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Willem Wevers, 3de plaats
33 jaar, Jurist op kabinet Jan Jambon 
Schepen van mobiliteit, openbare werken en jeugd

Mia Wauters, lijstduwer
63 jaar, Voorzitter OCMW

Bart Seldeslachts, lijsttrekker
43 jaar, Burgemeester en leerkracht

Marleen Van den Eynde, 2de plaats
43 jaar, Secretaresse op UZA cardiochirurgie 
Schepen van burgelijke stand, lokale economie, toerisme,  
land- en tuinbouw, dierenwelzijn en feestelijkheden

Ik heb een fantastisch gezin met een hulpvaardige echtgenoot 
Eric Goossens en twee fijne opgroeiende kinderen Vincent en 
Laura. Samen hebben we ook een herdershond Haiko  waarmee 
we veel plezier beleven. Dierenwelzijn wordt in Kontich resoluut 
verder op de kaart gezet. Mijn doel is een aangename, groene en 
leefbare gemeente. Het lokaal economisch beleid is een be-
langrijke uitdaging in onze gemeente, met onderzoek naar een 
ondergrondse parking.

Gelukkig gehuwd met Kristel Ons en samen met onze drie 
kinderen  wonen we in de Scheihagenstraat in Kontich- 
Kazerne. Ik wil me als burgemeester graag verder inzetten 
voor dit mooie dorp door actief het compromis te zoeken om 
de verschillende belangen van burgers, ondernemingen en 
verenigingen te verzoenen. Met een luisterend oor, een 
doordachte visie op de toekomst en moed om te beslissen,  
is de N-VA, er met uw steun, klaar voor.

Samen met mijn vrouw Lotte De Bruyn en onze twee kinderen 
wonen we in Kontich-Centrum. Ons zoontje Mil (2 jaar) gaat 
dagelijks naar kinderopvang ’t Brugske en onze dochter Rie (4 jaar) 
gaat naar school in de gemeentelijke AHA school. Door in te zet-
ten op verkeersveiligheid, kwalitatief onderwijs en  kinderopvang 
willen we Kontich-Waarloos nog aantrekkelijker maken voor jonge 
gezinnen. Het aantal ongevallen daalde in Kontich-Centrum met 
60%. Ons einddoel is een gemeente zonder ongevallen.

Gelukkig getrouwd met Jan Staes, mama van 2 zonen Johan en 
Pieter en 2 schoondochters. Bonneke van 3 kleindochters Joke, 
Lotte en Sofie. In ons vernieuwd gemeentehuis willen we een  
neutraal, warm en efficiënt onthaal voor al onze burgers.  
Voor onze senioren blijven we investeren in thuiszorg. Jonge  
ouders hebben nood aan voldoende en betaalbare kinderopvang.  
Ons kinderdagverblijf ’t Brugske is aan vernieuwing toe en dit 
staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Kontich-Waarloos een  
warme gemeente waar iedereen meetelt van jong tot oud.
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Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen

“

1. LEMMENS Luk
WILRIJK

2. LAUWERS Linda
BOOM

3. GEYSEN Kris
BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen
ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle
AARTSELAAR

6. GYS Seppe
WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse
BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo
EDEGEM

9. PALINCKX Koen
EKEREN

10. GIELEN Pascale
SCHILDE

11. DE HERT Vera
MORTSEL

12. THIJS Danny
BRASSCHAAT

13. VERLINDEN Linda
WILRIJK

14. STAES Johan
KONTICH

      Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos

Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

 Mia Wauters Willem Wevers Bart Seldeslachts Marleen Van den Eynde
 lijstduwer 3de plaats lijsttrekker 2de plaats

03 27

01 02

1. Bart Seldeslachts 15. Bert Cauwenberg

2. Marleen Van Den Eynde 16. Cindy Vanbaeden

3. Willem Wevers 17. Hederik Tijs

4. Jeannette Kums-Siodlak 18. Sylvie Tersago

5. Peter Lambrechts 19. Tom De Herdt

6. Marion De Bock 20. Linda Struyf

7. Peter Van Eyndhoven 21. John Michel

8. Griet Van Gaver 22. Veerle Vandenbulcke

9. Cedric Janssen 23. Jan Van Laeken

10. Anja Poortmans 24. Christel Beeckmans

11. Pieter Schiltz 25. Peter Goossens

12. Yvonne De Ridder 26. Herman Verhoeven

13. Guido Daelemans 27. Mia Wauters

14. Annick De Gendt

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciaal niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

Onze Kandidaat voor de Provincieraad: Johan Staes

Verloofd met Michaela Bruyninckx (plaats 22 op de gemeentelijst Hoevenen – Putte).
 
Oud leerling van Altena en St. Ritacollege. Tijdens mijn studies Handelsweten-
schappen en Bedrijfsbeheer heb ik me altijd met veel plezier ingezet als  
scoutsleider In Mortsel.

Na vier jaar zaakvoerder te zijn van een eigen bedrijf ben ik aan de slag gegaan 
als horeca-professional. Onlangs heb ik mee de schouders gezet onder een 
nieuw project te Kapellen. Zo verenig ik privé en professioneel de Zuid- en 
Noordrand.

Mijn politiek engagement komt van thuis uit, met een moeder 
als OCMW-voorzitter en een vader als actief bestuurslid.

In de Provincieraad wil ik me graag inzetten voor de 
realisatie van de Noordelijke verbindingsweg, dit om 
het centrum van Kontich te onlasten van doorgaand 
verkeer en zo de veiligheid van onze fietsende 
scholieren te optimaliseren. Ook ben ik begaan met 
het verbeteren van de communicatie naar horeca en 
middenstand toe in verband met openbare- en  
wegenwerken.  Het halen van milieudoelstellingen, 
bescherming van onze groendomeinen en verdere 
uitbouw van onze fietsostrades zijn een prioriteit.

Laat ons samen werken aan een veilig en  
welvarend Vlaanderen!

Johan Staes
14de plaats provincieraad
39 jaar

Kandidaten genieten de volle steun van Bart De Wever

Hoe stemt u het best?
Door bij alle kandidaten het bolletje in te kleuren.  
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

kandidaten provincieraad Zuid – Rand
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Jeannette Kums-Siodlak, plaats 4
57 j, payroll expert in de energiesector

Actief N-VA-lid, gehuwd met Wilfried, 
mama van An en mammie van Lauren. 
We wonen al 27 jaar in de Beukendreef. 
Ik streef naar een nieuw kinderdagverblijf 
voor onze oogappels en betaalbare 
woningen voor onze  kinderen. Op nieuwe 
pleinen bieden we onze senioren een 
groene hoek voor een gezellige babbel. 
Veiligheid voor iedereen en stimuleren  
van de middenstand blijven hoog op de 
  agenda. Ga mee voor een bruisend en  
   welvarend Kontich-Waarloos!

