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CD&V VOSSELAAR
IN CIJFERS

34
Is de leeftijd van de jongste nieuwe 
kandidaat

17
De mandatarissen die zich opnieuw 
verkiesbaar hebben gesteld kunnen 
gemiddeld 17 jaar bestuurservaring 
voorleggen als raadslid, schepen of 
burgemeester.

4
De kandidaten van CD&V Vosselaar 
zijn lid van gemiddeld 4 Vosselaarse  
verenigingen.

ONZE KANDIDATEN

»
CD&V Vosselaar kiest 
resoluut voor een 
zelfstandig Vosselaar!

Want dat zijn wij met z’n allen, echt 
#geworteldinvosselaar, elk op zijn of haar 
eigen manier, met eigen accenten, met eigen 
interesses, ….

Wij steunen op de beleidservaring van de 
voorbije 24 jaar, maar het is de toekomst 
die wij nu willen aanpakken. Nieuwe kansen 
en mogelijkheden creëren voor u en voor 
Vosselaar. Samen maken wij werk van:

» een veilig Vosselaar met een slim beheer 
van onze publieke ruimte;
» een goed gezondheidsbeleid en een 
zorgzaam Vosselaar;
» een groene gemeente met plaats voor 
nieuwe woonvormen;
» een levendige handelskern ingebed in een 
nieuw streefbeeld voor ons centrum, waar 
onze ondernemers alle kansen krijgen;
» een open gestructureerd 
communicatiebeleid met inspraak voor 
iedereen;
» een ruim aanbod aan culturele en sport 
activiteiten, met een moderne infrastructuur, 
waarmee iedereen zich ten volle kan 
ontplooien en ontspannen in Vosselaar;
» een kwaliteitsvolle vorming voor al onze 
jongeren, met scholen en opvang dichtbij.

De 7 nieuwkomers, met een 
gemiddelde leeftijd van 42 jaar,                                                                                                                                            
geloven in Vosselaar en willen dit programma 
mee realiseren. Zij engageren zich voor een 
sterkere Vosselaarse samenleving, wijzen ons 
nieuwe wegen en geven ons nieuwe inzichten.

Onze lijsttrekker, Gilles Bultinck, heeft de 
toekomst voor zich. Hij koos 6 jaar geleden om 
zich te engageren in de Vosselaarse politiek en 
bouwde als schepen grondige dossierkennis op. 
Gilles is sociaal, sportief, open en gedreven. 
Met zijn 29 jaar verstaat hij de noden van de 
moderne maatschappij en respecteert hij de 
gewoonten en tradities van zijn ouders en 
grootouders. Deze mix maakt van hem een 
uitstekende kandidaat-burgemeester. Hij kiest 
resoluut voor het burgemeesterschap, Net 
zoals Josee Heykants-Jansens zich de voorbije 
20 jaar met hart en ziel heeft ingezet voor 
Vosselaar.

Wij kiezen allemaal om iets te realiseren voor 
onszelf en de samenleving. Met CD&V gaan 
wij resoluut voor die én-én-samenleving, die 
het beste bundelt van alle mensen met de 
goeie wil om vooruit te gaan. Die keuze voor 
engagement voor jezelf én de samenleving zit 
in het DNA van CD&V. Meer WIJ voor een 
sterker ik.

Onze ploeg is klaar om de komende zes jaar 
het CD&V bestuur van Vosselaar voort te 
zetten, geïnspireerd door de krachtlijnen van 
ons programma en ons geloof in een sterk, 
welvarend, financieel gezond én zelfstandig 
Vosselaar.

Maak snel kennis met onze 21 kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.

#GEWORTELDINVOSSELAAR
In deze folder stellen de 21 kandidaten van onze ploeg voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zich aan u voor. Wie zijn ze, 
wat hopen zij met hun inzet te bereiken voor Vosselaar, hoe sterk zijn ze 
#geworteldinvosselaar?

» De Konijnenberg in Vosselaar

»
CD&V Vosselaar zet in op 
een groene, zorgzame, 
bruisende en veilige 
gemeente!

VOSSELAAR

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER



Ik ben fiere mama van Birte (17) en gelukkig 
getrouwd met Dirk Van der Eycken. Ik 
groeide grotendeels op in Vosselaar. Na mijn 
studies in Brussel bleef ik er nog een paar 
jaar werken en wonen, maar ik besliste al snel 
om opnieuw naar ons dorp terug te keren. 
Ik engageerde me in het Vosselaarse 
verenigingsleven en ook bij CD&V. 18 jaar 
geleden stapte ik in de gemeenteraad en 
de afgelopen 12 jaar kreeg ik van u het 
vertrouwen om me als schepen ten dienste 
van Vosselaar en zijn inwoners te stellen. 
Naast mijn schepenambt ben ik nog actief 
als Account Director bij Randstad.

