



kleuterschool
academie

Doornstraatje
Pastoorsleike
Van Der Grachtstraat
Bloemenhof
Schalieweg
Galgenstuk


politiekantoor
kindercreche
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Tim Vanoystaeyen

45 jaar
gehuwd met Leen Braem, papa van Eline en
Hannelore
gemeenteraadslid
bankbediende
cultuurraad
oud-scouts, Konﬁjt, International Humour in Art, zaalvoetbal
vollentip

Na de dorpskernen nu meer aandacht voor mobiliteit,
groen, veiligheid en sociale en culturele beleving in
de wijken. Cultuur brengt mensen samen. Waarom
geen erfgoedplekken inrichten met verhalen over de
geschiedenis, de wijken, de ﬁguren en gebouwen van ons
dorp? Van de pastorijsite aan het Pastoorsleike maken we
een culturele parktuin. #allemaalcultureel
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We ademen cultuur uit. We willen onze festivals, zoals
Sﬁnks, Konﬁjt, de Dag van het Park, Big in Boechout, …
en feesten ondersteunen door de aankoop van speciﬁek
festivalmateriaal. Ons kwalitatief cultuuraanbod heeft
nood aan meer logistieke, technische en artistieke
ondersteuning. #allemaalcultureel

www.proboechoutvremde.be

64 jaar- gepensioneerd
gehuwd met Jef Adams, moeder van Natalie en
Kristof en oma van Seppe, Sten, Loran en Elona
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening
KVLV, Kind en Gezin
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Land- en tuinbouw ligt ons na aan het hart. We
ontwikkelen een ruimtelijke beleidsvisie om onze landen tuinbouwzones voor de toekomst te beschermen en
rechtszekerheid te geven. We promoten streekproducten
met een lokale markt en ondersteunen kleine zelfstandige
winkels bij tuinbouwbedrijven. #allemaalruimte

Stef Voets

55 jaar
samenwonend met Karin Paessens,
papa van Jan en Kaat
gemeenteraadslid
expediteur
Bacwalde oud-studentenclub, Bacwalde voetbal

Annie Van Weert
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Duurzaam samenleven is ook mobiliteit delen. Dat
betekent een beloningssysteem voor ﬁetsende
schoolkinderen en leerkrachten, infrastructuur voor
elektrische deelﬁetsen en deelwagens en de organisatie
van autodelen, ook met het gemeentelijk wagenpark. We
willen een platform zodat mensen onderling materialen
kunnen delen en een bibliotheek om kinderﬁetsen te
ontlenen. #allemaalduurzaam

allemaal Boechout Vremde

42 jaar
samenwonend, papa van Yuna en Mayro
zelfstandige ﬁtness Myforma
Spartans, Boechout VV, sportraad

Beweging stimuleren is een totaalplan: aanleg van een
loopparcours, veilig kunnen ﬁetsen, goede voetpaden,
meer trage wegen en meer rustbanken met een heus
rustbankenplan. Scholenveldloop, schoolsportdagen in
samenwerking met verenigingen, sportkriebelweken en
subsidiëren van gekwaliﬁceerde sportbegeleiders in onze
sportverenigingen. #allemaalinbeweging

Jef Meeus

43 jaar
gehuwd met Caroline Robert, papa van
Emilyne, Loïc en Audric
aankoopmanager
trainer & coach
voorzitter buurtcomité Millegemweg–Wommelgemsesteenweg,
feestcomité Vremde, Vremdsche Cyclisten

Fernando (Ferre)
Marques Da Silva
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Het onderwijsbeleid vertrekt vanuit het belang van het
kind. We ondersteunen samenwerkingsverbanden
tussen de scholen. We bouwen aan de brede school
om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te
vergroten. Onderwijs en het aanbod van kinderopvang,
kunstonderwijs, cultuur, sport en jeugdwerking versterken
elkaar. #allemaalleerkracht