Peter Lambrechts, plaats 5
50 j, business development manager

Geboren en getogen in mijn geliefde 
Waarloos. Ik werk al 12 jaar voor 
een Japans bedrijf en zet me als 
gemeenteraadslid in voor Waarloos en 
Kontich. Volgende zomer zullen Veerle en 
ik 25 jaar getrouwd zijn. We hebben twee 
tiener dochters, Eline en Lotte die actief 
zijn in de jeugdbeweging. Ik ben fier op de 
realisatie van de gedenkplaat van de  
  Brouwerij Maes en hoop nog meer  
    voor Kontich en Waarloos te kunnen  
     betekenen.

Guido Daelemans, plaats 13
51 j, zelfstandig ondernemer

Als middenstander heb ik altijd geijverd 
voor meer parkeergelegenheid in het 
centrum. Samen met de N-VA-ploeg wens 
ik me vooral te focussen op een grote 
centrumparking en een betere door- 
stroming van het verkeer, in samenhang 
met een grotere bos- en recreatiezone 
aan de randen van onze gemeente.

John Michel, plaats 21
75 j, gepensioneerd

Als kandidaat woon ik met mijn echtgenote 
Myriam De Vos in de Ooststatiestraat recht 
over Stationsplein. Al zes jaar engageer ik 
me voor de Kontichse N-VA afdeling, waar-
van de laatste 5 jaar als verantwoordelijke 
voor het huis-aan-huis blad. 
Prioriteiten:

- Een veilig, proper en bruisend Kontich-
Waarloos.

- Verdubbeling budget voor aanleg en 
heraanleg van voet- en fietspaden.

- Heraanleg Stationsplein en omgeving.
- Een verder uitbouwen van een 

senioren beleidsplan.

Yvonne De Ridder, plaats 12
76 j, gepensioneerd

Geboren en getogen in Kontich. Woon 
samen met Robert in Kontich – Centrum, 
we hebben twee kinderen en negen 
kleinkinderen. Mijn inzet gaat naar een 
rustige gemeente, waar het aangenaam 
wonen is. Voornamelijk senioren, jeugd en 
mindervaliden verdienen mijn aandacht.  
Veilige fiets- en voetpaden met zebra- 
paden en een fietstunnel aan Sint-Rita.   
  Alle aandacht en steun aan de realisatie     
   van het Masterplan Waarloos.

Linda Struyf, plaats 20
60 j, kapster aan huis

Woon met mijn man Rudy al bijna dertig 
jaar in onze toffe gemeente Kontich. 
Moeder van een dochter Eva. Ben kapster 
aan huis en onlangs 60 jaar geworden. 
Ik ben enthousiast en gedreven en 
wil me inzetten voor een veilige en 
aangename gemeente om in te wonen. 
Een fietsvriendelijke dorpskern, veiligere 
fietspaden en rond de schoolomgevingen 
nog meer veiligheid voor onze fietsers en  
 voetgangers.

Peter Van Eyndhoven, plaats 7
25 j, zelfstandig ondernemer

Ben opgegroeid in Kontich waar ik 
sinds kort samenwoon met mijn partner 
Ciska in Kontich – Centrum. Als jongste 
kandidaat wil ik er zeker voor zorgen 
dat er veel aandacht besteed wordt aan 
de jeugd. Als zelfstandig ondernemer 
ijver ik zeker voor blijvende steun aan 
de middenstand. Een actief en efficiënt 
parkeerbeleid dat zorgt voor een betere 
bereikbaarheid van de handelaars. 
veiligheid is natuurlijk ook één van mijn  
  prioriteiten. Ik draag mijn steentje bij als  
    vrijwillig brandweerman.

Bert Cauwenberg, plaats 15
36 j, leraar

Ik woon in de Ooststatiestraat. Ik ben papa en 
pluspapa van een meisje en twee jongens. 
De afgelopen 13 jaar heb ik wiskunde 
en informatica onderwezen. Sinds dit 
schooljaar werk ik voor de onderwijskoepel 
om mensen op te leiden rond de Europese 
privacywetgeving. Reeds enkele jaren 
engageer ik me voor de Kontichse N-VA 
afdeling, waarvan ik in 2016 voorzitter 
werd. De komende jaren wil ik me in onze 
gemeente vooral inzetten voor de aanleg 
van betere voet- en fietspaden en een 
verantwoord waterbeleid.

Jan Van Laeken, plaats 23
Campagneleider

De thema’s waar ik jullie steun voor vraag 
om van Kontich een nog mooier dorp te 
maken voor iedereen:

- Nog meer veiligheid in het verkeer met 
respect voor de zwakke weggebruiker

- Een Noordelijke verbindingsweg om het 
centrum van Kontich te ontlasten.

- Ondersteuning van een bloeiende 
middenstand.

- Een transparant bestuur met een 
luisterend oor voor iedereen

Met Uw steun kan het!

Cedric Janssen, plaats 9
31 j, business consultant

Gehuwd met Cindy Reyns en papa van 
Matteo en Vienna. Als jonge vader wil ik 
vereenzaming bij jong en oud tegengaan 
door middel van een gezamenlijke groene 
activiteitsruimte. Dit is één van mijn 
topprioriteiten. Ook vlot en veilig, als gezin, 
door Kontich en Waarloos fietsen is  
           belangrijk. Verder moet Kontich en  
             Waarloos een cultuurrijke       
               gemeente zijn met fijne  
                voorstellingen voor groot  
                  en klein.

Hederik Tijs, plaats 17
35 j, operationeel directeur en 
ondernemer

Inmiddels 10 jaar getrouwd en papa 
van 3 kinderen. Ik ben universitair 
geschoold, maar hecht vooral belang aan 
gezond verstand. Het welzijn van alle 
Kontichnaars, daar ga ik voor! De thema’s 
waar ik voor sta:
- Aandacht voor wie onderneemt.
- Snelle, maar verantwoorde beslissingen.
- Een veilige en groene gemeente voor de 

toekomst van onze kinderen.
- Respect voor ervaring, kennis en leeftijd.
“Met uw steun kan het!“

Peter Goossens, plaats 25
69 j, gepensioneerd

Als kandidaat, woonachtig in 
Waarloos-Wildveld, vraag ik uw steun 
voor de volgende punten uit ons 
beleidsprogramma:
- De realisatie van het masterplan 

Waarloos met extra zuurstof voor de 
verenigingen.

- De verdere uitbouw van een kwaliteits-
volle kinderopvang.

- Een volwaardige plaats voor senioren in 
onze gemeentelijke samenleving door de 
uitvoering van een ouderenbeleidsplan.

Een veilig en proper Kontich-Waarloos.

Pieter Schiltz, plaats 11
36 j, werkzaam als ICT’er

De voorbije 6 jaar OCMW – en gemeente 
raadslid. Opgegroeid in Edegem, voor de 
liefde de beek over gestoken. Woon sinds 
2009 in Kontich – Centrum.

Kontich-Waarloos is een mooie gemeente, 
die veel te bieden heeft. Laat ons de 
komende jaren samenwerken om het zo  
      te houden.

