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Gewoon doen: Vindt u dat 
het daar ook tijd voor is? 

Ontdek onze standpunten en 
leer onze kandidaten kennen 

in de Burgerkrant Flash.
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In de Herenbossen is 
het heerlijk fietsen, 
maar in de woon-

gebieden moet je goed 
uitkijken. Open Vld wil 

dat onze kinderen veilig 
op school geraken. 
Daarom gaan we 

investeren in 
verkeersveiligheid.

Gepassioneerd om mensen te helpen. Ge-
niet van fietsen en wandelen in de Huls-
houtse natuur. Cultuur en onderwijs zijn 
twee thema’s die haar nauw aan het hart 
liggen. Ze wil van Hulshout een bruisend 
dorp maken.

Suzy 
Bruyndonckx2

Sales Manager bij DB-Haarden in Heist. 
Gelooft in de vernieuwing, de verjonging 
en het enthousiasme van Open Vld Huls-
hout. Wil aan positieve politiek doen. Hij 
wil zich vooral inzetten voor uw veiligheid.

Yves Van 
der Mieren3

Jong VLD’er in hart en nieren. Brent is 22 
jaar oud en woont al heel z’n leven in de 
Maskensstraat. Komt op omdat er marge 
is voor vooruitgang: fietspaden, communi-
catie, leefbaarheid en burgerinspraak zijn 
topprioriteiten.

Brent 
Usewils1

Met een gezond en 
realistisch beleid kunnen 

we de gemeentebelasting 
voor de Hulshoutenaren 
terugbrengen van zeven 

naar zes procent. Ook voor 
ondernemers willen wij 

een lastenverlaging, want 
zij zijn de motor van onze 

lokale economie.

Open Vld pleit voor meer 
burgerinspraak. Meer dan 

gewoon informeren, willen we 
burgers ook het beleid laten 

vormgeven. We 
introduceren de burger-

begroting, waar onze 
inwoners zelf kunnen 

bepalen waar de prioriteiten 
moeten liggen. Daarnaast 

steunen we ook op de 
expertise van de adviesraden.

Open Vld wil 
milieuvriendelijke 

maatregelen nemen 
om de leefbaarheid in 
Hulshout te verhogen. 

We zetten in op een 
betere doorstroming via 
de hoofdassen en leiden 
de vrachtwagens rond 

Hulshout.

Een ondernemende 
en bedrijfsvriendelijke 
gemeente is goed voor 

de inwoners: Door 
nieuwe bedrijven aan 

te trekken, zorgen 
we voor meer lokale 

werkgelegenheid. De 
schepen van Economie 
moet een ambassadeur 
zijn voor de bedrijven.

Kleine zelfstandigen, 
handelaars en cafés zijn 
gebaat bij een bruisend 
dorp, waar van alles te 
doen is. Evenementen 
zoals een markt of een 

succesvolle kermis. 
Open Vld wil meer 

inzetten op toerisme 
en erfgoed.

Open Vld wil een 
digitalisering van de 

klassieke gemeentelijke 
dienstverlening. 

Daarvoor willen we een 
snel en betrouwbaar 

systeem op de website 
van de gemeente: 

‘het thuisloket’.

Sociaal bewogen: Begon haar carrière als 
opvoedster in een opvangcentrum voor 
sociaal verwaarloosde kinderen. Al jaren 
actief in de vakbond, de parochie en het 
St. Adriaankoor. Zetelde in het PWA en de 
Hulshoutse Milieuraad.

Nicky 
Serneels4

Als ‘automation engineer’ & software ont-
wikkelaar weet hij als geen ander dat de 
toekomst digitaal is. Zijn hobby’s zijn lo-
pen, fietsen en voetbal. Zijn favoriete the-
ma’s zijn sport, cultuur en veiligheid.

Davy 
Jans5



Uit Westmeerbeek. Gaf jaren Italiaanse les 
in een Centrum voor Volwassenenonder-
wijs (CVO). Vindt dat de gemeente duide-
lijk mag communiceren. Naar goede libe-
rale traditie vindt ze onderwijs een enorm 
belangrijk thema.

Gerda Van 
den Bosch6

Hulshout heeft een 
hoge bevolkings-
dichtheid. Om te 

vermijden dat onze 
gemeente helemaal 

wordt volgebouwd en 
het groen verdwijnt, 

wil Open Vld duidelijke 
spelregels voor de 

ruimtelijke ordening. 

Hecht veel belang aan haar gezin. Wil voor-
al inzetten op verkeersveiligere woonker-
nen en schoolomgevingen. Ook de wegen 
naar en van scholen moeten fietsvriende-
lijker worden ingericht.

Petra 
Verhaegen-
Huysmans8

We willen de onder-
steuning voor cultuur 
versterken. We willen 

bibliotheekafhaalpunten 
bij handelaars in 

de deelgemeenten. 
Sterke verenigingen 
en een toegankelijke 

bibliotheek zijn 
prioriteiten.

Beter gekend als de Zwoeli. Geboren en 
getogen in Hulshout. Als alleenstaande 
zorgt hij voor zijn vader die in Woonzorg-
centrum Ter Nethe zit. Actief bij voetbal-
club Gloriaboys. Geïnteresseerd in sport 
en het zorgbeleid van onze gemeente.

