Voorstelling kandidaten verkiezingen 2012
Beerse-Vlimmeren
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De kracht van verandering !
In 2006 namen 3 N-VA-kandidaten voor de eerste maal deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen en dit op de lokale CDE-lijst.
Onze drie mensen werdenverkozen en namen hun verantwoordelijkheid op.
Simonne Woestenborghs werd OCMW-raadslid, Peter Helsen en Marc Smans werden
gemeenteraadslid.
In 2009 werd Marc Smans schepen met als bevoegdheden sport, mobiliteit, Vlimmerse
aangelegenheden en markten en kermissen.
Anno 2012 is er in het ganse Vlaamse landsgedeelte een groot draagvlak voor de
standpunten die de N-VA op nationaal vlak uitdraagt.
Logisch is dan ook het gevolg : een eigen lokale verkiezingslijst in 2012.
De uitdagingen zijn groot.
Op gemeentelijk vlak boert Beerse niet slecht maar, net als in andere gemeenten, moet men
een budgettaire waakzaamheid aan de dag leggen om aan de dagelijkse noden van de
inwoners te kunnen voldoen.
Meer doen met minder. Dat zal het motto zijn van zo goed als elke partij die met de voeten
op de grond staat en verantwoordelijk wil omspringen met mensen en middelen.
Als jonge partij dienden we uit het niets structuren op te bouwen. Mede door een sterke
ondersteuning vanuit het N-VA-hoofdkwartier zijn we alheel ver geraakt.
Maar de weg is nog lang.
Vandaag presenterenwe u onze lijst met kandidaten waarvan velen nieuw zijn in het
politieke leven, maar dat mag geen beletsel zijn om ons aan de bevolking van Beerse en
Vlimmeren voor stellen.
Soms is het beter om onbevooroordeeld de problemen aan te pakken.
Nuchter, fris en ongebonden van verstikkende zuilen of historische gewoonten.
En onze kandidaten zijn niet alleen.
Vanuit een “steungroep” zullen enkele prominente Beersenaren onze nieuwe kandidaten
begeleiden.
De kracht van verandering, dat is onze slogan.
We staan klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen, om deel te nemen aan het
beleid én om met iedereen in het politieke leven samen te werken voor een beter Beerse.
Dat en enkel datis onze enige ambitie.
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Onze kandidaten
1. Marc Smans

Marc, 54, woont op deDen Abt, is gehuwd met Leen, vader van drie zonen en heeft
drie kleinkinderen. Hij werkt als fiscaal deskundige bij FOD Financiën. Sinds 2010 is
Marc schepen in onze gemeente. Onlangs werd hij trouwens verkozen tot de fitste
sportschepen in onze provincie.
Interessepunten : sport, financiën, algemeen welzijn
Hobby’s : fietsen, wandelen, lezen, verenigingsleven, …

2. Ingrid Van Genechten
Ingrid, 51, woont in de Kapelstraat, is gehuwdmet Chris Van Sande en heeft naast 2
kinderen van 26 en 31 jaar, ook nog eens 2 kleinkinderen. Ze is zaakvoerder van Van
Sande BVBA.
Interessepunten : middenstand en lokale economie, sport en drugspreventie
Hobby’s : voorzitster van de Rocking Chevy’s en tevens bestuurslid van het Belgisch
Rock & Roll verbond.

3. Hans Cornelis –Truyens

Hans, 43, woont in deKlaproosstraat, is gehuwd met ChristelTruyens en heeft twee
kinderen van 11 en 17 jaar. Hans werkt voor de Vlaamse overheid als verificateur in
het onderwijs. Hans is lid van Natuurpunt en Hondenschool Kemposch in Rijkevorsel.
Interessepunten : onderwijs, financiën en veiligheid
Hobby’s : tennis, wandelen en mountainbike met de kinderen

4. Simonne Woestenborghs

Simonne, 68, woont in de Renier Sniedersstraat, is gehuwd met GoswinTorfsen
heeft twee kinderen en 5kleinkinderen. Beroepshalve was ze actief als directeur in
de basisschool van de Albertstraat. Simonne is OCMW-raadslid en actief binnen De
Vlierbes, Kind en Gezin en de Gezondheidsraad.
Interessepunten : sociale thema’s, onderwijs, gezondheid
Hobby’s : koken, lezen, tuinieren en zwemmen

5. Levi Meskens

Levi, 28 woont in Kattespoelstraat en isgehuwd met Griet Proost. Beroepshalve is
Levi Plant Controlling Manager bij een bekende frisdrankenproducent.
Interessepunten :sport, financiën en jeugdbeleid
Hobby’s : als voorzitter van volleybalclub Jemsz Beerse gaat zijn vrije tijd
voornamelijk op aan … volleybal !
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6. Sonja Dierckx

Sonja, 59, woont in de Dageraadlaan, is gehuwd met Frank Goris en werkt als
kinesitherapeute. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is hetgene dat Sonja
voor ogen houdt !
Interessepunten : bejaardenzorg, dementie, vreemdelingenbeleid
Hobby’s : koken, tuinieren, bloemschikken en nordic walking