Tom De Herdt, plaats 19
43j, medewerker Vlaams parlement

Partner van Anke. Vader van twee stoere 
zonen en een schattige dochter. Onthaal-
medewerker aan het Vlaams parlement 
en freelance kok in zelfstandig bijberoep. 
Heel belangrijk vind ik mobiliteit en 
verkeersveiligheid met een “gezonde” 
mix voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten waarbij elke weggebruiker 
zijn verantwoordelijkheid heeft. Verder 
heeft de vernieuwing van het stationsplein 
een zeer hoge prioriteit met betere 
parkeerplaatsen, een veilige doorgang 
voor fietsers en meer groen.

Kom op 14 oktober samen met ons 

vanaf 15 u,  
de verkiezingsuitslag volgen 

in de Martinuszaal (naast Magdalenazaal).

Magdalenastraat 21, Kontich

Marion De Bock, plaats 6
55 j, verpleegkundige

Ik ben gelukkig getrouwd met Philip 
Roosen, we hebben twee kinderen. Mijn 
jeugd speelde  zich af in Kontich waar ik 
nu opnieuw al 13 jaar woon, in de wijk 
Volderij. Ik maak er mijn persoonlijke 
missie van om net dat luisterend oor te 
zijn, dat U nodig hebt. Als verpleegkundige 
zal ik naast de aandacht voor de 
gezondheid en het sociaal beleid mee 
aantonen dat de verandering werkt. Ik ben  
    een vrouw die zegt wat zij denkt en  
     doet wat ze zegt.

Annick De Gendt, plaats 14
52 j, zelfstandige

Gehuwd en plusmama. Geboren en 
getogen in Kontich. Afgestudeerd aan 
het St-Jozefinstituut. Zelfstandige in 
bijberoep. Als dochter uit de horeca en 
zelf al jaren als zelfstandige bezig, weet 
ik uit ervaring dat het belangrijk is dat 
Kontich leeft! En blijft leven! Met uw steun 
wil ik mij graag inzetten om Kontich nog 
mooier te maken.

Veerle Vandenbulcke, plaats 22
63 j, huis(groot)moeder

De afgelopen zes jaar heeft N-VA gewerkt 
aan een Vlaamse, veilige en welvarende 
gemeente. We willen dit werk graag 
verder zetten en rekenen daarom op 14 
oktober op uw stem voor N-VA. Zelf wil 
ik mijn steun bevestigen door nog een 
laatste keer op te komen. Na 35 jaar 
politiek voor en achter de schermen, 
vraag ik nog één keer uw stem. Een 
nieuwe enthousiaste ploeg staat klaar om 
de fakkel over te nemen.

Griet Van Gaver, plaats 8
59 j, leerkracht

Vanuit mijn Vlaamse opvoeding wil ik mij 
binnen N-VA inzetten voor het welzijn van 
mijn gemeente. Ik ben leerkracht sociale 
vakken in de derde graad. Het klaar- 
stomen voor de Vlaamse arbeidsmarkt 
van de jongeren is mijn missie. Ik heb de 
voorbije legislatuur aangetoond dat  
consequent mee besturen volgens het 
N-VA gedachtengoed, vruchten kan 
afwerpen in de gemeentepolitiek. Als je 
Kontich vergelijkt met 6 jaar geleden, 
hebben we bewezen dat “De Kracht Van 
Verandering“ inderdaad werkt.

Cindy Vanbaeden, plaats 16
38 j, facility manager

Als kind groeide ik op in de Bloemenwijk 
te Kontich. Ik ben gehuwd met Kevin De 
Deyne en trotse mama van Jelle, Emma 
en Julie. Dagelijks fiets ik samen met de 
kindjes naar de Altena school. Een groene, 
veilige gemeente is voor mij dan ook 
een absolute prioriteit. Bovendien wens 
ik me ook graag in te zetten voor sport 
en gezondheid. Ik hou voortdurend van 
nieuwe uitdagingen en daarom werk ik 
mee aan de positieve verandering!

Christel Beeckmans, plaats 24
53 j, accountant - fiscalist

Mama van 2 gehuwde dochters en bonnie 
van 3 kleinkinderen. Iedereen moet zich 
veilig kunnen voelen in ons Kontich-Waarloos 
met degelijke voet- en fietspaden, slimme 
camera’s en een Noordelijke verbindings-
weg die verkeer in het centrum beperkt 
tot bestemmingsverkeer. Niemand mag 
uitgesloten worden maar inburgering 
is noodzakelijk. Voor onze senioren een 
buurtgerichte zorg op maat en toegang 
tot de seniorenadviesraad. Voor onze 
jongeren zoeken we een locatie voor een 
zomerbar en een tweede jeugdhuis.

Anja Poortmans, plaats 10
49 j, bankbediende

Ik ben gehuwd met Gert en heb een 
dochter van 14. Ik heb mijn jeugd door- 
gebracht in Kontich, wat rondgezworven 
en nu sinds enkele jaren terug ‘thuis’ in 
Kontich-Waarloos. Ik wil mijn schouders 
zetten onder het thema veiligheid. Niet 
alleen het bestrijden van criminaliteit en 
zwerfvuil, maar ook het verzekeren van  
 een veilige mobiliteit staan hoog in het  
  vaandel. Opnieuw een jeugdhuis in  
    Kontich zodat jongeren terug een eigen  
     stekje hebben, vind ik een prioriteit.

Sylvie Tersago, plaats 18
44 j, medisch secretaresse

Gehuwd met Bart Waes. Ik heb 1 zoon, 
Jeroen en 2 dochters, Femke en Hanne. 
Ik studeerde als “late roeping“ af in 2012 
als leerkracht lager onderwijs, maar heb 
mijn professionele uitdaging gevonden 
als medische secretaresse in een artsen 
praktijk te Deurne. Ik woon sinds 2 jaar in 
Kontich. Als moeder ben ik begaan met de 
veiligheid van mijn kinderen en met uw 
steun wil ik me inzetten voor een veilig en 
aangenaam Kontich.

Herman Verhoeven, plaats 26
63 j, gepensioneerd

De laatste zes jaar OCMW raadslid. 
Enthousiast en gedreven bestuurder 
en consulent in organisaties in sociale 
economie, zorg en welzijn.
MET UW STEM EN SAMEN MET ONZE 
N-VA PLOEG STA IK ACHTER
- Veilige voet -en fietspaden
- het verzorgen van mensen
- Dat ouderen, jongeren/starters in 

Kontich-Waarloos kunnen wonen
- Een gezellig en veilig centrum 

door de aanleg van de noordelijke 
verbindingsweg.
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Jeannette Kums-Siodlak, plaats 4
57 j, payroll expert in de energiesector

Actief N-VA-lid, gehuwd met Wilfried, 
mama van An en mammie van Lauren. 
We wonen al 27 jaar in de Beukendreef. 
Ik streef naar een nieuw kinderdagverblijf 
voor onze oogappels en betaalbare 
woningen voor onze  kinderen. Op nieuwe 
pleinen bieden we onze senioren een 
groene hoek voor een gezellige babbel. 
Veiligheid voor iedereen en stimuleren  
van de middenstand blijven hoog op de 
  agenda. Ga mee voor een bruisend en  
   welvarend Kontich-Waarloos!