Mijn grootouders, mijn ouders en gans onze 
families zitten diep #geworteldinvosselaar. 
Ik ken en hoor nog steeds de verhalen van 
toen. Wat me vooral opvalt, Vosselaar is -van 
oudsher- een hechte gemeenschap waar 
hard gewerkt wordt en al even hard gefeest. 

Met onze unieke CD&V-ploeg wil ik verder 
werken aan een onafhankelijke, eigentijdse, 
veilige (fiets)gemeente; een groene 
woongemeente met respect voor onze 
monumenten zoals het gemeenschapshuis 
De Moer (voormalige St.Jozefkerk), het Hof, 
de OLV-kerk en de Konijnenberg.
Een financieel gezonde gemeente waarin 
iedere dag meer dan 1.000 kinderen 
zich ontplooien, zich goed voelen in hun 
jeugdvereniging, hun kinderopvang én 
hun school. Waar de oudere generatie 
ondersteund wordt om zo lang mogelijk 
zelfstandig én in Vosselaar te kunnen blijven 
vertoeven.
Waar verenigingen, vrijwilligers, en hulp-
verleners op handen worden gedragen en 
waar we, jong en oud, winkelen, genieten, 
cultuur beleven, sporten, …!
Waar ondernemers en ondernemen worden 
gestimuleerd.

ONZE KANDIDATEN

De  voorbije 30 jaar was ik gemeenteraadslid 
waarvan de laatste 24 jaar schepen.

Ik ben gehuwd met Chris Verheyen die vele 
jaren verkoopster was bij bakkerij Hermans. 
Ik ben de vader van Sanne en zoon van Sus 
Versmissen de facteur en Marie José Mols.

Tot 2017 was ik tewerkgesteld bij BTW-
dienst bouwwaarden te Turnhout.

Ik ben voorzitter van KVG Vosselaar en 
trouwe supporter van KVV Vosselaar.

De  volgende legislatuur wil ik graag schepen 
van Sociale Zaken, Volksgezondheid, 
Minder-validen en huisvesting blijven om zo  
Vosselaar op een verantwoorde maar sociale 
manier te blijven besturen.

Mijn vrouw en ik wonen ons ganse leven al 
in Vosselaar en dus #geworteldinvosselaar 
sinds onze geboorte. We willen de rest van 
onze dagen graag in Vosselaar blijven wonen.

Wij zijn erg sociaal ingesteld en wensen dat 
Vosselaar, ook naar de toekomst toe, opkomt 
voor de zwakkeren van de maatschappij.

Inge Van Goubergen
52 jaar - Hofeinde 150

LIJST 3
PLAATS 2

Gilles Bultinck
29 jaar - Kruisstraat 48

LIJST 3
PLAATS 1 - Lijsttrekker

LIJST 3
PLAATS 3

Erik Versmissen
63 jaar - Boerenkrijglaan 11

Al ravottend en fietsend kwam ik van kleins 
af aan in alle uithoeken van Vosselaar. Op 
die manier leerde ik onze inwoners en onze 
mooie gemeente heel goed kennen. Ik 
groeide op thuis in de Leemskuilen en bij mijn 
grootouders in de Bergakker. Tegenwoordig 
woon ik met mijn vriendin Yenthe Sysmans in 
de Kruisstraat.

Sinds begin 2013 ben ik in Vosselaar actief 
als schepen. Mijn huidige bevoegdheden zijn 
Ruimtelijke Ordening, Jeugd, Bibliotheek, 
Communicatie en Feestelijkheden.

Een kleine twee jaar geleden stopte ik met 
mijn job als Afdelingsmanager bij Decathlon 
om mezelf helemaal te kunnen toeleggen 
op mijn activiteiten als schepen. Met de 
opgedane ervaring – en de volledige steun 
van CD&V Vosselaar – ben ik nu, op mijn 

29ste, klaar voor een volgende stap: het 
burgemeesterschap.

Naast mijn functie als schepen, ben ik 
in bijberoep sporadisch werkzaam als 
copywriter en als journalist. Dit doe ik om 
mijn horizon te verbreden en voeling te 
houden met de geschreven journalistiek, 
waarin ik een bachelordiploma bezit.

In mijn vrije tijd ben ik vooral sportief actief, 
als lid van de Bokkespurters, Vosselaars 
grootste wielertoeristenclub. Daarnaast 
probeer ik nog af en toe tegen een bal te 
trappen bij de veteranen van KVV Vosselaar, 
of een balletje te slaan bij de Vosselaarse 
Tennisclub.

Je ziet, ondanks mijn jonge leeftijd ben ik al 
stevig #geworteldinvosselaar.

VOSSELAAR



Ik ben echt geworteld in Vosselaar. De 
witte wijk, de zoete herinnering van mijn 
jeugd, heb ik ingeruild voor een stek in de 
Steenovenstraat. 
Daar woon ik nu met mijn echtgenote, 
Kristine Van Hal. De kinderen, Julie en Jan 
zijn al lang het huis uit en staan aan het 
begin van hun professionele carrière. Sven, 
de oudste zoon van Kristine is al enkele jaren 
aan de slag. Birgit studeert nog. 
Beroepsmatig ben ik actief bij de grootste 
Vlaamse bank als Auditor Financiële 
Processen.