/ proboechoutvremde

53 jaar
papa van Jakoba, Siemen en Helena
leerkracht
sporting Vremde, ﬁetsersbond, Natuurpunt,
Verlenging Nooit, sportraad

nieuwe overweg
Heuvelstraat
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Het natuurgebied van de Molenbeekvallei willen we
verder uitbreiden. We verhogen de aankoopsubsidies
voor het verwerven van gronden voor natuurgebied
of natuurverbindingen tussen open ruimten en
landschappen. We starten met een bomenfonds voor
het duurzaam onderhouden van waardevolle bomen en
nieuwe bomen aan te planten. #allemaalnatuur

Katelijn Sebrechts

57 jaar
mama van Charlotte, Emilie en Jozeﬁen
onderwijzeres
gemeenteraadslid
buurtcomité Fruithofwijk, Bacwalde oudstudentenclub

Joris Gurny
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Na de integratie OCMW en gemeente, nu zeker
een krachtig sociaal beleid. Iedereen heeft recht
op een menswaardig bestaan. Schuldpreventie,
schuldbemiddeling, arbeidsbegeleiding, rechtshulp,
behoeftegerichte ﬁnanciële steun en de uitbouw
van het sociaal verhuurkantoor zijn speerpunten in
armoedebestrijding. #allemaalerbij

www.proboechoutvremde.be

Bessemgebied
Landschapspark
Frijthout
Molenbeekvallei
speelbos
wandelpad
Sneppenbos

Jo Oﬀeciers

68 jaar
samenwonend met Soﬁe Casteels, (plus)
papa of opa van Heleen, Antoon, Jozeﬁen,
Siebe, Jonas, Dries, Pippa, Zeppos, Hannah, Bill,
Frankie, Finn en Harry
ambtenaar op rust
little hearts vzw (project in Cambodja), Boomse ijsberen,
vrijwilliger Konﬁjt, Waait in ’t Park en de Kunstvijver

Het Noord-Zuidbeleid bepalen we met lokale groepen
en mensen die actief en geïnteresseerd zijn in
ontwikkelingssamenwerking. We geven steun aan jongeren
voor een inleefreis naar het Zuiden, aan lokale projecten
gericht op eerlijke handel en aan projecten in het
Zuiden die een band met Boechout-Vremde opbouwen.
#allemaalsolidair

Lieve Geerinck

74 jaar
moeder van Steven, Lieve, Anne en Kris en
oma van Jente, Hanne, Bjoke, Jitske en Jerke
gepensioneerd
OCMW-raadslid
vrijwilligster theater vooruit, OKRA, seniorenraad
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Kordate aanpak van diefstal in woningen via de
ondersteuning van Buurtinformatienetwerken (BIN),
ﬁetsdiefstallen terugdringen door inzet van meer lokﬁetsen
en gericht gebruik van camera’s, ook voor de aanpak van
overlast, sluikstorten en vandalisme. Wijkpolitie is hét
aanspreekpunt voor de burger, sterke aanwezigheid in het
straatbeeld. #allemaalveilig

allemaal Boechout Vremde

56 jaar
gehuwd met Christel Van den Bosch, papa
van Jasper, Stefanie en Dorien
OCMW-raadslid
commercieel vertegenwoordiger
mobiliteitsraad
Bacwalde oud-studentenclub, oud-KSA’er, Verlenging Nooit

We willen de leefbaarheid van onze gemeente verankeren.
Dat betekent dat we ook tégen sommige projecten zijn.
Geen 2de KMO-zone, geen verkeersaanzuigende nieuwe
verbindingsweg tussen N10 en Krijgsbaan, geen tweede
spoorontsluiting door het centrum van Boechout en geen
uitbreiding van de luchthaven van Deurne of verlenging van
de start- en landingsbaan. #allemaalruimte

Jenny Van Der Velde

62 jaar
moeder van Tom en Kelly, oma van Maxim
en Axel
zelfstandige
burgemeester van de Boshoek, Narrenvrienden

Bart Anciaux

■
■
■
■

Ria Van Den Heuvel

61 jaar
gehuwd met Eric Pellegroms, mama van
Bram, Simon en Niels en oma van Tuur, Flore,
Sien, Lis
gemeenteraadslid
gewezen schepen ruimtelijke ordening en kinderopvang
gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger
directeur kennis- en expertisecentrum ZitStil
career en talentcoach LHH
Verlenging Nooit, voorzitter Familieplatform geestelijke
gezondheid, Natuurpunt