Peter Lambrechts, plaats 5
50 j, business development manager

Geboren en getogen in mijn geliefde 
Waarloos. Ik werk al 12 jaar voor 
een Japans bedrijf en zet me als 
gemeenteraadslid in voor Waarloos en 
Kontich. Volgende zomer zullen Veerle en 
ik 25 jaar getrouwd zijn. We hebben twee 
tiener dochters, Eline en Lotte die actief 
zijn in de jeugdbeweging. Ik ben fier op de 
realisatie van de gedenkplaat van de  
  Brouwerij Maes en hoop nog meer  
    voor Kontich en Waarloos te kunnen  
     betekenen.

Guido Daelemans, plaats 13
51 j, zelfstandig ondernemer

Als middenstander heb ik altijd geijverd 
voor meer parkeergelegenheid in het 
centrum. Samen met de N-VA-ploeg wens 
ik me vooral te focussen op een grote 
centrumparking en een betere door- 
stroming van het verkeer, in samenhang 
met een grotere bos- en recreatiezone 
aan de randen van onze gemeente.

John Michel, plaats 21
75 j, gepensioneerd

Als kandidaat woon ik met mijn echtgenote 
Myriam De Vos in de Ooststatiestraat recht 
over Stationsplein. Al zes jaar engageer ik 
me voor de Kontichse N-VA afdeling, waar-
van de laatste 5 jaar als verantwoordelijke 
voor het huis-aan-huis blad. 
Prioriteiten:

- Een veilig, proper en bruisend Kontich-
Waarloos.

- Verdubbeling budget voor aanleg en 
heraanleg van voet- en fietspaden.

- Heraanleg Stationsplein en omgeving.
- Een verder uitbouwen van een 

senioren beleidsplan.

Yvonne De Ridder, plaats 12
76 j, gepensioneerd

Geboren en getogen in Kontich. Woon 
samen met Robert in Kontich – Centrum, 
we hebben twee kinderen en negen 
kleinkinderen. Mijn inzet gaat naar een 
rustige gemeente, waar het aangenaam 
wonen is. Voornamelijk senioren, jeugd en 
mindervaliden verdienen mijn aandacht.  
Veilige fiets- en voetpaden met zebra- 
paden en een fietstunnel aan Sint-Rita.   
  Alle aandacht en steun aan de realisatie     
   van het Masterplan Waarloos.

Linda Struyf, plaats 20
60 j, kapster aan huis

Woon met mijn man Rudy al bijna dertig 
jaar in onze toffe gemeente Kontich. 
Moeder van een dochter Eva. Ben kapster 
aan huis en onlangs 60 jaar geworden. 
Ik ben enthousiast en gedreven en 
wil me inzetten voor een veilige en 
aangename gemeente om in te wonen. 
Een fietsvriendelijke dorpskern, veiligere 
fietspaden en rond de schoolomgevingen 
nog meer veiligheid voor onze fietsers en  
 voetgangers.

Peter Van Eyndhoven, plaats 7
25 j, zelfstandig ondernemer

Ben opgegroeid in Kontich waar ik 
sinds kort samenwoon met mijn partner 
Ciska in Kontich – Centrum. Als jongste 
kandidaat wil ik er zeker voor zorgen 
dat er veel aandacht besteed wordt aan 
de jeugd. Als zelfstandig ondernemer 
ijver ik zeker voor blijvende steun aan 
de middenstand. Een actief en efficiënt 
parkeerbeleid dat zorgt voor een betere 
bereikbaarheid van de handelaars. 
veiligheid is natuurlijk ook één van mijn  
  prioriteiten. Ik draag mijn steentje bij als  
    vrijwillig brandweerman.

Bert Cauwenberg, plaats 15
36 j, leraar

Ik woon in de Ooststatiestraat. Ik ben papa en 
pluspapa van een meisje en twee jongens. 
De afgelopen 13 jaar heb ik wiskunde 
en informatica onderwezen. Sinds dit 
schooljaar werk ik voor de onderwijskoepel 
om mensen op te leiden rond de Europese 
privacywetgeving. Reeds enkele jaren 
engageer ik me voor de Kontichse N-VA 
afdeling, waarvan ik in 2016 voorzitter 
werd. De komende jaren wil ik me in onze 
gemeente vooral inzetten voor de aanleg 
van betere voet- en fietspaden en een 
verantwoord waterbeleid.

Jan Van Laeken, plaats 23
Campagneleider

De thema’s waar ik jullie steun voor vraag 
om van Kontich een nog mooier dorp te 
maken voor iedereen:

- Nog meer veiligheid in het verkeer met 
respect voor de zwakke weggebruiker

- Een Noordelijke verbindingsweg om het 
centrum van Kontich te ontlasten.

- Ondersteuning van een bloeiende 
middenstand.

- Een transparant bestuur met een 
luisterend oor voor iedereen

Met Uw steun kan het!

Cedric Janssen, plaats 9
31 j, business consultant

Gehuwd met Cindy Reyns en papa van 
Matteo en Vienna. Als jonge vader wil ik 
vereenzaming bij jong en oud tegengaan 
door middel van een gezamenlijke groene 
activiteitsruimte. Dit is één van mijn 
topprioriteiten. Ook vlot en veilig, als gezin, 
door Kontich en Waarloos fietsen is  
           belangrijk. Verder moet Kontich en  
             Waarloos een cultuurrijke       
               gemeente zijn met fijne  
                voorstellingen voor groot  
                  en klein.

Hederik Tijs, plaats 17
35 j, operationeel directeur en 
ondernemer

Inmiddels 10 jaar getrouwd en papa 
van 3 kinderen. Ik ben universitair 
geschoold, maar hecht vooral belang aan 
gezond verstand. Het welzijn van alle 
Kontichnaars, daar ga ik voor! De thema’s 
waar ik voor sta:
- Aandacht voor wie onderneemt.
- Snelle, maar verantwoorde beslissingen.
- Een veilige en groene gemeente voor de 

toekomst van onze kinderen.
- Respect voor ervaring, kennis en leeftijd.
“Met uw steun kan het!“

Peter Goossens, plaats 25
69 j, gepensioneerd

Als kandidaat, woonachtig in 
Waarloos-Wildveld, vraag ik uw steun 
voor de volgende punten uit ons 
beleidsprogramma:
- De realisatie van het masterplan 

Waarloos met extra zuurstof voor de 
verenigingen.

- De verdere uitbouw van een kwaliteits-
volle kinderopvang.

- Een volwaardige plaats voor senioren in 
onze gemeentelijke samenleving door de 
uitvoering van een ouderenbeleidsplan.

Een veilig en proper Kontich-Waarloos.