Ondertussen ben ik meer dan 45 jaar 
muzikant bij De Ware Vrienden. Ik bespeel de 
sax tenor, maar met veel goesting wil ik mij 
straks bekwamen in de accordeon. Ik stond 
aan de wieg van Brouwerij De Lelie en ben 
er nog altijd voorzitter.
Hoewel ik jarenlang de voorkeur gegeven 

heb aan de uitbouw van mijn professionele 
loopbaan is de politiek in het algemeen en de 
leefbaarheid van Vosselaar in het bijzonder 
mij altijd blijven boeien. Zes jaar geleden 
heb ik, naar het voorbeeld van mijn vader, 
Rik De Houwer, de draad dan uiteindelijk 
opgepikt. Sinds twee jaar zetel ik effectief in 
de gemeenteraad. Als afdelingsvoorzitter van 
CD&V Vosselaar heb ik zeker mijn bijdrage 
geleverd aan het beleid in onze gemeente.

In Brussel spreek ik met trots over ons 
Vosselaar. Ik spreek over hoe de mensen er 
nog met mekaar omgaan, hoe de mensen 
nog betrokken zijn bij hun straat, hun buurt, 
hun gemeente; ik heb het ook over de 
unieke plaats van de Konijnenberg; over de 
prestaties van onze sportploegen; over de 
fanfare, over Paus en Pater, over het Hof, 
over alles en nog wat. Zo voel ik mij echt 
#geworteldinvosselaar.

ONZE KANDIDATEN
Ik woon samen met Gunther en ben 
mama van Milan (13) en Mauro (11). Als 
geboren en getogen Vosselarenaar wil ik 
dat het authentiek dorpsgevoel in Vosselaar 
behouden blijft en verder wordt uitgebouwd.

Daar ik de inwoners van Vosselaar een stem 
wil geven, ben ik de uitdaging aangegaan om 
op te komen bij CD&V Vosselaar. 

Door mijn job in de kinderopvang kom ik 
dagelijks in contact met jonge ouders en 
weet ik op die manier wat er leeft en waar 
de noden zijn.

Ik wil graag zaken veranderen, actie 
ondernemen en projecten vooruit helpen.
Ik ben een geëngageerd en enthousiast 
persoon, die dicht bij de mensen staat.

Mijn doel is een verkeersveilig, groen en 
sportief Vosselaar te behouden en verder uit 
te bouwen. Een Vosselaar waarin kinderen 
en jongeren zich goed voelen en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.

Tijdens mijn jeugd ben ik zeer actief geweest 
in volleybal en tennis. Met een sportieve 
partner en kids vind ik een sportief Vosselaar 
dan ook zeer belangrijk.

Momenteel ben ik vooral op sociaal vlak 
actief in Vosselaar. Een bruisend Vosselaar 
met tal van activiteiten is een troef voor 
zowel jong als oud.

Ik ben #geworteldinvosselaar omdat ik een 
frisse wind wil laten waaien door de sterke 
wortels die er reeds werden gevormd door 
het huidige CD&V-team.

Na 7 jaren in Shanghai (China), kwamen wij 
in 2005 in Vosselaar wonen. We vonden hier 
een mooie, groene en levendige gemeente 
en daar wil ik nu, met mijn uitgebreide 
ervaring bij Philips, mijn steentje aan 
bijdragen. 

Ik ben gelukkig getrouwd met Jan Dheedene 
en trotse mama van Hannah, Simon en 
Margot. Sommigen zullen mij kennen van 
de vormselcatechese, of als helper bij GBS 
centrum, de scouts en de muziekschool.

Als moeder van 3 tieners wil ik mij inzetten 
voor een veilig en groen Vosselaar met 
dichtbij veel mogelijkheden voor school, 
sport en ontspanning. 

Als ondernemer neem ik het op voor de 
zelfstandigen en lokale ondernemers in 
onze gemeente. We hebben hen nodig om 

Vosselaar bruisend te houden. Een goede 
visie van woonzones, veilige fietswegen en 
handelskern is voor beide belangrijk en daar 
wil ik werk van maken.

Ik geloof dat een goede buur even belangrijk 
is als een verre vriend. Daarom ijver ik voor 
een warm en open Vosselaar. Dit kunnen we 
enkel samen verwezenlijken. Het motto van 
CD&V “Waar een WIJ is, is een weg” sluit 
hierbij perfect aan.

Ik ben #geworteldinvosselaar omdat ik als 
nieuw blaadje wil helpen bij een bestuur met 
sterke wortels. Ik wil helpen Vosselaar te 
laten groeien tot we er allemaal trots op zijn 
en graag wonen.

