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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Erik Jacobs
Lintsesteenweg 30
2550 Kontich

Kontich-Waarloos
Beste inwoners van Kontich-Waarloos,
Met fierheid stellen wij u onze kandidaten voor die er alles aan zullen doen om vanaf
14 oktober voor de nodige verandering te zorgen.
Ikzelf, Erik Jacobs, zal als lijsttrekker gaan voor een leefbaar, sociaal en landelijk Kontich-Waarloos. Al 36 jaar woon ik in Kontich, vader van een tweeling en
grootvader van mijn 5 lieve kleinkinderen.
Van opleiding ben ik fotograaf-videograaf met daarnaast gegradueerde in de
publiciteit. Als manager FotografenGilde Vlaanderen-Nederland heb ik de afgelopen
30 jaar mijn professionele loopbaan volbracht.

Anja Rens, 2e plaats
49j, vroedvrouw

Het St.Jozefinstituut en Turnkring
Sparta waren een constante waarde
tijdens mijn jeugdjaren.
Reeds 25 jaar werkzaam als
vroedvrouw in het St.Vincentiusziekenhuis te Antwerpen. Met 4 fijne
collega’s startte ik “La Madrugada” op
en begeleiden we aanstaande ouders
tijdens zwangerschap, arbeid en
bevalling.
Ik hou voortdurend van nieuwe uitdagingen in m’n leven…samen
met N-VA Kontich-Waarloos geloof ik
erin! Naast flexibele kinderopvang,
mantelzorg, aandacht voor sport én
gezondheid zal ik ijveren voor
verandering in “ons dorp”!

www.n-va.be/kontich

Ik stond mee aan de wieg van N-VA Kontich-Waarloos en daarom ben ik ook trots op
onze lijst die is samengesteld uit 14 vrouwen en 13 mannen. Ook onze jongeren zijn
met 7 plaatsen sterk vertegenwoordigd.
Wij staan voor verandering, zeker op gebied van mobiliteit en veiligheid. De inwoners
van onze gemeente moeten ook meer inspraak krijgen, want als we samen denken,
durven en doen dan kan onze gemeente nog verbeteren.
Laten we samen gaan voor een groene en veilige gemeente waar we met zijn allen
fier op kunnen zijn. De kracht van verandering mag niet enkel een slogan blijven, het
is tijd dat het werkelijkheid wordt.
Daarom zullen wij er staan op 14 oktober en we hopen van harte dat we dan van u
de nodige steun krijgen om onze ideeën waar te maken.
Alvast bedankt voor uw vertrouwen,
Erik Jacobs
Voorzitter N-VA Kontich-Waarloos
Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen

Erik Jacobs, lijsttrekker
68j, gepensioneerd verkoopsleider/fotograaf

Bart Seldeslachts, plaats 3

Pieter Defoort, plaats 4

37j, leerkracht

30j, consultant/project manager

Ik ben gehuwd met Kristel Ons en samen
voeden we onze drie kinderen op. Ik was één
van de medestichters van N-VA nationaal en
gewezen OCMW-raadslid.

KOKAZ, TTK Martinus, A. Hansschool,
St-Ritacollege ... mijn jeugd speelde zich af in
Kontich-Waarloos. Na mijn studies politieke
en economische wetenschappen ben ik hier
met mijn verloofde Jurryt teruggekeerd.

Als politicus, vader, leerkracht en lid van de
ouderraad Sint-Montfort staat de verkeersveiligheid als thema op nummer één. Verder
wil ik een leefbaar groen dorp met meer
inspraak en verantwoordelijkheden voor de
burgers en meer veiligheid zodat onze kracht
van verandering geen slogan blijft maar een
beleidsdaad wordt.

Als voorzitter van Jong N-VA wil ik ervoor
zorgen dat onze dochter Jasmijn (1 jaar) later
begrijpt waarom we haar hier grootbrengen.
Omdat we het groen koesteren, verkeer beperken, en (kinder)opvang en zorg voorzien.
Samen kunnen we dit waarmaken. Ik ga
ervoor. Jij ook ?