Pieter Schiltz, plaats 11
36 j, werkzaam als ICT’er

De voorbije 6 jaar OCMW – en gemeente 
raadslid. Opgegroeid in Edegem, voor de 
liefde de beek over gestoken. Woon sinds 
2009 in Kontich – Centrum.

Kontich-Waarloos is een mooie gemeente, 
die veel te bieden heeft. Laat ons de 
komende jaren samenwerken om het zo  
      te houden.

Tom De Herdt, plaats 19
43j, medewerker Vlaams parlement

Partner van Anke. Vader van twee stoere 
zonen en een schattige dochter. Onthaal-
medewerker aan het Vlaams parlement 
en freelance kok in zelfstandig bijberoep. 
Heel belangrijk vind ik mobiliteit en 
verkeersveiligheid met een “gezonde” 
mix voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten waarbij elke weggebruiker 
zijn verantwoordelijkheid heeft. Verder 
heeft de vernieuwing van het stationsplein 
een zeer hoge prioriteit met betere 
parkeerplaatsen, een veilige doorgang 
voor fietsers en meer groen.

Kom op 14 oktober samen met ons 

vanaf 15 u,  
de verkiezingsuitslag volgen 

in de Martinuszaal (naast Magdalenazaal).

Magdalenastraat 21, Kontich

Marion De Bock, plaats 6
55 j, verpleegkundige

Ik ben gelukkig getrouwd met Philip 
Roosen, we hebben twee kinderen. Mijn 
jeugd speelde  zich af in Kontich waar ik 
nu opnieuw al 13 jaar woon, in de wijk 
Volderij. Ik maak er mijn persoonlijke 
missie van om net dat luisterend oor te 
zijn, dat U nodig hebt. Als verpleegkundige 
zal ik naast de aandacht voor de 
gezondheid en het sociaal beleid mee 
aantonen dat de verandering werkt. Ik ben  
    een vrouw die zegt wat zij denkt en  
     doet wat ze zegt.

Annick De Gendt, plaats 14
52 j, zelfstandige

Gehuwd en plusmama. Geboren en 
getogen in Kontich. Afgestudeerd aan 
het St-Jozefinstituut. Zelfstandige in 
bijberoep. Als dochter uit de horeca en 
zelf al jaren als zelfstandige bezig, weet 
ik uit ervaring dat het belangrijk is dat 
Kontich leeft! En blijft leven! Met uw steun 
wil ik mij graag inzetten om Kontich nog 
mooier te maken.

Veerle Vandenbulcke, plaats 22
63 j, huis(groot)moeder

De afgelopen zes jaar heeft N-VA gewerkt 
aan een Vlaamse, veilige en welvarende 
gemeente. We willen dit werk graag 
verder zetten en rekenen daarom op 14 
oktober op uw stem voor N-VA. Zelf wil 
ik mijn steun bevestigen door nog een 
laatste keer op te komen. Na 35 jaar 
politiek voor en achter de schermen, 
vraag ik nog één keer uw stem. Een 
nieuwe enthousiaste ploeg staat klaar om 
de fakkel over te nemen.

Griet Van Gaver, plaats 8
59 j, leerkracht

Vanuit mijn Vlaamse opvoeding wil ik mij 
binnen N-VA inzetten voor het welzijn van 
mijn gemeente. Ik ben leerkracht sociale 
vakken in de derde graad. Het klaar- 
stomen voor de Vlaamse arbeidsmarkt 
van de jongeren is mijn missie. Ik heb de 
voorbije legislatuur aangetoond dat  
consequent mee besturen volgens het 
N-VA gedachtengoed, vruchten kan 
afwerpen in de gemeentepolitiek. Als je 
Kontich vergelijkt met 6 jaar geleden, 
hebben we bewezen dat “De Kracht Van 
Verandering“ inderdaad werkt.

Cindy Vanbaeden, plaats 16
38 j, facility manager

Als kind groeide ik op in de Bloemenwijk 
te Kontich. Ik ben gehuwd met Kevin De 
Deyne en trotse mama van Jelle, Emma 
en Julie. Dagelijks fiets ik samen met de 
kindjes naar de Altena school. Een groene, 
veilige gemeente is voor mij dan ook 
een absolute prioriteit. Bovendien wens 
ik me ook graag in te zetten voor sport 
en gezondheid. Ik hou voortdurend van 
nieuwe uitdagingen en daarom werk ik 
mee aan de positieve verandering!

Christel Beeckmans, plaats 24
53 j, accountant - fiscalist

Mama van 2 gehuwde dochters en bonnie 
van 3 kleinkinderen. Iedereen moet zich 
veilig kunnen voelen in ons Kontich-Waarloos 
met degelijke voet- en fietspaden, slimme 
camera’s en een Noordelijke verbindings-
weg die verkeer in het centrum beperkt 
tot bestemmingsverkeer. Niemand mag 
uitgesloten worden maar inburgering 
is noodzakelijk. Voor onze senioren een 
buurtgerichte zorg op maat en toegang 
tot de seniorenadviesraad. Voor onze 
jongeren zoeken we een locatie voor een 
zomerbar en een tweede jeugdhuis.

Anja Poortmans, plaats 10
49 j, bankbediende

Ik ben gehuwd met Gert en heb een 
dochter van 14. Ik heb mijn jeugd door- 
gebracht in Kontich, wat rondgezworven 
en nu sinds enkele jaren terug ‘thuis’ in 
Kontich-Waarloos. Ik wil mijn schouders 
zetten onder het thema veiligheid. Niet 
alleen het bestrijden van criminaliteit en 
zwerfvuil, maar ook het verzekeren van  
 een veilige mobiliteit staan hoog in het  
  vaandel. Opnieuw een jeugdhuis in  
    Kontich zodat jongeren terug een eigen  
     stekje hebben, vind ik een prioriteit.

Sylvie Tersago, plaats 18
44 j, medisch secretaresse

Gehuwd met Bart Waes. Ik heb 1 zoon, 
Jeroen en 2 dochters, Femke en Hanne. 
Ik studeerde als “late roeping“ af in 2012 
als leerkracht lager onderwijs, maar heb 
mijn professionele uitdaging gevonden 
als medische secretaresse in een artsen 
praktijk te Deurne. Ik woon sinds 2 jaar in 
Kontich. Als moeder ben ik begaan met de 
veiligheid van mijn kinderen en met uw 
steun wil ik me inzetten voor een veilig en 
aangenaam Kontich.

Herman Verhoeven, plaats 26
63 j, gepensioneerd

De laatste zes jaar OCMW raadslid. 
Enthousiast en gedreven bestuurder 
en consulent in organisaties in sociale 
economie, zorg en welzijn.
MET UW STEM EN SAMEN MET ONZE 
N-VA PLOEG STA IK ACHTER
- Veilige voet -en fietspaden
- het verzorgen van mensen
- Dat ouderen, jongeren/starters in 

Kontich-Waarloos kunnen wonen
- Een gezellig en veilig centrum 

door de aanleg van de noordelijke 
verbindingsweg.



Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos Meer weten over het programma en de kandidaten?
kontich@n-va.be

Jeannette Kums-Siodlak, plaats 4
57 j, payroll expert in de energiesector

Actief N-VA-lid, gehuwd met Wilfried, 
mama van An en mammie van Lauren. 
We wonen al 27 jaar in de Beukendreef. 
Ik streef naar een nieuw kinderdagverblijf 
voor onze oogappels en betaalbare 
woningen voor onze  kinderen. Op nieuwe 
pleinen bieden we onze senioren een 
groene hoek voor een gezellige babbel. 
Veiligheid voor iedereen en stimuleren  
van de middenstand blijven hoog op de 
  agenda. Ga mee voor een bruisend en  
   welvarend Kontich-Waarloos!

Peter Lambrechts, plaats 5
50 j, business development manager

Geboren en getogen in mijn geliefde 
Waarloos. Ik werk al 12 jaar voor 
een Japans bedrijf en zet me als 
gemeenteraadslid in voor Waarloos en 
Kontich. Volgende zomer zullen Veerle en 
ik 25 jaar getrouwd zijn. We hebben twee 
tiener dochters, Eline en Lotte die actief 
zijn in de jeugdbeweging. Ik ben fier op de 
realisatie van de gedenkplaat van de  
  Brouwerij Maes en hoop nog meer  
    voor Kontich en Waarloos te kunnen  
     betekenen.

Guido Daelemans, plaats 13
51 j, zelfstandig ondernemer

Als middenstander heb ik altijd geijverd 
voor meer parkeergelegenheid in het 
centrum. Samen met de N-VA-ploeg wens 
ik me vooral te focussen op een grote 
centrumparking en een betere door- 
stroming van het verkeer, in samenhang 
met een grotere bos- en recreatiezone 
aan de randen van onze gemeente.

John Michel, plaats 21
75 j, gepensioneerd

Als kandidaat woon ik met mijn echtgenote 
Myriam De Vos in de Ooststatiestraat recht 
over Stationsplein. Al zes jaar engageer ik 
me voor de Kontichse N-VA afdeling, waar-
van de laatste 5 jaar als verantwoordelijke 
voor het huis-aan-huis blad. 
Prioriteiten:

- Een veilig, proper en bruisend Kontich-
Waarloos.

- Verdubbeling budget voor aanleg en 
heraanleg van voet- en fietspaden.

- Heraanleg Stationsplein en omgeving.
- Een verder uitbouwen van een 

senioren beleidsplan.

Yvonne De Ridder, plaats 12
76 j, gepensioneerd

Geboren en getogen in Kontich. Woon 
samen met Robert in Kontich – Centrum, 
we hebben twee kinderen en negen 
kleinkinderen. Mijn inzet gaat naar een 
rustige gemeente, waar het aangenaam 
wonen is. Voornamelijk senioren, jeugd en 
mindervaliden verdienen mijn aandacht.  
Veilige fiets- en voetpaden met zebra- 
paden en een fietstunnel aan Sint-Rita.   
  Alle aandacht en steun aan de realisatie     
   van het Masterplan Waarloos.

Linda Struyf, plaats 20
60 j, kapster aan huis

Woon met mijn man Rudy al bijna dertig 
jaar in onze toffe gemeente Kontich. 
Moeder van een dochter Eva. Ben kapster 
aan huis en onlangs 60 jaar geworden. 
Ik ben enthousiast en gedreven en 
wil me inzetten voor een veilige en 
aangename gemeente om in te wonen. 
Een fietsvriendelijke dorpskern, veiligere 
fietspaden en rond de schoolomgevingen 
nog meer veiligheid voor onze fietsers en  
 voetgangers.

Peter Van Eyndhoven, plaats 7
25 j, zelfstandig ondernemer

Ben opgegroeid in Kontich waar ik 
sinds kort samenwoon met mijn partner 
Ciska in Kontich – Centrum. Als jongste 
kandidaat wil ik er zeker voor zorgen 
dat er veel aandacht besteed wordt aan 
de jeugd. Als zelfstandig ondernemer 
ijver ik zeker voor blijvende steun aan 
de middenstand. Een actief en efficiënt 
parkeerbeleid dat zorgt voor een betere 
bereikbaarheid van de handelaars. 
veiligheid is natuurlijk ook één van mijn  
  prioriteiten. Ik draag mijn steentje bij als  
    vrijwillig brandweerman.

Bert Cauwenberg, plaats 15
36 j, leraar

Ik woon in de Ooststatiestraat. Ik ben papa en 
pluspapa van een meisje en twee jongens. 
De afgelopen 13 jaar heb ik wiskunde 
en informatica onderwezen. Sinds dit 
schooljaar werk ik voor de onderwijskoepel 
om mensen op te leiden rond de Europese 
privacywetgeving. Reeds enkele jaren 
engageer ik me voor de Kontichse N-VA 
afdeling, waarvan ik in 2016 voorzitter 
werd. De komende jaren wil ik me in onze 
gemeente vooral inzetten voor de aanleg 
van betere voet- en fietspaden en een 
verantwoord waterbeleid.

Jan Van Laeken, plaats 23
Campagneleider

De thema’s waar ik jullie steun voor vraag 
om van Kontich een nog mooier dorp te 
maken voor iedereen:

- Nog meer veiligheid in het verkeer met 
respect voor de zwakke weggebruiker

- Een Noordelijke verbindingsweg om het 
centrum van Kontich te ontlasten.

- Ondersteuning van een bloeiende 
middenstand.

- Een transparant bestuur met een 
luisterend oor voor iedereen

Met Uw steun kan het!

Cedric Janssen, plaats 9
31 j, business consultant

Gehuwd met Cindy Reyns en papa van 
Matteo en Vienna. Als jonge vader wil ik 
vereenzaming bij jong en oud tegengaan 
door middel van een gezamenlijke groene 
activiteitsruimte. Dit is één van mijn 
topprioriteiten. Ook vlot en veilig, als gezin, 
door Kontich en Waarloos fietsen is  
           belangrijk. Verder moet Kontich en  
             Waarloos een cultuurrijke       
               gemeente zijn met fijne  
                voorstellingen voor groot  
                  en klein.

Hederik Tijs, plaats 17
35 j, operationeel directeur en 
ondernemer

Inmiddels 10 jaar getrouwd en papa 
van 3 kinderen. Ik ben universitair 
geschoold, maar hecht vooral belang aan 
gezond verstand. Het welzijn van alle 
Kontichnaars, daar ga ik voor! De thema’s 
waar ik voor sta:
- Aandacht voor wie onderneemt.
- Snelle, maar verantwoorde beslissingen.
- Een veilige en groene gemeente voor de 

toekomst van onze kinderen.
- Respect voor ervaring, kennis en leeftijd.
“Met uw steun kan het!“

Peter Goossens, plaats 25
69 j, gepensioneerd

Als kandidaat, woonachtig in 
Waarloos-Wildveld, vraag ik uw steun 
voor de volgende punten uit ons 
beleidsprogramma:
- De realisatie van het masterplan 

Waarloos met extra zuurstof voor de 
verenigingen.