Frank De Houwer
58 jaar - Steenovenstraat 1

LIJST 3
PLAATS 5

LIJST 3
PLAATS 4

LIJST 3
PLAATS 6

Inge Bruynooghe
45 jaar - Oudebaan 2

Inge Van Gorp
41 jaar - Bolk 89

VOSSELAAR



Ik ben opgegroeid in Diest. Na mijn opleiding 
Industrieel Ingenieur ben ik de liefde gevolgd 
vanuit Antwerpen naar Vosselaar.

Dankzij mijn man, kinderen, schoonfamilie 
en de vrienden van de buurt en Toneelkring 
Veredeling voel ik me hier echt thuis en 
#geworteldinvosselaar.

Samen met mijn man heb ik een bedrijf 
in metaalbewerking en naast mijn werk 
en gezin ga ik graag wandelen met mijn 
schoonmoeder, moeke Emmy.

Toen ik weer eens een reeks kritische 
vragen stelde op een info-vergadering van 
de gemeente, werd de vraag teruggekaatst: 
“waarom doe je niet mee?”
 

Steunend op de politieke bekwaamheid 
van Tom Hens en de andere 
‘ervaringsdeskundigen’ wil ik mij graag 
inzetten voor een nog meer groene 
gemeente, zodat onze kinderen hier later 
ook nog graag willen en kunnen wonen.

Dankzij de inzet van Gilles Bultinck heeft 
Vosselaar nu een visie op ruimtelijke ordening 
in de vorm van het woonomgevingsplan. Zo 
wil ook ik mijn schouders zetten onder een 
mobiliteitsbeleid waarbij we kijken naar het 
verkeer van vandaag en de toekomst.

ONZE KANDIDATEN

Ik ben getrouwd met Liselotte en trotse papa 
van onze drie dochters Fien (8), Saar (5) en 
Neel (3). 

Ik voetbal sinds 5 jaar bij FC Konijnenberg en 
heb alle jeugdreeksen en reservenploegen 
van KVV Vosselaar doorlopen in mijn jeugd. 
Verder ben ik actief als secretaris van VZW 
Konijnenberg-Grootheide (‘t Kot in de Witte 
Wijk). Ik ben met andere woorden diep 
#geworteldinvosselaar.

Verder houd ik ervan om te gaan wandelen 
en mij te amuseren met mijn kinderen. Wij 
gaan ook geregeld een weekendje weg met 
familie of vrienden. 

Gemeentepolitiek interesseert mij al langer 
en daarom heb ik nu de stap gezet om me 
ook actief daarvoor te gaan inzetten. Graag 
wil ik mij engageren voor de Vosselaarse 

burger om ervoor te zorgen dat Vosselaar 
een leuke gemeente blijft om te wonen en 
om er te komen. Ik wil graag meewerken 
aan het behouden van de eigenheid van 
Vosselaar en om te verbeteren waar nodig.

Vooral op vlak van jeugd, mobiliteit en sport 
wil ik mij inzetten. Maar ook milieu, cultuur, 
sociale huisvesting en het verenigingsleven 
liggen binnen mijn interessegebieden. 

Hopelijk krijgen we de kans van de 
Vosselarenaar om met CD&V ons beleid 
verder te zetten. Onze ervaren mensen, 
aangevuld met frisse, jonge krachten. 

Ik ben alvast enthousiast om daarin de 
komende zes jaar ook mijn steen(tje) bij te 
dragen.

Eva Vanderstraeten
44 jaar - Stoktsebaan 15

LIJST 3
PLAATS 8

Jan Peeraer
44 jaar - Biesven 16

LIJST 3
PLAATS 7

LIJST 3
PLAATS 9

Wim Weyns
 35 jaar - Lindenhoeve 12

Als kind groeide ik op in Vosselaar.  Samen 
met mijn vrouw Maricha en zonen Bram 
en Jens woon ik er nog steeds. Ik ben met 
andere woorden samen met mijn gezin 
stevig #geworteldinvosselaar.

Vele jaren was ik scout en lid van tal van 
sportverenigingen.  Op deze manier maakte 
ik kennis met de organisatie van onze 
gemeente.  

In mijn vrije tijd probeer ik ook nu nog te 
sporten.  Daarnaast kan ik genieten van een 
wandeling of avontuurlijke uitstap.

Politiek heeft me altijd geboeid. In de zomer 
van 2017 besloot ik om mij te engageren 
voor de politiek in onze gemeente.  

Op dit moment ben ik al lid van het dagelijks 
bestuur. Ik merk dat CD&V Vosselaar kansen 
wil geven aan nieuwe mensen.  

CD&V kiest steeds voor dialoog tussen 
mensen.  Een idee waar ik volledig achter sta.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam 
als leerkracht wetenschappen in een 
Turnhoutse school.  Thema’s zoals milieu en 
jeugdwerking liggen me dan ook nauw aan 
het hart.  Ik hoop dat ik kan meewerken aan 
een project voor Vosselaar dat iedereen de 
moeite waard vindt.