Peter Lambrechts, plaats 5

Marleen Van den Eynde, pl. 6

44j, business development manager

37j, secretaresse op cardiochirurgie

Waarloos kent mij als de jongste van Jos van
Man. 15 jaren bij de Fanfare St.-Cecilia en 12
jaren voetbal bij de veteranen: noem mij maar
een geboren en getogen Waarlozenaar.

Naast mijn werkzaamheden in het UZA
ben ik ook moeder van 2 tieners. Uiteraard
ben ik bezorgd over hun veiligheid. Veilige
fietspaden en oversteekplaatsen verdienen
voor mij dan ook de volle aandacht.

Na mijn studies van bio-ingenieur in Leuven
en bedrijfseconomie (MBA) in de Verenigde
Staten, werk ik nu bij de firma KANEKA als
Business Development Manager in de markt
van vitaminen en voedingssupplementen.
Waarloos gaat goed. Nu samen denken,
durven en doen en het wordt nog beter.

Mijn man Eric is al vele jaren actief bij de
vrijwillige brandweer. Ik probeer mijn gezin
ten volle te ondersteunen en wil dat ook
graag doen voor de lokale gemeenschap.
Met uw steun kan ik mij inzetten voor een
veilige en groene gemeente, waar het
goed is om in te wonen.

Griet Van Gaver, plaats 7

Willem Wevers, plaats 8

52j, leerkracht

27j, jurist

Ik ben 32 jaar gehuwd met Erik Melis en heb
2 dochters: Joke en Leen.

Ik ben 27 jaar en op 28 april jongstleden
getrouwd met Lotte De Bruyn. Ik ben Master
in de Rechten en werk ondertussen 3 jaar als
justitiespecialist voor N-VA in het Federaal
Parlement. Verandering is echter niet enkel
nodig op federaal vlak, maar zeker ook op
gemeentelijk niveau.

Nu N-VA als aparte partij in onze gemeente
opkomt , wil ik mij mee engageren. N-VA-lid
ben ik van het eerste uur.
Mijn schoolloopbaan en mijn engagement
bij de jeugdbeweging, hebben steeds in het
teken gestaan van de sociale ontwikkeling
van jongeren. Ik wil me inzetten voor het
sociale beleid in Kontich.

Mia Wauters, plaats 9
57j, directiesecretaresse
Actief N-VA lid, gehuwd met Jan Staes, N-VA
kandidaat voor de Provincieraad. Wij wonen
reeds 28 jaar in Kontich en vinden dat onze
gemeente nood heeft aan een dringende
facelift.
Wij moeten gaan voor een gemeente mét een
beter onderhoud, waar pleintjes met méér
groen ontmoetingsplaatsen worden voor
iedereen. Een gezellig, autoluw centrum waar
het aangenaam toeven is. Een dorp met meer
uitstraling waar iedereen fier op kan zijn en
waar onze middenstand kan groeien.

Een sterke ploeg voor Kontich - Waarloos

Ik woon in Kontich-Centrum en ben op het
Sint-Ritacollege naar school geweest. Ik
badminton al jaren bij Rita Serveert en ben
ook actief geweest als bestuurslid van
Jeugdhuis Komaf in Kontich-Kazerne.

Thomas Aerts, plaats 10
21j, student handelsingenieur
Mijn hele leven ben ik opgegroeid en naar
school gegaan in Kontich. Als enthousiast
Jong N-VA’er zit ik in de jeugdraad want
inspraak van onze jongeren is belangrijk.
Jong zijn in eigen gemeente moet kunnen:
jeugdverenigingen, feesten, kinderopvang, …
Ga mee voor een veilig en proper
Kontich-Waarloos, behoud van ons park en
degelijk openbaar vervoer. Durf met mij mee
denken en doen!

Myriam Gaytant, plaats 11
62j, gepensioneerde leerkracht
Als gepensioneerde leerkracht kunstgeschiedenis sta ik voor het mooie van kunst
en cultuur, door mensen bedacht en gemaakt
om onze leefwereld te verfraaien.
Ook straten, pleinen en huizen zijn monumenten, en die van ons eigen Kontich, zijn
absoluut de moeite waard om er zorg voor te
dragen.