Steun aan burgerinitiatieven. Hedendaagse dienstverlening.
Werken aan de visie op ruimtelijke ordening voor 2030.
Boechout parkgemeente, Vremde landelijk. Inzet op meer
open ruimte, ongerept buitengebied en natuur, bewaren
van erfgoed, realisatie van andere woonvormen én een
verﬁjning en uitbreiding van de verbodszone op de bouw
van appartementen. #allemaalruimte

de ploeg van de burgemeester

Ontmoet
de ploeg van
de burgemeester

Beste mensen,
Op 14 oktober 2018 ben ik opnieuw kandidaatburgemeester. Voltijds, zonder cumul aan mandaten of andere beroepsactiviteiten. De gemeente
is een modern bedrijf en vraagt een professioneel
bestuur. Met kennis van zaken en mét inzet.
Wij hebben met een sterke ploeg 6 jaar hard
gewerkt en bijzonder veel gerealiseerd. De
nieuwe dorpskern van Vremde, het sportpark
Sneppenbos, de nieuwe kleuterschool en muziekacademie, het Jef Van Hoofplein, het ﬁetspad aan
de Alexander Franckstraat, het Pastoorsleike, het
Doornstraatje en de Van Der Grachtstraat, het
behoud van het Bessemgebied en het nieuwe
landschapspark Frijthout zijn maar enkele voorbeelden van ons beleid.

DE MENSEN:
PRO Boechout&Vremde is een open huis voor
positieve en vooruitdenkende mensen.
ONS DOEL:



Ondertussen liggen er nieuwe plannen klaar.
De aanleg van het Sint-Bavoplein en de Dr. Theo
Tutsstraat en een ﬁetspad aan de Wommelgemsesteenweg zijn drie belangrijke dossiers.



Mag ik uw steun vragen om op een positieve manier samen verder te werken?





Dorpskern
Vremde

Jef Van
Hoofplein

■

Omdat u recht heeft op een goed beleid. Omdat
wij hier allemaal graag wonen.

■

■

■

Els Augustinus

32 jaar
schepen van jeugd, kinderopvang,
middenstand en toerisme
kinesitherapeute met eigen praktijk, osteopate
gewezen groepsleiding en ouderraad gidsen
judo, oud-scouts (Hemelsblauwe gezellige Bari), Bacwalde
ﬁetsclub, skiën

Het kwalitatieve aanbod van onze speelpleinwerking ’t
Wiebelei en kinderopvang De Wigwam zorgen er voor dat
kinderen zich creatief kunnen ontplooien. Wij zorgen voor
toﬀe speelpleintjes in elke woonbuurt en mooie, groene
speelruimtes in ’t Frijthout en aan het Jef Van Hoofplein.
Nu nog een park voor Vremde en een belevingspad in ’t
speelbos. #allemaaljong
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Rudi Goyvaerts

51 jaar
Papa van Bjoke
gewezen schepen van verkeer en sport
supply chain security & safety advisor
gewezen voorzitter PRO
Bacwalde ﬁetsclub, voorzitter koerscomité, oud-scouts
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Johan Van Hoof

33 jaar
gehuwd met Kyra Blondeau
schepen van verkeer en sport
ground operations manager
gewezen voorzitter PRO
Bacwalde voetbal, oud-scouts (Azuurblauwe, schalkse kauw)
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Sport- en recreatiepark Sneppenbos moet betaalbaar
blijven voor onze verenigingen. Wij gaan voor kwaliteitsvolle
infrastructuur om zoveel mogelijk mensen de kans te geven
te sporten, te bewegen of deel te nemen aan het sociale
leven. Daarom ondersteunen we ook verenigingen met
subsidies voor sportaccommodatie. #allemaalinbeweging