VOSSELAAR



Mijn jeugd bracht ik door in de Meidoornlaan 
en 30 jaar geleden trouwde ik met Christine 
Cuypers. We zijn de trotse ouders van Gert 
(getrouwd met Karolien Luyten) en Koen 
Martens en nog trotsere grootouders van 
4 kleinkinderen (Esmée, Noah, Anthe en 
Nanouh).

Ik ben werkzaam bij de gemeente Ravels op 
de dienst Communicatie/Onthaal.

Het verenigingsleven in Vosselaar ligt me 
nauw aan het hart. Naast vrijwilliger en vurig 
supporter bij KVV Vosselaar ben ik ook actief 
lid van vriendenkring Konijnenberg-Groot-
heide, biljarter bij BC Den Berg (clubkampi-
oen), voetballer bij FC Bolk, bloedgever en 
erelid bij talrijke Vosselaarse verenigingen 
dewelke ik telkens graag ga steunen. Verder 
ben ik trots dat ik al bijna 25 jaar voorzitter 
mag zijn van de Vosselaarse carnavalraad 

“Toeten of Blazen” en al 30 jaar van Fc Bolk. 
Met “Toeten of Blazen” organiseren we het 
grootste feestweekend in Vosselaar en met 
FC Bolk komen we dicht in de buurt met het 
“Vosselaars Schlagerfestival” … ik zit dus zeker 
#geworteldinvosselaar.

Ondertussen zetel ik ook al 12 jaar in de 
Vosselaarse gemeenteraad en in de Raad van 
bestuur Pidpa. Ik zetel in het AGB en ben af-
gevaardigde voor de gemeente bij verschil-
lende algemene vergaderingen. Ik wil me nog 
graag verder inzetten voor de Vosselaarse 
bevolking en daarom wil ik met veel plezier 
nog één legislatuur doorgaan.

Mijn motto: #geworteldinvosselaar … Je 
wilt’r wonen! … en je er voor inzetten!

ONZE KANDIDATEN

Patrick Dielis
55 jaar - Burg. Bossaertlaan 29

LIJST 3
PLAATS 11

Carolien Meulders
 37 jaar - Past. Hermansplein 39

LIJST 3
PLAATS 10

LIJST 3
PLAATS 12

Eddy De Houwer
49 jaar - Hoortverten 63

Ik ben getrouwd met Lieven Gils sinds 2008 
en ik ben de mama van Linde (7) en Joren (6)

Vanaf mijn geboorte groeide ik op in 
Vosselaar en ben ondertussen diep 
#geworteldinvosselaar.

Sinds 2013 ben ik actief als kinderverzorgster 
bij een lokale creche, waar ik me volop 
inzet voor de kleinste deelnemers van onze 
maatschappij.

Buiten mijn professionele activiteiten 
spendeer ik mijn tijd vooral aan de opvoeding 
van mijn 2 jonge kinderen. 

Als jonge moeder vind ik het belangrijk 
dat onze kinderen in een zorgeloze en 
educatieve maatschappij kunnen opgroeien, 
waarin onze waarden en respect voor elkaar 
centraal staan.

VOSSELAAR

Ik ben 27  jaar gehuwd met Gerda en heb 1 
dochter Anke.

#geworteldinvosselaar betekent voor mij 
vooral een zelfstandig en onafhankelijk 
Vosselaar. (voor mij geen fusie) 

De domeinen mobiliteit en veiligheid 
interesseren me. Als rijschoolinstructeur  
begeef ik mij dagelijks in het verkeer 
waar ik bepaalde situaties tegenkom die 
voor verbetering vatbaar zijn. Ik stel vast 
dat vooral de zwakke weggebruiker nog 
beter beschermd kan worden. Die zwakke 
weggebruiker moet echter ook beseffen 
dat die zich aan de regels moet houden. 
Dit kan duidelijk gemaakt worden door te 
sensibiliseren.

Ik vind een goed veiligheidsgevoel in de eigen 
buurt belangrijk. Daarom ben ik sinds de start 

van  het BIN (buurtinformatienetwerk) de 
verantwoordelijke van “BIN rietloop”. Dit kan 
nog  beter uitgewerkt worden en daar wil ik 
graag mijn schouders mee onder zetten. 

Verder gaat mijn interesse ook uit naar sport 
en vrije tijd. Iedereen moet in de mate van 
het mogelijke de kans hebben om zijn sport 
of hobby uit te oefenen. CD&V Vosselaar 
zorgde er voor dat verenigingen via de 
gemeente al van verschillende voordelen 
kunnen genieten en subsidies kunnen 
aanvragen. Zo worden buurtverenigingen 
aangemoedigd om activiteiten te organiseren 
die vereenzaming kunnen tegengaan .

Ben je  een ruiter, mountainbiker, 
vinkenier,………..eender wat……..heb respect 
voor elkaar.