Wies Torfs, plaats 12

61j, gewezen directeur gemeenteschool

Wij mogen niet toelaten dat ze vervuild
of beschadigd worden : dus voor mij een
cultureel, proper, aangenaam en aantrekkelijk
Kontich waar naar opgekeken wordt.

Kies en besef waar je voor gaat, is altijd de
leidraad geweest als onderwijzer en directeur
van de gemeenteschool in ons dorp. Als
gepensioneerde is mijn opdracht nog niet af
en wil ik me inzetten voor het begrip ‘dorp’.
Steen en beton is er al genoeg in Kontich.
Nu nog het respect voor de natuur herstellen
door groene oase’s open te stellen, waar
sociale contacten kunnen ontstaan. Daar wil
ik samen met N-VA Kontich constructief aan
meewerken om een oeroude relatie, mens en
natuur te herstellen.

Els Schiltz, plaats 13

Mon van den Hauwe, plaats 14

27j, Expediteur

74j, gepensioneerd

Ik ben Els Schiltz, geboren en getogen in
Kontich-Kazerne , wonend bij mijn ouders,
Willem Schiltz en Veerle Vandenbulcke,
lijstduwer van N-VA Kontich Waarloos. Na de
verplichte jaren op de middelbare school heb
ik Communicatiewetenschappen gestudeerd.
Momenteel ben ik expediteur op Brucargo in
Vilvoorde. In mijn vrije tijd hou ik me het liefst
bezig met lezen en schrijven van teksten.

Als nestor van de N-VA wil ik mijn ervaring
als ex-schepen/gemeenteraadslid ten dienste
stellen van onze jeugdige N-VA’ers. Ik heb
dan ook met volle overtuiging de veertiende
plaats (lijstduwer van de eerste kolom)
aanvaard.

Ik sluit me aan bij N-VA omdat het tijd is voor
verandering, tijd voor een nieuw beleid, tijd
voor een frisse wind.

Door mijn sociaal engagement gaat mijn
aandacht in de eerste plaats naar chronisch
zieken, gehandicapten, éénouder gezinnen en
senioren. Uiteraard komen de kostenplaatjes
van de gemeente en het OCMW eveneens in
aanmerking om kritisch bekeken te worden.

Nancy Dyck, plaats 16

Ann Jaeken, plaats 17

46j, magazijn medewerkster

44j, bediende

Gehuwd en een tienerdochter. Geboren en
getogen in Kontich dat een dorp moet blijven.
Waar er geluisterd en rekening gehouden
wordt met de mening van de dorpsbewoners.

Ik ben Ann Jaeken, mama van tienerzoon
Jonas, heb een opleiding genoten in de
administratieve sector. Ik ben geboren en
getogen in Kontich en jongste dochter van
wijlen René Jaeken (voormalig voorzitter van
het OCMW).

Een goede mobiliteit, voldoende groen en
veilig fietsen moeten een permanente aandacht krijgen.
De voorrang voor onze kinderen in de goede
Kontichse scholen strekt tot aanbeveling.

Marc Vincké, plaats 18
70j, gepensioneerd
In Kontich-Waarloos raakten vele oude
grachten in verval of werden gedempt, met
als gevolg: wateroverlast. Mijn streefdoel is,
de waterproblemen voor de burgers zo goed
mogelijk op te lossen. Tussen ontwerp en de
uitvoering op het terrein, van zo een beleid,
gaapt een grote kloof.
Daarom wil ik mij, als milieubewuste sociaal
flamingant samen met de N-VA, inzetten voor
het duurzaam behoud van onze functionele
waterlopen.

De kracht van verandering

Voor een veilig, leefbaar en groen Kontich,
waar er misschien toch eens moet gekeken
worden naar meer of uitgebreider opvangmogelijkheden (vooral voor de alleenstaanden onder ons) daar wil ik voor blijven
gaan, graag met uw steun uiteraard.