Wim Van 
Woensel7

Open Vld wil investeren in 
de allerkleinsten. We moti-
veren onze scholen om van 

jongs af aan jongeren warm 
te maken voor STEM (weten-
schap, technologie, ontwerp 
en wiskunde), lezen, muziek 
spelen en tekenen. De ge-
meente regisseert samen 

met de private crèches het 
kinderopvangbeleid en ijvert 

voor meer flexibiliteit.

Duwt de lijst. Voorzitter van Open Vld, 
deskundige in de GECORO en lid van de 
cultuurraad. Voormalig gemeenteraads-
lid en voorzitter van het GAPH-comité. 
Een dossiervreter met enorme kennis van 
openbare werken en ruimtelijke ordening.

René 
Wouters10

We willen de openbare 
werken spreiden over de 
hele legislatuur, want het 

verkiezingsjaar is altijd 
duurder. We zien twee 

grote werven: fietsinfra-
structuur en gescheiden 

rioleringen. We willen ook 
de toegankelijkheid voor 

personen met een 
handicap verbeteren.

Open Vld wil een bestuur 
dat dichter bij de 

burgers staat. We willen 
directer communiceren 

met de burgers. 
Bijvoorbeeld een sms’je 

met de laatste info 
over wegenwerken of 

informatieavonden om 
moeilijkere zaken uit te 

leggen.

Ons veiligheidsbeleid 
gaat uit van een 

maximale dienst-
verlening voor de 

burger. We stimuleren 
de oprichting en werking 

van buurtinformatie-
netwerken en zetten in 

op wijkagenten, want zij 
staan het dichtst bij 

de burger.

Onze liberale rots in de branding. Vrijheid 
is voor haar cruciaal in de samenleving. In 
haar vrije tijd zie je haar vaak met de hond 
wandelen door Houtvenne. Ze wil graag 
wat meer wandel- en voetpaden.

Lizette Van 
den Broeck9
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Ja, Open Vld geeft me goesting in de toekomst!

Deze halvering in het aantal mandaten is het 
gevolg van de schaar die in de bevoegdheden 
gezet werd. Persoonsgebonden bevoegdheden 
werden overgedragen naar de gemeenten of 
de Vlaamse overheid. Ook het aantal gedepu-
teerden daalt van 6 naar 4. Naar de toekomst zal 
de focus voor de provincie vooral liggen op het 
‘streekbestuur’.

Kiesdistrict Turnhout (Kempen), 
één gedreven kopman en acht 
sterke kandidaten
Lijsttrekker voor de regio Turnhout is Hans 
Schoofs. Hans (54) is schepen in Mol en 
gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger. 
Als uittredend provincieraadslid heeft hij zich 
meermaals kritisch uitgelaten over het water-

beleid in de  provincie Antwerpen. Dit sluit nauw 
aan bij de ervaring die hij opdeed als schepen 
van Openbare Werken in Mol. Hans: “Het rui-
men en onderhoud van onze waterlopen, de 
aanleg van bufferbekkens… Inzetten op pre-
ventie en veiligheid wordt steeds belangrijker 
om watersnood en vernatting te voorkomen. 
Het is een van dé belangrijke grondgebonden 
kerntaken van de provincie Antwerpen voor de 
toekomst!” 

Kandidaten voor de provincieraad Antwerpen

Open Vld heeft haar volledige kieslijsten klaar voor de provincieraad in 
de provincie Antwerpen. De drie nieuwe kiesomschrijvingen, provinci-
aal kiesdistrict Antwerpen, Mechelen en Turnhout (Kempen), tellen in 
totaal slechts 36 kandidaten. Het zijn sterke lijsten met doeners.

Daar gaat het in deze verkiezingen om, ook bij de 
provincieraadsverkiezingen: gewoon doen.

 1. Hans Schoofs (Mol) 

2. Martine Taelman (Grobbendonk) 

3. Marc Van Aperen (Hoogstraten) 

4. Myriam Smets (Geel) 

5. Inge Baetens (Laakdal) 

6. Lut Hermans (Retie)

7. Toby Van Breda (Herentals) 

8. Eva Houet (Turnhout) 

9. Frank Wilrycx (Merksplas)

Kwaliteitsvol ouder 
worden staat vandaag 

gelijk aan zolang mogelijk 
zelfredzaam thuis wonen. 
Daarom moet, naast de 

zorgcampus, geïnvesteerd 
worden in begeleiding van 

thuiswonende ouderen. 
Dit liefst vanuit de te 

ontwikkelen Zorgcampus 
Ter Nethe.

Open Vld wil een 
jeugdbeleid door de 

jongeren. Daarom 
kiezen we resoluut voor 

participatie en een 
sterke jeugdraad. Want 
we hebben vertrouwen 

in de toekomst!

Hulshout is een sportieve 
gemeente, maar onze sport-

infrastructuur heeft een 
hoge onderhoudskost. Open 
Vld vindt dat deze kost niet 
alleen door de Hulshoutse 
belastingbetaler gedragen 

moet worden en gaat 
daarom op zoek naar steun 
bij privé-partners en hogere 

overheden. 