Ik ben sinds mijn geboorte 
#geworteldinvosselaar. Als enige zoon van 
Leo Schoenmaekers en Francine Jordaens 
kom ik uit een hecht gezin, waar waarden en 
normen, respect en geborgenheid centraal 
staan. We hebben daardoor nog steeds een 
hele goede band. Volgend jaar huw ik met de 
man van mijn leven Peter van de Pol. Sinds 3 
jaar is hij mijn steun en toeverlaat 

Ik ben afgestudeerd als Bachelor in de  
ziekenhuisverpleegkunde. Momenteel werk 
ik al 8 jaar voor de firma Care Talents, zij 
detacheren mij als verpleegkundige voor 
langdurige perioden. Het sociale luik binnen 
onze maatschappij ligt mij dan ook zeer na 
aan het hart. Hier wil ik me volledig voor 
inzetten.

Aansluitend vind ik dat iedereen gelijke kansen 
moet krijgen,. Daarom wil ik opkomen voor 

de holebi-gemeenschap. Uit ervaring kan ik 
zeggen dat het belang van de psychologische 
gezondheid zich in het leven weerspiegelt. 
Enerzijds als kinderen kunnen opgroeien 
in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen 
zijn en ze zich veilig voelen gaan ze zichzelf 
veel beter kunnen ontplooien. Anderzijds 
brengt een tolerant klimaat waar iedereen 
gelijk is een veel betere sociale interactie 
met zich mee waardoor de kwaliteit van het 
leefklimaat naar boven gaat.

Het leefklimaat wordt ook beïnvloed door 
de omgeving waar je woont, een groene 
omgeving maakt het wonen voor iedereen 
aangenamer. 

Het geeft me voldoening om onder de 
mensen te komen. Dit weerspiegelt zich dan 
ook in mijn uitgebreide vriendenkring waar ik 
enorm veel belang aan hecht.

ONZE KANDIDATEN

Aan alle inwoners van Vosselaar, mag ik mij 
even voorstellen.

Ik ben geboren en getogen in Vosselaar, 
#geworteldinvosselaar dus.

Ik ben ondertussen al 28 jaar getrouwd met 
Paul De Peuter en samen hebben wij een 
dochter Daisy die inmiddels al 26 lentes telt.

Beroepshalve ben ik arbeidster en reeds 25 
jaar tewerkgesteld bij Signify, het vroegere 
Philips.

In mijn vrije tijd ga ik graag een hapje eten of 
een pintje of wijntje drinken en dan liefst in 
ons eigen Vosselaar.

Ik kan ook genieten van een fietstochtje of 
een wandeling samen met vrienden.

Een leuke fuif kan mij ook nog steeds 
bekoren en daarom wil ik graag meewerken 
om Vosselaar bruisend te houden.

Dieter Schoenmaekers
34 jaar - Eindepoel

LIJST 3
PLAATS 14

Anne Van Bilsen
71 jaar - Burg. Somerslaan 18

LIJST 3
PLAATS 13 

LIJST 3
PLAATS 15

Linda Lavrijsen
52 jaar - Beersebaan 89

Ik woon al sinds 1972 in Vosselaar. Samen met 
mijn echtgenoot Jef Van Gestel hebben wij 4 
kinderen en 6 kleinkinderen. Mijn vrije tijd gaat 
vooral naar vrijwilligerswerk zoals de Oxfam 
Wereldwinkel. Ik ben ook erg actief in het 
verenigingsleven: Gezinsbond (ondervoorzitter), 
KVLV (bestuurslid), CM (plaatselijk bestuur), 
Cultuurraad, Gezondheidsraad (ondervoorzitter) 
en Femma.
Na 24 jaar engagement bij het OCMW (12 
jaar als voorzitter en 12 jaar als raadslid) is de 
motivatie groot om me verder in te zetten voor 
onze Vosselaarse gemeenschap. Vooral de 
sociale problematiek ligt me nauw aan het hart. 
Mijn politiek engagement wordt gedreven 
door mijn sociale bewogenheid. Zo heb ik mij 
de voorbije jaren ingezet voor een betere 
samenleving en welzijn voor iedereen: de 
combinatie van werk, school, kinderopvang en 
vrije tijd in een groen en veilig Vosselaar blijft 
aandacht vragen. Elk gezin heeft specifieke 
noden waarbij soms ondersteuning nodig is.

Met de toenemende vergrijzing en verzilvering 
van onze inwoners ontstaan verschillende 
behoeften: aangepaste woningen, voldoende 
ondersteuning om langer thuis te kunnen 
blijven wonen en de vereenzaming tegen te 
gaan. Een degelijk ouderenbeleid is hier aan de 
orde. Hierbij blijft de rol van de mantelzorger 
centraal. De mantelzorgers en vrijwilligers zijn 
het cement van onze maatschappij. Uiteraard 
vraagt dit waardering en ondersteuning.
Zo wil ik mij in het plaatselijk bestuur blijven 
inzetten, met specifieke aandacht voor het 
gezin, de gezondheid, het verenigingsleven, de 
integratie van nieuwkomers, de ondersteuning 
van vrijwilligerswerk, de leefbaarheid van 
het dorp met een doordacht parkeer- en 
verkeersbeleid.
Zo ben ik al 46 jaar geïntegreerd en 
#geworteldinvosselaar; voor mij ging dat als 
het ware vanzelf via de scholen van de kinderen, 
de verenigingen en mijn engagement in de 
lokale politiek.  