Wij gaan voor ﬁetsstraten in onze dorpskern. In de Dr. Theo
Tutsstraat, de Van Colenstraat, de Jan Frans Willemsstraat
en een deel van de Heuvelstraat kiezen we voor veilig
ﬁetsen en traag autoverkeer. In de ﬁetsstraat mag de
ﬁetser niet ingehaald worden en is de auto te gast. De
ﬁetser in tegenrijrichting ﬁetst op een verhoogd rijpad.
#allemaalveiligin’tverkeer

Bruno Doms

56 jaar
samenwonend met Inge Van Brussel, papa
van Bert en Jonas
graﬁsch bediende
gemeenteraadslid
voorzitter PRO
Bacwalde voetbal, sportraad

4 % van alle woningen in onze gemeente zijn sociale
woningen. We komen van 1%. Betaalbaar wonen voor
alleenstaanden, senioren en nieuw samengestelde
gezinnen, een woonzorgzone waarbij binnen sociale
woonprojecten ouderen, personen met een handicap en
mensen met een beperkt inkomen terecht kunnen, is onze
sociale opdracht. #allemaalerbij
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Heleen Rymen

21 jaar
student sociaal werk en bedrijfskunde
groepsleiding gidsen, theater
jeugdraad

Jeugdbewegingen verdienen alle ondersteuning. Dat
gaat over gratis kampvervoer of subsidies voor onze
lokalen, kadervorming voor leiding of aankoop van tenten.
Maar we willen ook buiten de jeugdbeweging jongeren
ondersteunen in hun artistieke en expressieve beleving
zoals dj’s, acteurs, circusartiesten, … #allemaaljong
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Allemaal ervaring en engagement
■
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■

■

■
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Koen T’Sijen

48 jaar
gehuwd met Cathérine Vandoorne en papa
van Ella-Noor
voltijds burgemeester
bevoegd voor ﬁnanciën, personeel, onderwijs,
cultuur, communicatie en veiligheid
gewezen federaal volksvertegenwoordiger
oud-scouts (Behulpzame Panda), wandelen, lezen

De gemeente is ﬁnancieel gezond. De uitgaven voor
de gemeentelijke werking lagen tijdens de voorbije
bestuursperiode nooit hoger dan de ontvangsten.
Het is tijd voor een daling van de totale ﬁscale druk.
#allemaaleerlijkverdeeld
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Stine Bertels

59 jaar
gehuwd met Herman Walschots, moeder van
Emy, Joke en Tina en oma van Fien en Leon
gewezen voorzitster OCMW en schepen van
senioren en gezondheid
OCMW-raadslid
zorgkundige rusthuis Sint-Mathildis
oud-scouts (Rustig Bieke), reizen, wandelen, vrijwilligerswerk

De zorg voor ouderen betekent ook aandacht hebben
voor eenzaamheid en iedereen de kans geven om zo lang
mogelijk thuis te wonen. Daarom werken we aan goede
thuiszorg met een brede mantelzorg. Daarom bouwen we
hoeve De Bunderkes uit tot een echt ontmoetingscentrum
voor senioren. Daarom vergroten we ons aanbod aan
seniorensport. #allemaalerbij
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Philip Verstappen

38 jaar
schepen van ruimtelijke ordening,
dorpskernhernieuwing en patrimonium
IT Consultant & project manager
gewezen voorzitter jeugdraad
gewezen voorzitter PRO
vrijwilliger Sﬁnks, Bacwalde oud-studentenclub, fotograﬁe, reizen

Het plan voor de vernieuwing van het Sint-Bavoplein
voeren we uit in 2019. Dit plein verdient een opwaardering.
Veiliger en comfortabeler voor ﬁetsers en voetgangers,
groener en gezelliger. Met meer terrassen voor onze
horeca, een fontein en een ruim aantal parkeerplaatsen in
de buurt. #allemaalruimte
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Marleen Dolfeyn

49 jaar
gehuwd met Gert Van Nuﬀelen, moeder van
Karel, Rolf, Maarten en Roos
product marketing
sporting Vremde, dorpsschool Vremde

Het ﬁetspad op de Vremdesesteenweg en de vernieuwing
van de dorpskern van Vremde zijn gerealiseerd. Nu maken
we werk van ﬁetspaden langs de Wommelgemsesteenweg,
de Weverstraat en de Broechemsesteenweg.
#allemaalveiligin’tverkeer
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Nancy Vanhees