- De verdere uitbouw van een kwaliteits-
volle kinderopvang.

- Een volwaardige plaats voor senioren in 
onze gemeentelijke samenleving door de 
uitvoering van een ouderenbeleidsplan.

Een veilig en proper Kontich-Waarloos.

Pieter Schiltz, plaats 11
36 j, werkzaam als ICT’er

De voorbije 6 jaar OCMW – en gemeente 
raadslid. Opgegroeid in Edegem, voor de 
liefde de beek over gestoken. Woon sinds 
2009 in Kontich – Centrum.

Kontich-Waarloos is een mooie gemeente, 
die veel te bieden heeft. Laat ons de 
komende jaren samenwerken om het zo  
      te houden.

Tom De Herdt, plaats 19
43j, medewerker Vlaams parlement

Partner van Anke. Vader van twee stoere 
zonen en een schattige dochter. Onthaal-
medewerker aan het Vlaams parlement 
en freelance kok in zelfstandig bijberoep. 
Heel belangrijk vind ik mobiliteit en 
verkeersveiligheid met een “gezonde” 
mix voor voetgangers, fietsers en 
automobilisten waarbij elke weggebruiker 
zijn verantwoordelijkheid heeft. Verder 
heeft de vernieuwing van het stationsplein 
een zeer hoge prioriteit met betere 
parkeerplaatsen, een veilige doorgang 
voor fietsers en meer groen.

Kom op 14 oktober samen met ons 

vanaf 15 u,  
de verkiezingsuitslag volgen 

in de Martinuszaal (naast Magdalenazaal).

Magdalenastraat 21, Kontich

Marion De Bock, plaats 6
55 j, verpleegkundige

Ik ben gelukkig getrouwd met Philip 
Roosen, we hebben twee kinderen. Mijn 
jeugd speelde  zich af in Kontich waar ik 
nu opnieuw al 13 jaar woon, in de wijk 
Volderij. Ik maak er mijn persoonlijke 
missie van om net dat luisterend oor te 
zijn, dat U nodig hebt. Als verpleegkundige 
zal ik naast de aandacht voor de 
gezondheid en het sociaal beleid mee 
aantonen dat de verandering werkt. Ik ben  
    een vrouw die zegt wat zij denkt en  
     doet wat ze zegt.

Annick De Gendt, plaats 14
52 j, zelfstandige

Gehuwd en plusmama. Geboren en 
getogen in Kontich. Afgestudeerd aan 
het St-Jozefinstituut. Zelfstandige in 
bijberoep. Als dochter uit de horeca en 
zelf al jaren als zelfstandige bezig, weet 
ik uit ervaring dat het belangrijk is dat 
Kontich leeft! En blijft leven! Met uw steun 
wil ik mij graag inzetten om Kontich nog 
mooier te maken.

Veerle Vandenbulcke, plaats 22
63 j, huis(groot)moeder

De afgelopen zes jaar heeft N-VA gewerkt 
aan een Vlaamse, veilige en welvarende 
gemeente. We willen dit werk graag 
verder zetten en rekenen daarom op 14 
oktober op uw stem voor N-VA. Zelf wil 
ik mijn steun bevestigen door nog een 
laatste keer op te komen. Na 35 jaar 
politiek voor en achter de schermen, 
vraag ik nog één keer uw stem. Een 
nieuwe enthousiaste ploeg staat klaar om 
de fakkel over te nemen.

Griet Van Gaver, plaats 8
59 j, leerkracht

Vanuit mijn Vlaamse opvoeding wil ik mij 
binnen N-VA inzetten voor het welzijn van 
mijn gemeente. Ik ben leerkracht sociale 
vakken in de derde graad. Het klaar- 
stomen voor de Vlaamse arbeidsmarkt 
van de jongeren is mijn missie. Ik heb de 
voorbije legislatuur aangetoond dat  
consequent mee besturen volgens het 
N-VA gedachtengoed, vruchten kan 
afwerpen in de gemeentepolitiek. Als je 
Kontich vergelijkt met 6 jaar geleden, 
hebben we bewezen dat “De Kracht Van 
Verandering“ inderdaad werkt.

Cindy Vanbaeden, plaats 16
38 j, facility manager

Als kind groeide ik op in de Bloemenwijk 
te Kontich. Ik ben gehuwd met Kevin De 
Deyne en trotse mama van Jelle, Emma 
en Julie. Dagelijks fiets ik samen met de 
kindjes naar de Altena school. Een groene, 
veilige gemeente is voor mij dan ook 
een absolute prioriteit. Bovendien wens 
ik me ook graag in te zetten voor sport 
en gezondheid. Ik hou voortdurend van 
nieuwe uitdagingen en daarom werk ik 
mee aan de positieve verandering!

Christel Beeckmans, plaats 24
53 j, accountant - fiscalist

Mama van 2 gehuwde dochters en bonnie 
van 3 kleinkinderen. Iedereen moet zich 
veilig kunnen voelen in ons Kontich-Waarloos 
met degelijke voet- en fietspaden, slimme 
camera’s en een Noordelijke verbindings-
weg die verkeer in het centrum beperkt 
tot bestemmingsverkeer. Niemand mag 
uitgesloten worden maar inburgering 
is noodzakelijk. Voor onze senioren een 
buurtgerichte zorg op maat en toegang 
tot de seniorenadviesraad. Voor onze 
jongeren zoeken we een locatie voor een 
zomerbar en een tweede jeugdhuis.

Anja Poortmans, plaats 10
49 j, bankbediende

Ik ben gehuwd met Gert en heb een 
dochter van 14. Ik heb mijn jeugd door- 
gebracht in Kontich, wat rondgezworven 
en nu sinds enkele jaren terug ‘thuis’ in 
Kontich-Waarloos. Ik wil mijn schouders 
zetten onder het thema veiligheid. Niet 
alleen het bestrijden van criminaliteit en 
zwerfvuil, maar ook het verzekeren van  
 een veilige mobiliteit staan hoog in het  
  vaandel. Opnieuw een jeugdhuis in  
    Kontich zodat jongeren terug een eigen  
     stekje hebben, vind ik een prioriteit.

Sylvie Tersago, plaats 18
44 j, medisch secretaresse

Gehuwd met Bart Waes. Ik heb 1 zoon, 
Jeroen en 2 dochters, Femke en Hanne. 
Ik studeerde als “late roeping“ af in 2012 
als leerkracht lager onderwijs, maar heb 
mijn professionele uitdaging gevonden 
als medische secretaresse in een artsen 
praktijk te Deurne. Ik woon sinds 2 jaar in 
Kontich. Als moeder ben ik begaan met de 
veiligheid van mijn kinderen en met uw 
steun wil ik me inzetten voor een veilig en 
aangenaam Kontich.

