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LIJST 7 PRO BOECHOUT&VREMDE
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Koen T’Sijen
Els Augustinus
Stine Bertels
Rudi Goyvaerts
Philip Verstappen
Johan Van Hoof
Marleen Dolfeyn
Bruno Doms
Nancy Vanhees
Heleen Rymen
Lotte Vanstraelen
Tim Vanoystaeyen
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22.
23.

Stef Voets
Annie Van Weert
Jef Meeus
Ferre Marques Da Silva
Katelijn Sebrechts
Joris Gurny
Lieve Geerinck
Jo Offeciers
Jenny Van Der Velde
Bart Anciaux
Ria Van Den Heuvel

“Jongeren verdienen
alle ruimte om
hun jeugdcultuur
met veel plezier te
kunnen beleven.”
LOTTE VANSTRAELEN,
VOORZITSTER JEUGDRAAD,
GIDSEN, BACWALDE VOETBAL,
HOOFDANIMATOR WIEBELEI

U stemt op 14 oktober 2018 geldig met een naamstem
achter één of meerdere kandidaten of met een lijststem
bovenaan de lijst PRO Boechout&Vremde.

JE GAAT VOOR DE EERSTE KEER STEMMEN.
HOE MOET JE STEMMEN?

Allemaal
gezellig wonen
NN Innovatieve, kleinschalige of collectieve,
betaalbare woonvormen voor jongeren
realiseren
NN Ideeën rond ‘Samenhuizen’ mogelijk
maken
NN Woonwijken opwaarderen met pleintjes,
veilig verkeer en groen
NN Een nieuw dorpspark in het centrum van
Vremde aan de Kerkweg
NN Een culturele parktuin op de site van de
pastorij van Boechout met plek voor Sfinks
en jonge gezinnen om elkaar te ontmoeten

NN Je kan kiezen voor een naamstem of meerdere
naamstemmen. Een stem op de naam van een
kandidaat dus. Met deze stem laat je weten dat je deze
kandidaat of kandidaten graag in de gemeenteraad wil.
NN Je kan ook een lijststem geven, bovenaan de lijst. Met
deze stem laat je weten dat je akkoord bent met alle
kandidaten in deze volgorde op de lijst. De eerste
kandidaat zal eerst verkozen worden, enz.
NN Je kan ook een lijststem geven en een naamstem, maar
dat is hetzelfde als een naamstem geven.
NN In Boechout-Vremde stemmen we via de computer en
is het niet mogelijk om ongeldig te stemmen.

BOECHOUT
& VREMDE

Allemaal jong
NN Nieuw en groot skatepark op een fijne plek
NN Gratis kampvervoer voor de jeugdbewegingen
NN Financiële ondersteuning voor vorming
monitoren
NN Activiteiten organiseren voor tienerjongeren
NN Jeugdcultuur, artistieke en expressieve
beleving van kinderen en jongeren
ondersteunen en stimuleren
NN Stimuleren van jonge talenten, jonge
kunstenaars een podium,
een tentoonstelling, … geven
NN Culturele programmatie voor kinderen en
jongeren

“Voor iedereen op
wandelafstand van
thuis een plek met
openbaar groen om
te spelen of tot rust te
komen.”
PHILIP VERSTAPPEN, SCHEPEN

VAN RUIMTELIJKE ORDENING EN
DORPSONTWIKKELING, GEWEZEN
VOORZITTER JEUGDRAAD, VRIJWILLIGER
SFINKS, BACWALDE STUDENTEN

“Allemaal jong:
nu kiezen voor
de toekomst
van de nieuwe
generaties.”
www.proboechoutvremde.be

Beste jongeren en jonge gezinnen,
PRO Boechout&Vremde heeft de voorbije jaren de
toon gezet voor een sterk kinder- en jeugdbeleid.
Als gewezen voorzitter van de jeugdraad en
groepsleider van de scouts – lang geleden – was het
mijn ambitie om als burgemeester te wegen op het
beleid voor kinderen en jongeren.
Die ambitie vertaalt zich ook bij onze
jongerenkandidaten Els Augustinus, Philip
Verstappen, Johan Van Hoof, Heleen Rymen en
Lotte Vanstraelen. Allemaal stuk voor stuk jongeren
uit de jeugdbeweging en de jeugdraad.
Zij staan klaar om de belangen van en voor kinderen
en jongeren ter harte te nemen.
Wij geven in deze folder graag enkele kernpunten
uit ons programma weer.
Het volledige programma leest u op
www.proboechoutvremde.be
Vriendschappelijk,

“Bij PRO tellen
jongeren écht mee.
Els, Philip en Johan
bepalen als jongste
schepenen mee
het beleid. Lotte en
Heleen verdedigen
de belangen van de
jeugdraad!”
KOEN T’SIJEN,

UW BURGEMEESTER

Allemaal voor
een duurzame toekomst
NN Een duurzaam klimaatbeleid met
subsidies voor energiebesparing in
lokalen van jeugdverenigingen.
NN Beloningssysteem voor fietsende
schoolkinderen. Per gepresteerde
aantal km’s tickets voor culturele of
jongerenevenementen
NN Bibliotheek om kinderfietsen te ontlenen
en deelfietsen op verschillende locaties
NN Fietsstraten in dorpskernen, fietspaden
langs verbindingswegen, veilige
schoolroutes
NN Uitbreiden van natuurgebied de
Molenbeekvallei en nog meer
speelbossen
aanplanten

“Er is geen planeet B
voor de volgende
generatie.”
JOHAN VAN HOOF,

SCHEPEN VAN VERKEER
EN SPORT, OUD-SCOUT, GEWEZEN LID
VAN DE JEUGDRAAD,
BACWALDE VOETBAL

“De polyvalente zaal op
sportpark Sneppenbos
was onze belofte én de
kers op de taart voor onze
jongeren.”
ELS AUGUSTINUS,

SCHEPEN VAN JEUGD EN KINDEROPVANG,
GEWEZEN GROEPSLEIDING EN OUDERRAAD
GIDSEN, OUD-SCOUT, JUDO

Allemaal
voor onze kinderen
NN Prachtig aanbod aan muziek, woord,
dans en beeldende kunst
NN Speeltuinen in wijken, parken, aan
Sneppenbos en de wigwam
NN Polyvalente (fuif)zaal en moderne
sportinfrastructuur op Sneppenbos
NN Ruim aanbod aan kwalitatieve
kinderopvang
NN ’t Wiebelei, sportweken, buitenspeeldag,
Sinterklaasfeest, …
NN Nieuwe kleuterschool, academie,
speel- en leestuin aan de bib

Allemaal betrokken
NN Een nieuw jeugdbeleidsplan voor de
nieuwe generatie
NN Kindergemeenteraad en
kinderburgemeester
NN Samen met jongeren werken aan een
ontradend drank- en drugbeleid
NN Jongeren volwaardig betrekken en
maximaal laten meebeslissen bij beleid
dat hen aanbelangt
NN Jeugdraad opentrekken naar
niet-georganiseerde jongeren
NN Bedankingsdag voor al de vrijwillige inzet
van jongeren voor het jeugdwerk

“Kinderen en
jongeren moeten
volwaardig
betrokken
worden in onze
samenleving.”
HELEEN RYMEN,

GROEPSLEIDING GIDSEN,
LID VAN DE JEUGDRAAD