7. Hans Luyckx
Hans, 24, woont in de Gildestraat en rondt momenteel zijn Master in de Educatieve
Studies af, aan de KUL in Leuven.
Hans weet goed wat er leeft onder jongeren als voorzitter van jeugdbeweging VIB en
als voorzitter van de jeugdraad.
Interessepunten : alle aspecten die te maken hebben met jeugdbeleid
Hobby’s : squash, mountainbike en wielrennen

8. Gilberte Crols

Gilberte, 72, woont op de Rijkevorselseweg, is gehuwd met Frans maar heeft nog de
energie van eenjong veulen. Regelmatig is ze actief binnen KAV en KVG.
Interessepunten : bejaardenzorg, huisvesting en begeleiding van ouderen
Hobby’s : bloemschikken, reizen, een terrasje met kinderen of vrienden

9. Fons Van Kerkhove

Fons, 66, woont in de Bisschopslaanen was 20 jaar bestuurslid bij ZiekenzorgSt
Lambertus. Momenteel is hij actief binnen Bridgeclub Beerseen als vrijwilliger helpt
hij in de cafetaria van het woonzorgcentrum in de Boudewijnstraat. Ook draagt hij
zijn steentje bij aan de zangnamiddagen.
Interessepunten : veiligheid, verkeer, sociale fraude en vandalisme
Hobby’s : bridge, zingen, fietsen en wandelen

10. NicoleMarcelis
Nicole, 54, woont in Het Laar, is gehuwd met Bert Snels, heeft 2 kinderen.
Nicole werkt als ambtenaar bij FOD Financiën enis lid van het Davidsfonds en Het
Laarcomité.
Interessepunten : werkgelegenheid en veiligheid
Hobby’s : reizen en de kleinkinderen
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11.De illustere kandidaat diedeze plaats gaat innemen, wordt kortelings bekend
gemaakt.

12.Magd Van Rooy

Magd, 51, woont in de Kerkstraat, is gehuwd met Willy en werkt als verpleegkundige.
Interessepunten : het welzijn van ouderen, zieken en minder-validen op verschillende
vlakken.
Hobby’s : uit eten, kruiswoordraadsels, lange wandelingen en muziek

13.Willy Bollansee

Willy, 65, woont in de Kerkstraat, is gehuwd met Magd Van Rooy en is
gepensioneerd.
Hij is lid van KVG en Ziekenzorg.
Interessepunten : veiligheid van minder-validen in het verkeer
Hobby’s : computer, muziek, uit eten, wandelen met de hond

14.Linda Bosch

Linda, 41, woont in de Beekakkerstraat, is gehuwd met Koen Royens en moeder van
twee dochters, Tanika (19) en Larissa (18).
Linda kent u ongetwijfeld want ze werkte jaren in de vroegere Cash Fresh in Beerse
Centrum. Momenteel werkt ze in de supermarkt in Vosselaar.
Interessepunten : meer mensen aan het werk !
Hobby’s : wijkwerking, fietsen, toeren met de motor

15. Ivan De Proost

Ivan, 40, woont in de Beekakkerstraat en is gehuwd met Marleen Jordens. Hij is
actief als onthaal-en veiligheidsmedewerker bij Fedasil en reeds 11 jaar fungeert hij
daar ook als vakbondsafgevaardigde. Sinds kort heeft hij zich ook bijgeschoold tot
energiedeskundige (EPC).
Interessepunten : wegeninfrastructuur, sociale woningbouw, groenbeheer
Hobby’s :autosport zowel actief als passief, restauratie van oldtimers

16.Diana Vinck

Diana, 52, woont in de Merksplasseweg, is gehuwd en heeft drie kinderen en (bijna)
twee kleinkinderen. Diana werkt als chef kassierster bij een grote distributieketen in
het Antwerpse. Voordien was ze 20 jaar actief als zelfstandige.
Interessepunten : vergrijzing en armoede
Hobby’s : creatief bezig zijn, lezen
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17.Goswin Torfs

Goswin, 68, is gehuwd met SimonneWoestenborghs, vader van twee kinderen en 5
kleinkinderen. Momenteel is hij gepensioneerd maar voorheen werkte hij bij Philips
Lighting in Turnhout. Voor enkele maanden werd hij door het gemeentebestuur
gekroond tot “vrijwilliger van het jaar”. Goswin is een duizendpoot en actief in
verschillende verenigingen.
Interessepunten : veiligheid, drugpreventie, cultuur, sociale thema’s
Hobby’s : lesgever koken bij kreatief, toneel bij Hoogspanning, lezen

18.Nadine Van Den Acker

Nadine, 49, woont in de J.B. Bastijnsstraat, woont samen met haar partner Werner
Willems en heeft 2 kinderen.
Nadine werkt als directiesecretaresse bij een Italiaanse transportfirma uit het
Antwerpse.
Interessepunten : mooiere, nette en veilige dorpsomgeving, lokale werkgelegenheid,
gezondheid, toerisme en financiën
Hobby’s : vroeger duiken en paardrijden, thans geologie, genieten van de natuur

