tijdens de zomer naar je 
toe met onze ‘praatcaravan’. Ook de komende weken 
mag je ons in het straatbeeld verwachten want onze 19 
kandidaten zullen verschillende huisbezoeken doen. En ook 
na de gemeenteraadsverkiezingen willen we meer inzetten 
op betrokkenheid van de inwoners en op communicatie. 

Zes jaar hebben onze gemeente- en OCMW-mandatarissen 
constructief oppositie gevoerd. Hieronder enkele 
realisaties die we vanuit de oppositie hebben voorgesteld 
en die zijn uitgevoerd. De volgende zes jaar willen we 
terug een beleidspartij zijn om vanuit de meerderheid nog 
meer projecten voor onze inwoners te realiseren. Daarom 
vragen we jullie steun!

WiFi in gemeentelijke zalen
Camera’s tegen sluikstorten
Ereburgerschap Zuster Jeanne Devos
Opvolging mobiliteitsdossiers met verschillende 
aanpassingen: wegomleidingen, 
meerdere bijsturingen aan ontwerpen 
en proefopstellingen, onderhoud hagen, …
Ophaling roze zak (is verantwoordelijkheid van  
EcoWerf maar we hebben hier steeds voor geijverd)
Bancontact op het gemeentehuis
Toezicht op gemeentelijke financiën
...

BUURTBABBELS

GEWERKT VANUIT
DE OPPOSITIE
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Ik ben enorm trots dat Annita Vandebroeck mij de fakkel doorgeeft om 
mee te doen aan de provinciale verkiezingen. Ook op provinciaal niveau zijn 
er bevoegdheden waar wij in Kortenaken de vruchten van kunnen plukken: 

Uitleendienst Vlaams-Brabant (voor elke fuif, filmavond,  
optreden of kamp kun je hier GRATIS materiaal lenen) 
Provinciedomeinen (Huizingen, Kessel-lo, Halve Maan Diest,  
Het Vinne Zoutleeuw)
Goed uitgewerkt fietsnetwerk en nieuwe fietssnelwegen
Initiatieven om in onze regio iets te doen bij droogte  
en overstromingen
Korte keten steunen (ervoor zorgen dat de consument  
terug dichter bij de landbouwer komt) 
Via toeristische campagnes de troeven van Kortenaken  
op de kaart zetten

Vragen over de provincie? 
Stuur me dan een mailtje: laura@cdenvkortenaken.be

1 SWINNEN, Monique
2 WYNANTS, Marc
3 CLAES, Manu 
4 EYSKENS, Kristina 
5 FORCEVILLE, Maarten 
6 FOURIE, Lore 
7 SCHURMANS, Laura
8 PIERSON, Jo
9 MOULIGNEAU, Brigitte 

10 BERGÉ, Wim
11 TAES, Chris 
12 CLAES, Dirk
13 LAURYS, Jan 
14 VAN HOOF, Els 
15 BROUWERS, Karin 
16 GEENS, Koen

PROVINCIE
VLAAMS-
BRABANT

Geef uw stem meer gewicht, kies voor 
meerdere kandidaten op dezelfde lijst. 
Kan u niet zelf gaan stemmen? Geef 
volmacht. 

LAURA SCHURMANS
onze provinciale kandidaat voor Kortenaken
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Op Facebook: facebook.com/CDenV.Kortenaken/
Via de website www.kortenaken.cdenv.be 
Via het e-mailadres info@cdenvkortenaken.be

INFO &
CONTACT

Deze folder werd gedrukt
op papier met een 
Forest Steward Council 
Mix Credit label. 
Papier afkomstig 
uit verantwoordelijk
beheerde bosbouw.

1 DEVOS, Stefaan
2 VANDEPOEL, Kim
3 MOLLU, Kristof
4 SCHOETERS, Anneleen
5 MARIS, Tuur
6 GILS, Valerie
7 VAN UYTVEN, Bavo
8 SCHURMANS, Laura
9 BILSEN, Gery

10 BULLENS, Bea
11 HUPKO, Gert
12 STOUTHUYSEN, Imelda
13 ROOSEN, Omer
14 ROELS, Linde
15 VERLINDEN, Davy
16 DEVOS, Katrien
17 VEULEMANS, Ria
18 VANDEBROECK, Annita
19 VANDER VELPEN, Michel

Geldig stemmen kan enkel door te stemmen op één lijst.

Je kan op meerdere kandidaten in één lijst stemmen.