Chris Degeeter, plaats 19
65j, gepensioneerd
Na 40 jaar politieke ervaringen, werd het tijd
voor veranderingen. Daarom heb ik gekozen
voor N-VA.
Deze partij geeft mij het volle vertrouwen om
een nieuw beleid te kunnen voeren.
Ik ga voor de volgende punten: verkeer,
mobiliteit, openbaar vervoer, senioren,
gehandicapten en minder validen.
Ik reken op u om dit te kunnen realiseren.

Jan Michel, plaats 21

Ellen Depooter, plaats 20
30j, bediende

69j, gepensioneerd kaderlid GB

Samen met mijn echtgenoot woon ik sinds
één jaar in Kontich. De reden voor mij om
aan politiek te gaan doen is dat ik op een
positieve en eerlijke manier dingen wil
kunnen veranderen. Als kersverse mama
is het voor mij heel belangrijk om ervoor te
kunnen zorgen dat Kontich leefbaar blijft voor
ons en de volgende generaties.

Partner van Myriam, vader van 1 dochter en
bompa van 3 kleinkinderen
Als kandidaat vind ik openheid en
toegankelijkheid van bestuur voor alle
Kontichnaars zeer belangrijk. Ook veiligheid
voor voetgangers en fietsers is een prioriteit.

Betaalbare kinderopvang, een veilige verkeersinfrastructuur en voldoende behoud/
verwezenlijking van groenzones, zijn voor mij
dan ook belangrijke aandachtspunten.

Het stationsplein heeft een dringende face lift
nodig met uitbreiding van de parkeerplaatsen.
Tevens moeten we ook waakzaam blijven
en zorgen voor een financieel gezonde
gemeente.

Margareta Vincent, plaats 22

Lisette Limere, plaats 23

61j, bankbediende

64j, gepensioneerde leerkracht

Ik ben gehuwd met Koen en moeder van
een zoon en een dochter en oma van 2
kleinkinderen. Mijn kinder- en jeugdjaren heb
ik in Kontich beleefd – ging naar school in
St-Jozef.

Moeder van 1 dochter en 1 zoon, moeke van
4 kleinkinderen.
Als onderwijzeres in het ST.-Jozefinstituut
heb ik mij 37 jaar ingezet: 24 jaar in het 3de
en 13 jaar in het 1ste leerjaar.

We moeten er voor zorgen dat Kontich een
aangename gemeente wordt. Overlast moet
streng aangepakt worden. Het moet ook
veiliger worden – de verkeerssituatie moet
dringend aangepakt worden. “Kontich leeft”
mag geen holle slogan zijn maar een project
waar iedereen aan meewerkt.

Vanuit de N-VA wil ik mij inzetten voor de
veiligheid op weg en aan de scholen. Er moet
groene ruimte blijven en speelpleintjes waar
de kinderen veilig kunnen spelen.
Kinderopvang in Kontich-Kazerne is een
noodzaak.

Noémie Goyvaerts, plaats 24

Rudy Van der Auwera, plaats 25

20j, studente

64j, consultant

Sinds vier jaar ben ik samen met mijn ouders
en broer in Kontich-Waarloos komen wonen.
Na mijn studies gezondheids- en
welzijnswetenschappen wil ik graag nog
kleuteronderwijs gaan volgen.

Echtgenoot van Micheline Calomne (zelfstandige), 2 dochters en 4 kleinkinderen.
Loopbaan in de luchtvaart, gevolgd als
zelfstandig consultant, projectleider voor
Belgische bedrijven in het Verre Oosten en
Zuid- Europa.

Als 20-jarige student wil ik me ook actief
inzetten voor onze gemeente, zo vind ik dat
het praktisch zou zijn dat de tramlijn 7 en 15
doorgetrokken wordt tot Kontich-Waarloos.

Wil bijdragen om de lokale industrie, kmo’s
en horeca te herwaarderen in hun rol, als
“hartslag” voor een positieve, gestructureerde
gemeente. Oplossing zoeken voor problemen van zelfstandigen is nodig in een onze
huidige economische situatie.

Veerle Hoogstoel, plaats 26
55j, huisvrouw
Veerle Hoogstoel, gehuwd met Johan Defoort
en mama van Katrien en Pieter.
Activiteiten: eerst 9 jaar een drukkerijfiliaal
van Succes, daarna huisvrouw en nu opvang
van 3 kleinkinderen en hulp aan mijn ouders
in de Hazelaar. Wandelen met hen is tof, maar
gevaarlijk door de toestand van onze voetpaden. Daar moet aan gewerkt worden !