Herman Verhoeven, plaats 26
63 j, gepensioneerd

De laatste zes jaar OCMW raadslid. 
Enthousiast en gedreven bestuurder 
en consulent in organisaties in sociale 
economie, zorg en welzijn.
MET UW STEM EN SAMEN MET ONZE 
N-VA PLOEG STA IK ACHTER
- Veilige voet -en fietspaden
- het verzorgen van mensen
- Dat ouderen, jongeren/starters in 

Kontich-Waarloos kunnen wonen
- Een gezellig en veilig centrum 

door de aanleg van de noordelijke 
verbindingsweg.
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Willem Wevers, 3de plaats
33 jaar, Jurist op kabinet Jan Jambon 
Schepen van mobiliteit, openbare werken en jeugd

Mia Wauters, lijstduwer
63 jaar, Voorzitter OCMW

Bart Seldeslachts, lijsttrekker
43 jaar, Burgemeester en leerkracht

Marleen Van den Eynde, 2de plaats
43 jaar, Secretaresse op UZA cardiochirurgie 
Schepen van burgelijke stand, lokale economie, toerisme,  
land- en tuinbouw, dierenwelzijn en feestelijkheden

Ik heb een fantastisch gezin met een hulpvaardige echtgenoot 
Eric Goossens en twee fijne opgroeiende kinderen Vincent en 
Laura. Samen hebben we ook een herdershond Haiko  waarmee 
we veel plezier beleven. Dierenwelzijn wordt in Kontich resoluut 
verder op de kaart gezet. Mijn doel is een aangename, groene en 
leefbare gemeente. Het lokaal economisch beleid is een be-
langrijke uitdaging in onze gemeente, met onderzoek naar een 
ondergrondse parking.

Gelukkig gehuwd met Kristel Ons en samen met onze drie 
kinderen  wonen we in de Scheihagenstraat in Kontich- 
Kazerne. Ik wil me als burgemeester graag verder inzetten 
voor dit mooie dorp door actief het compromis te zoeken om 
de verschillende belangen van burgers, ondernemingen en 
verenigingen te verzoenen. Met een luisterend oor, een 
doordachte visie op de toekomst en moed om te beslissen,  
is de N-VA, er met uw steun, klaar voor.

Samen met mijn vrouw Lotte De Bruyn en onze twee kinderen 
wonen we in Kontich-Centrum. Ons zoontje Mil (2 jaar) gaat 
dagelijks naar kinderopvang ’t Brugske en onze dochter Rie (4 jaar) 
gaat naar school in de gemeentelijke AHA school. Door in te zet-
ten op verkeersveiligheid, kwalitatief onderwijs en  kinderopvang 
willen we Kontich-Waarloos nog aantrekkelijker maken voor jonge 
gezinnen. Het aantal ongevallen daalde in Kontich-Centrum met 
60%. Ons einddoel is een gemeente zonder ongevallen.

Gelukkig getrouwd met Jan Staes, mama van 2 zonen Johan en 
Pieter en 2 schoondochters. Bonneke van 3 kleindochters Joke, 
Lotte en Sofie. In ons vernieuwd gemeentehuis willen we een  
neutraal, warm en efficiënt onthaal voor al onze burgers.  
Voor onze senioren blijven we investeren in thuiszorg. Jonge  
ouders hebben nood aan voldoende en betaalbare kinderopvang.  
Ons kinderdagverblijf ’t Brugske is aan vernieuwing toe en dit 
staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Kontich-Waarloos een  
warme gemeente waar iedereen meetelt van jong tot oud.

KONTICH-WAARLOOS
V.U.: JAN MICHEL, OOSTSTATIESTRAAT 320, 2550 KONTICH
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Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen

“

1. LEMMENS Luk
WILRIJK

2. LAUWERS Linda
BOOM

3. GEYSEN Kris
BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen
ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle
AARTSELAAR

6. GYS Seppe
WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse
BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo
EDEGEM

9. PALINCKX Koen
EKEREN

10. GIELEN Pascale
SCHILDE

11. DE HERT Vera
MORTSEL

12. THIJS Danny
BRASSCHAAT

13. VERLINDEN Linda
WILRIJK

14. STAES Johan
KONTICH

      Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos

Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

 Mia Wauters Willem Wevers Bart Seldeslachts Marleen Van den Eynde
 lijstduwer 3de plaats lijsttrekker 2de plaats

03 27

01 02

1. Bart Seldeslachts 15. Bert Cauwenberg

2. Marleen Van Den Eynde 16. Cindy Vanbaeden

3. Willem Wevers 17. Hederik Tijs

4. Jeannette Kums-Siodlak 18. Sylvie Tersago

5. Peter Lambrechts 19. Tom De Herdt

6. Marion De Bock 20. Linda Struyf

7. Peter Van Eyndhoven 21. John Michel

8. Griet Van Gaver 22. Veerle Vandenbulcke

9. Cedric Janssen 23. Jan Van Laeken

10. Anja Poortmans 24. Christel Beeckmans

11. Pieter Schiltz 25. Peter Goossens

12. Yvonne De Ridder 26. Herman Verhoeven

13. Guido Daelemans 27. Mia Wauters

14. Annick De Gendt

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciaal niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

Onze Kandidaat voor de Provincieraad: Johan Staes

Verloofd met Michaela Bruyninckx (plaats 22 op de gemeentelijst Hoevenen – Putte).
 
Oud leerling van Altena en St. Ritacollege. Tijdens mijn studies Handelsweten-
schappen en Bedrijfsbeheer heb ik me altijd met veel plezier ingezet als  
scoutsleider In Mortsel.

Na vier jaar zaakvoerder te zijn van een eigen bedrijf ben ik aan de slag gegaan 
als horeca-professional. Onlangs heb ik mee de schouders gezet onder een 
nieuw project te Kapellen. Zo verenig ik privé en professioneel de Zuid- en 
Noordrand.

Mijn politiek engagement komt van thuis uit, met een moeder 
als OCMW-voorzitter en een vader als actief bestuurslid.

In de Provincieraad wil ik me graag inzetten voor de 
realisatie van de Noordelijke verbindingsweg, dit om 
het centrum van Kontich te onlasten van doorgaand 
verkeer en zo de veiligheid van onze fietsende 
scholieren te optimaliseren. Ook ben ik begaan met 
het verbeteren van de communicatie naar horeca en 
middenstand toe in verband met openbare- en  
wegenwerken.  Het halen van milieudoelstellingen, 
bescherming van onze groendomeinen en verdere 
uitbouw van onze fietsostrades zijn een prioriteit.

Laat ons samen werken aan een veilig en  
welvarend Vlaanderen!

Johan Staes
14de plaats provincieraad
39 jaar

Kandidaten genieten de volle steun van Bart De Wever

Hoe stemt u het best?
Door bij alle kandidaten het bolletje in te kleuren.  
Zo helpt u iedereen van onze lijst vooruit.

kandidaten provincieraad Zuid – Rand
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