VOSSELAAR



Samen met mijn echtgenoot  Marcel  
Lavrijssen heb ik 2 kinderen en 4 
kleinkinderen.

Ik wil mij blijven inzetten als bestuurslid van 
OKRA OLVrouw voor de wensen van de 
senioren. Dagdagelijks zet ik mij in als minder 
mobiele- en Cado chauffeur. Ik sta zo dicht 
bij de noden van deze mensen. 

Met mijn 27-jaar ervaring als kookouder 
op de activiteiten van de Chirojeugd, kan ik 
hierover ook een woordje meepraten.

Verder wens ik de volgende jaren de 
ingeslagen weg van CD&V verder mee te 
helpen uitbouwen.

Ik ben al meer dan 70 jaar 
#geworteldinvosselaar en ik voel  me 
er thuis. De slogan van onze gemeente 
“Vosselaar, Je wilt ’r wonen” is dan ook 
meer dan op zijn plaats.

ONZE KANDIDATEN

Ik ben geboren en getogen te Vosselaar.

Ik ben gehuwd met Simonne Van Peer 
en samen hebben we 1 dochter, Ilse en 2 
kleinkinderen. 

#geworteldinvosselaar betekent voor mij, 
als geboren en getogen Vosselarenaar, de 
bewoners in Vosselaar goed te kunnen laten 
wonen, onze kinderen een goede basis mee 
te geven en op een respectvolle manier met 
elkaar om te gaan.

De voorbije zes jaar heb ik een mandaat 
gekregen om dit te doen in de OCMW-raad 
en nadien in de gemeenteraad.

Als lid van het dagelijks bestuur van CD&V 
heb ik de nodige ondersteuning gegeven 
aan al onze mandatarissen zodat zij op een  
goede manier hun werk konden doen. 

Door mijn ervaring als voorzitter en later als 
mandataris heb ik kennis van verschillende 
domeinen en is er een groot interessegebied. 
Mijn  voornaamste drijfveer om aan politiek 
te doen is erover te kunnen waken dat de 
Vosselarenaren in ons dorp goed kunnen 
wonen.

Ik zou graag de eigenheid van Vosselaar 
willen behouden en zodoende voldoende 
onafhankelijk functioneren.

Binnen CD&V kan ik mijn doelstellingen 
uiten en ik hoop dat we met dit team het 
vertrouwen krijgen van de kiezers om het 
werk van de voorbije jaren verder te zetten.

Hilda Gladines
74 jaar - Vossenpad 4

LIJST 3
PLAATS 17

Tom Hens
50 jaar - Oudebaan 12

LIJST 3
PLAATS 16

LIJST 3
PLAATS 18

Luc Nuydens
58 jaar - Burg. Stroobantlaan 21

Ik ben gehuwd met Vicky en vader van drie 
puberzonen (Pieter, Jasper en Oscar).  

Ik werk als advocaat en heb mijn praktijk in 
Turnhout. 

Mijn engagement in de Vosselaarse politiek 
startte in 1995 toen ik, als jonge snaak, 
verkozen werd als schepen. Ik bleef schepen 
tot in 2011 waarna ik een stapje terug zette 
en actief bleef als gemeenteraadslid. Ik draai 
dus al een tijdje mee.

Sinds 2013 ben ik  voorzitter van de 
gemeenteraad. Mijn vorming als jurist en mijn 
politieke ervaring helpen mij in het vervullen 
van deze taak.

Ik volg met bijzondere interesse de 
beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, 
mobiliteit en lokale economie en ik ben een 

actief bestuurslid van de VZW Jeugdwerking 
Vosselaar. 

Ik  zette in 1995 mijn eerste stappen 
in de lokale politiek onder de slogan 
“Jonge bomen, diepe wortels”. De slogan 
“#geworteldinvosselaar” ligt me dan ook na 
aan het hart. 

Mijn gezinsleven in Vosselaar en mijn lokaal 
engagement in politiek en verenigingen 
hebben mijn Vosselaarse wortels alleen maar 
dieper en sterker gemaakt.

Ik stel me graag ter beschikking om ook de 
volgende legislatuur verantwoordelijkheid te 
nemen. 

VOSSELAAR



Voor de vierde keer ben ik kandidaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en ben net 
als bij de eerste deelname gehuwd met 
Simonne Embrechts. 