Kom op 14 oktober samen met ons
vanaf 15u, de verkiezingsuitslag
volgen in de Pronkenborg (zaal boven).

Mijn Vlaams-Nationale roots heb ik van mijn
vader Jenne Hoogstoel, oud Volksunie-voorzitter en gemeenteraadslid in Hove.

De verandering begint in Kontich - Waarloos
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Veerle Vandenbulcke,
plaats 27

Pieter Schiltz, plaats 15

30j, business intelligence specialist

57j, huismoeder

Mijn naam is Veerle Vandenbulcke en als lijstduwer van de N-VA
lijst in Kontich-Waarloos, ga ik voor een betere, gezondere en
groenere gemeente. Graag zie ik Kontich-Waarloos als één geheel.
Als OCMW raadslid zet ik mij, sinds 2006, in voor de bewoners van
onze gemeente.
Van opleiding ben ik regentes wiskunde en viertalig dactylo. 30 jaar
geleden was er niet veel job in het onderwijs en koos ik voor een heel
ander beroep: huismoeder, met een gezin van 4 kinderen was dat
geen overbodige luxe. Ondertussen heb ik ook 2 kleinkinderen.
Mijn man, Wilhelm Schiltz en ik kwamen in 1983 naar Kontich wonen.
mijn vrije tijd wordt opgevuld met : mijn gezin en kleinkinderen, ‘de
speelbrug’, de minder mobiele centrale (MMC) en N-VA.

Een sterke ploeg voor Kontich - Waarloos

Hoi, Ik ben 30 jaar en woon sinds enkele jaren samen met mijn
vriendin en trouwe viervoeter in de Drabstraat. Mijn Humaniora heb ik
afgewerkt in het SJI Kontich.
Opgroeien deed ik in een warm Vlaams gezin te Edegem.
Als hoofdleider van de jeugdbeweging KSJ Parsival en hoofdanimator
op de gemeentelijke speelpleinen, heb ik redelijk wat ervaring met de
jeugdwerkingen en het verenigingsleven. Daarnaast ben ik ook actief
geweest in de jeugdraad.
Als graduaat Informatie management en support, werk ik momenteel
als ICT- medewerker voor een financiële instelling in het Antwerpse.
Samen met uw steun wil ik mij inzetten voor een nog beter Kontich
met de focus op jeugd, sport en viervoeters.

Kiezen voor verandering.
Ook in de Antwerpse provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit
voor de werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies
blijven niet langer bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en
gemeenten al actief zijn. De N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en
afslanken. Zo kunnen ook de provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

Jan Staes, 2e plaats provincieraad
60j, zaakvoerder

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14
oktober wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken.
Laat de Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op
de N-VA. Want zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in de
provincie.
In Antwerpen gaan we voluit voor :
1. Provinciebestuur : vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efficiënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Economie versterken
Het provinciebestuur moet het investeringsklimaat bevorderen en bedrijventerreinen ontwikkelen en zo de economische streekontwikkeling versterken.
3. Ruimte voor mobiliteit
Het provinciebestuur moet, over de gemeentegrenzen heen, de samenwerking
inzake mobiliteit bevorderen.
4. Toerisme : ontspannen en ondernemen
In samenwerking met de gemeenten en de ondernemers moeten de toeristische
troeven van de provincie Antwerpen verder ontwikkeld worden en gepromoot.
5. Bestuurskracht gemeenten verhogen
Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de bestuurskracht van de gemeenten verhogen.

“De N-VA kiest voor verandering. In uw
gemeente, maar ook in uw provincie. Met
krachtige en rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA kandidaten op
14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
1
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Katleen Van Hove (Aartselaar)
Jan Staes (Kontich)
Vera De Herdt (Mortsel)
Bert Jansen (Edegem)
Christel Van Hoof (Schelle)
Eddy Soetewey (Niel)
Harry Debrabandere (Lint)

De kracht van verandering