19.Ben Bols

Ben, 19, woont op de Gierleseweg en is student informatica.
Interessepunten : jongerenbeleid, verkeersinfrastructuur
Hobby’s : TV en film, webdesign en programmeren

20.Nora Versmissen

Nora, 46, woont in de Veldstraat en is gehuwd met André De Beck en mama van
Marloes en Karlijn.
Ze werkt al 19 jaar in de sociale sector en heeft daardoor ervaring met kansarmoede,
vreemdelingenbeleid, budgetbeheer, begeleiding van jongeren. Op deze terreinen
wil ze ook in eigen dorp meewerken omdat ze zo belangrijk zijn voor het algemene
welzijn van de mensen.
Interessepunten : Gezondheid, tewerkstelling, vreemdelingenbeleid
Hobby’s : lezen, fietsen, wandelen

21.Marc Janssen

Marc, 59, woont in de Veldstraat, is gehuwd met Yolanda Lurinx en is met
prepensioen.
Interessepunten : algemeen welzijn op sociaal en financieel vlak, gezondheidszorg en
sport
Hobby’s : Sport in het algemeen met een passie voor basketbal
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22.Tania Vandenweyer

Tania, 27, woont in deKapelstraat en is actief in de Gezinshulp.
Interessepunten : mobiliteit, sociale zaken (gezin, jeugd, senioren), Beerse leefbaar
en betaalbaar houden
Hobby’s : lezen, cinema en quality-time met vrienden

23.Bart Mertens

Bart, 43, woont in de Pastoriestraat en is Research en Development Manager bij een
bekend Turnhouts bedrijfdat actief is in de voedingsindustrie. Daar zetelt hij voor
het ACV in de ondernemingsraad en het CPB. Bart is ook lid van Natuurpunt. Bart
was vroeger actief binnen de N-VA in Turnhout, maar zet zijn kennis graag ten
dienste van ons dorp.
Interessepunten : aangenaam wonen, leefmilieu, sociale zaken, verkeer en veiligheid
Hobby’s : reizen, wandelen en lezen

24.Marleen Van Rooy:

Marleen, 55, woont in de Lindenlaan en is werkzoekende.
Ze is lid van KVG en werkt mee in de Watertoren.
Interessepunten : verkeer, ouderenzorg
Hobby’s : naaien en handwerk

25.Peter Helsen

Peter, 42, woont in de Gasthuisstraat en is vader van twee dochters van 12 en 16
jaar jong. Sinds vijf jaar werkt hij voor een financiële instelling en voordien werkte
hij bij Cash Fresh. Als gewezen voorzitter, arrondissementeel bestuurslid en
partijraadslid was hij bij de eersten om de N-VA in 2001 mee op te richten. Sinds
2006 zetelt hijals gemeenteraads-en politieraadslid.
Interessepunten : veiligheid, sociale zaken
Hobby’s : voetbal, lezen, geschiedenis
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N-VA Beerse-Vlimmeren pakt uit met volledig geritste lijst
VoorzitterMarc Smans trekt op 14 oktober de N-VA lijst dieinzaalLambeer te Beerse aan
het publiek werd voorgesteld.
“De afdeling is blij een volledig geritste lijst te kunnen presenteren: afwisselend een man en
een vrouw,” zegt Smans, die eerder dit jaar nog de prijs van sportiefste schepen van de
provincie won. Hij leidt dan ook een energieke ploeg uit Beerse en Vlimmeren met als
jongste deelnemer Ben Bols (19) en als oudste Gilberte Crols (72). “Onze kandidaten komen
uit alle delen van de bevolking,” legt Smans uit, “want N-VA wil er voor iedereen zijn, losvan
zuilen of historische gewoonten. We staan voor een frisse en duidelijke politiek, en voor
kwaliteit.” N-VA Beerse-Vlimmeren is de eerste gemeente uit het arrondissement dat een
echte “denktank” heeft opgericht met mensen die hun sporen hebben verdiendin het
zakenleven, de medische wereld en de universiteit.
De werkgroep “programma” legt momenteel de laatste hand aan een programma dat
steunt op drie pilaren: een leefbare gemeente, een groeiend gemeenschapsgevoel en een
gezond budget.
“We konden haast probleemloos onze lijst samenstellen,” verklaart Peter Helsen, lijstduwer
en momenteel gemeenteraadslid voor N-VA. “Onze ‘wervingsreserve’ was en isgroot. Een
jaar geleden hadden we niet gedacht ooit dit luxeprobleem te hebben. Maar er blijft veel
werk aan de winkel nu, en nog meer na de verkiezingen. We willen echt het verschil maken
en zorgen voor verandering.”
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Ons programma steunt op drie pilaren:
1. eenleefbare gemeente,
2. eengroeiend gemeenschapsgevoel en
3. een gezond budget.
Samen met onze leden en kandidaten leggen we de laatste hand aan ons
programma. We zullen hierover ten gepaste tijde informeren.

Voor info en contact :
Marc Smans,
Den Abt 71
beerse@n-va.be
gsm 0476 381292
De informatie over onze kandidaten verschijnt binnenkort op onze website
www.n-va.be/beerse.
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