42 jaar
mama van Maud, Lander en Merel
gemeenteraadslid
bediende en zelfstandige Vintage Line
sport, theater, gezellig gaan eten, op stap met de
kinderen

Gezellige dorpskernen, gezellig winkelen. Handelscentra
meer in de kijker, geen betalend parkeren, horecaimago versterken, middenstand betrekken bij het
onthaal van nieuwe inwoners, één ondernemersloket
en een co-workingplace voor jonge ondernemers.
#allemaalondernemen
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Lotte Vanstraelen

20 jaar
student communicatiewetenschappen
voorzitster jeugdraad
gidsen, Bacwalde voetbal, hoofdanimator
Wiebelei

Wij schrijven samen met alle jongeren een nieuw
jeugdbeleidsplan voor de nieuwe generatie. We
denken aan een heuse kinderburgemeester en
kindergemeenteraad. We kiezen voor overleg met de
jeugdraad over alle beslissingen die jongeren aanbelangen.
En we verliezen hierbij kinderen in maatschappelijk
kwetsbare situaties niet uit ’t oog. #allemaalbetrokken
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allemaal Boechout Vremde
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/ proboechoutvremde

www.proboechoutvremde.be

allemaal Boechout Vremde

de ploeg van de burgemeester

1 burgemeester
3 schepenen
6 gemeenteraadsleden
3 OCMW-raadsleden
2 gewezen schepenen en 1 OCMW-voorzitster
Lijsttrekker en lijstduwer, samen 14 jaar parlementaire
ervaring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en
het Vlaams parlement
2 vertegenwoordigers in de politieraad
18 kandidaten actief in of betrokken bij deze adviesraden:
cultuurraad, jeugdraad, middenstandsraad, sportraad,
mobiliteitsraad, seniorenraad, gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening en GROS
22 kandidaten actief in een vereniging of buurtcomité
professioneel van alle markten thuis

Allemaal een generatie

■

www.proboechoutvremde.be

23 kandidaten:
12 mannen – 11 vrouwen
17 ervaren en vertrouwde
gezichten, 6 nieuwe kandidaten
17 kandidaten uit Boechout,
6 uit Vremde
Lijsttrekker uit Boechout met
wortels in Vremde
Plaats 2, 3 en lijstduwer = vrouw
Top-3: evenwicht tussen:
man-vrouw, Boechout-Vremde, jongeren-senioren

gemiddelde leeftijd: 49 jaar
2 twintigers, 3 dertigers
6 veertigers
7 vijftigers
4 zestigers, 1 zeventiger

■

■

■

■

■

5 jongeren
10 papa’s
8 mama’s
1 opa
5 oma’s

www.proboechoutvremde.be

verkiezingsdrukwerk – gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 - v.u. Koen T’Sijen, Welvaartstraat 12, 2530 Boechout
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Ik vraag uw vertrouwen om het beleid verder te
zetten.

Koen T’Sijen
Uw burgemeester

Samenwerken versterkt. We focussen ons op wat
de samenleving verbindt en niet op wat ze verdeelt.
We respecteren de vrijheid van het individu,
nemen samen verantwoordelijkheid op voor onze
gemeenschap en streven naar gelijke kansen voor
iedereen.

Theater Vooruit
Wigwam

■

■

Hartelijk,

ONS CREDO:

Allemaal kandidaat

Wij zijn een geëngageerde groep, met vele professionele kwaliteiten, actief in adviesraden en met
een hart voor het verenigingsleven.
Reeds meer dan 10 jaar bewaren we de politieke
rust en investeren we op een ﬁnancieel verantwoorde manier in het welzijn van onze gemeente.



ﬁetspad
Alex. Franckstraat
Groenstraat

sportpark
Sneppenbos
terrein
Bacwalde

Graag stel ik in deze folder onze kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen voor. PRO
Boechout&Vremde wil met een realistisch programma en bekwame mensen goed besturen.

Goed en kwalitatief besturen met een lange
termijnvisie en met een grote betrokkenheid en
participatie van de burger.