Wij hebben drie kinderen, Miek, Dirk en Kris 
die respectievelijk gehuwd zijn met Joeri 
Dehouwer, Lindsay Marinus en Inge Starckx 
die samen ervoor gezorgd hebben dat we 
zeven kleinkinderen hebben. In mijn vroegere 
leven werkte ik op de Nationale Bank en ben 
ondertussen met pensioen.

De waaier van interesses is heel breed wat 
wellicht het gevolg is van het feit dat ik 
#geworteldinvosselaar ben. Sport ligt mij 
nauw aan het hart, onze inwoners moeten 
zo optimaal mogelijk hun hobby kunnen 
uitoefenen. Het vraagt soms wel wat tijd om 
zaken te verwezenlijken maar dit neemt niet 
weg dat we er, als ploeg, alles aan doen om 

aan de noden en grieven van de sporters 
tegemoet te komen. Het verenigingsleven, 
gaande van sport over cultuur, senioren, etc., 
vind ik in een gemeenschap  zeer belangrijk 
omdat dit mensen dichter bij elkaar brengt.

#geworteldinvosselaar betekent niet dat 
je in Vosselaar  geboren en getogen moet 
zijn. Deze slogan houdt voor mij in dat je 
betrokken wil zijn bij het leven in Vosselaar 
en probeert door uw inzet onze inwoners 
dichter bij elkaar te brengen en dit door 
deelname aan alles wat een verrijking kan 
zijn voor onze gemeenschap gaande van 
het verenigingsleven, over hulpverlening, 
ondersteuning, jeugd- en, sportverenigingen.

..

ONZE KANDIDATEN

Ik ben uw dankbare burgemeester Josee, 
al 52 jaar gehuwd met Jos. Wij hebben 3 
dochters en 8 kleinkinderen. Omdat onze 
verenigingen zo belangrijk zijn ben ik lid van 
Femma, KVLV, Markant, Okra, Gezinsbond en 
Davidsfonds. 

Mijn politieke loopbaan telt 6 legislaturen. 
Van begin 1983 tot einde 2018 mocht ik mij 
inzetten voor Vosselaar. 

In die 36 jaar heb ik alle watertjes 
doorzwommen en me stevig 
#geworteldinvosselaar. Achtereenvolgens 
6 jaar OCMW-raadslid, 6 jaar 
gemeenteraadslid, een 4-tal jaren eerste 
schepen gevolgd door 20 jaar burgemeester. 
Ik ben voltijds burgemeester, met grote inzet 
en beschikbaarheid en nauw betrokken bij 
het wel en wee van onze inwoners, over de 
partijgrenzen heen. 

Samen met de CD&V-ploeg, waarvan ik 20 
jaar de trekker mocht zijn, hebben wij hard 
gewerkt en is er veel veranderd in Vosselaar. 

Ook voor de toekomst blijven we gaan 
voor maximale veiligheid voor iedereen, 
een gezond financieel beleid, een sociaal 
beleid voor jong en oud, een zorgzame en 
aantrekkelijke gemeente, met behoud van 
ons erfgoed en groen. Vosselaar, je wilt ‘r 
wonen!

Na 20 jaar geef ik de burgemeesterssjerp in 
het volste vertrouwen door aan Gilles.

Samen met CD&V Vosselaar zal ik mij blijven 
inzetten voor een zelfstandige gemeente en 
voor het welzijn van onze inwoners. Er zijn 
nog tal van uitdagingen.

U vindt mij op de CD&V-lijst als lijstduwer.

Marc Soontjens
64 jaar - Asterstraat 4

LIJST 3
PLAATS 20

Rita Thys
60 jaar - Verbindingsstraat 16

LIJST 3
PLAATS 19

LIJST 3
PLAATS 21 - Lijstduwer

Josee Heykants - Jansens
 75 jaar - De Populierkens 8

Ik ben al 40 jaar woonachtig in de “Witte 
Wijk” in Vosselaar en sindsdien stevig 
#geworteldinvosselaar. 

Ik ben gehuwd met Mil Starckx, moeder 
van Inge en Gert en een fiere oma van 5 
schatten van kleinkinderen.

Sinds 12 jaar ben ik OCMW-raadslid, 
daarom wil ik samen met ons team me blijven 
inzetten voor het welzijn van onze inwoners, 
zodat zij zich kunnen thuis voelen in onze 
gemeente, zich engageren in de sportclubs, 
in het verenigingsleven ….in het dorpsleven 
met voldoende inspraak en zich veilig voelen 
in onze gemeenschap. 

VOSSELAAR
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGENJe kan slechts geldig een 
stem uitbrengen binnen 
één en dezelfde lijst.

Je kan ook stemmen 
voor 1 of meerdere kan-
didaten binnen één lijst.

1

3

2

4 Bevestig je stem op de 
stemcomputer.

Met een lijststem ga je 
akkoord met de volgorde 
van de kandidaten.

HOE GELDIG STEMMEN!
VOSSELAAR

vosselaar.cdenv.be  www.facebook.com/cdenv.vosselaar
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