
Gino Van den Vonder is opgegroeid in Hulshout. Zijn 
speeltuin reikte van de Bruulstraat door de heren-
bossen tot aan de Grote Nete. Gino, die zijn jeugd-
jaren in Hulshout beleefde, vond zijn uitdagingen in 
leiding geven bij de Chiro, basketten en judo. Door 
de microbe van leiding geven ging hij bij de jeugdraad 

van Hulshout. Hier kwam hij als eerste in aanrakingen 
met het maken van keuzes voor een betere werking 
voor de jeugd samen met de gemeente. De noodzaak 
om mee de schouders te zetten onder een goed be-
leid werd duidelijk. Zijn politieke en maatschappelijk 
bewustzijn is gevormd op het idee om vrij te mogen 

kiezen voor verbetering voor iedereen. Samen met 
Open Vld wil hij helpen om bijkomende jobs te creë-
ren en werken nog meer te belonen. Als zaakvoerder 
van een dakwerkersbedrijf werkt hij mee aan het ver-
beteren van het klimaat- en energiebeleid door men-
sen te adviseren over efficiënt isoleren en renoveren. 
Hiermee helpt hij al bij de creatie van bijkomende 
jobs. Ook ijvert hij om vakkennis niet verloren te laten 
gaan door werken na het pensioen mogelijk te maken 
voor zij die hiervoor kiezen.

Doener uit Hulshout
Ook Open Vld heeft een kandidaat met Hulshoutse roots 
op de lijst: Gino Van den Vonder staat als 9e opvolger op 
de kieslijst voor het Vlaams Parlement. “Ik ken Gino als een 
echte doener en doorzetter” zegt Brent Usewils.

V.l.n.r. Brent Usewils, Suzy Bruyndonckx, Gino Van den Vonder en Gerda Van den Bosch
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Op 26 mei kan u kiezen voor 
22 Kempense kandidaten 
voor het Vlaams, Federaal 
of Europees Parlement. 

Er is zeker een kandidaat 
uit uw buurt bij.
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Werken beter belonen
Nergens zijn er zoveel jobs als in onze provincie. Maar nergens zijn er ook zoveel werkzoekenden. Dat 
klopt niet. Met een striktere begeleiding en een uitkering die beperkt is in de tijd, vullen we de open-
staande vacatures in en zorgen we dat onze bedrijven kunnen blijven groeien. Wie werkt wordt beter 
beloond, met een hoger nettoloon. Zodat ook de mensen met een lager loon zonder zorgen het einde 
van de maand halen.

Walter Grootaers
17de plaats

Peter Gysbrechts
7de plaats

Marleen
Vanderpoorten
Lijstduwer

Tom Ongena
1ste opvolger

Anne
Van Aperen
2de opvolger

Martine Taelman
Lijstduwer opvolgers

Meer ambitie en

1

2

Bart Somers
1ste plaats

Sihame
El Kaouakibi
2de plaats Willem-Frederik

Schiltz
3de plaats

Frank Wilrycx
4de plaats

Zelfa Madhloum
5de plaats

Onze toppers voor het Vlaams Parlement

1. We verlagen de personenbelasting. 
     Wie werkt zal gemiddeld jaarlijks 1.000 euro extra netto overhouden.
2. De werkloosheidsuitkering  wordt beperkt tot 2 jaar. 
3. We breiden de flexi-jobs uit naar de hele privésector.

Iedereen mee
Nog te vaak leven we naast elkaar in plaats van 
met elkaar. Zeker in onze steden. Die verdeeld-
heid leidt tot onbehagen en onveiligheid. We 
kiezen voor de andere weg, zeg maar de Me-
chelse aanpak. Mensen niet verdelen, maar sa-
menbrengen. En iedereen kansen geven, van 
jongs af aan. Want voor ons telt niet je afkomst, 
maar je toekomst.

1.  We zetten kordaat in op veiligheid en netheid in onze 
steden en gemeenten. En moedigen mensen aan om 
met elkaar te leven, in plaats van naast elkaar.

2.  We verbeteren ons onderwijs. Door meer te investe-
ren in het kleuter- en lager onderwijs. En leerkrach-
ten beter te ondersteunen.

3.  Iedereen verdient een eerlijke kans. We gaan daarom 
actief de strijd aan tegen racisme en discriminatie.
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Propere lucht
De klimaatopwarming bedreigt onze welvaart en ons welzijn. We steken daarom de kop niet in het zand. 
Maar we passen ook voor nieuwe belastingen of het opgestoken vingertje. Wij geloven in nieuwe tech-
nologie, in een aanpak die mensen mobiliseert in plaats van afschrikt. 

Claude Marinower
12de plaats

Dirk Van Mechelen
Lijstduwer

Koen Helsen
1ste opvolger

Adil Fraihi
9de plaats

3

4

kansen voor iedereen

Christian Leysen
1ste plaats

Fabienne Blavier
4de plaats

Abdrahman Labsir
6de plaats

Lieselotte Thys
3de plaats

Alexandra
D’Archambeau
5de plaats

Marianne
Verhaert
2de plaats

Dirk Sterckx
Lijstduwer
opvolgers

Onze toppers voor de Kamer

1. We gaan resoluut voor hernieuwbare energie.
2. Het btw-tarief op sloop- en heropbouw en op energiezuinige investeringen bij 
      nieuwbouw gaat naar 6%.
3. Bedrijfswagens moeten tegen 2028 100% uitstootvrij zijn.

1. We versnellen de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen.
2. Naar Nederlands model willen we een frequent, hoogkwalitatief netwerk van snelle 

treinen tussen de grote steden en knooppunten. 
3. We stimuleren deelvervoer door het BTW-tarief te verlagen naar 6% en gratis 
      parkeerplaatsen.

Mobiliteit terug vlot trekken
Antwerpen behoort tot de wereldtop als het gaat over tijdverlies in files. Een nieuwe aanpak is nodig. 
Met extra investeringen voor een vlotter verkeer, maar ook in betere trein- en busverbindingen. En we 
kiezen resoluut voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals de deelwagens, deelfietsen of deelsteps.
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Ravels

Arendonk

Mol
Retie

Dessel

Balen

Meerhout

Geel

Kasterlee

Turnhout

Hoogstraten

Merksplas
Rijkevorsel

Beerse

Lille

Vosse-
laar

Oud-
Turnhout

Vorselaar

Laakdal

Herselt

Westerlo

Olen

HerentalsGrobben-
donk

Herent-
hout

Huls-
hout

Open Vld trekt met een sterke ploeg 
naar de kiezer. Een team van doeners 
dat de stem van de Kempen harder 
wil laten klinken in Brussel.

De doeners 
uit de Kempen

Frank
Wilrycx
4de plaats

Lieselotte Thys
3de plaats

Arnold
Wittenberg
10de plaats

Arnold
Van Aperen
10de plaats

Chantal Kleynen
8ste opvolger

Alicja Gescinska
3de plaats

Hans Schoofs
31ste plaats

Nurcan Kurnaz
11de plaats

Bas Van Olmen 
19de plaats

Vlaams Parlement

De Kamer
Europa

Willem
Vankrunkelsven
14de plaats

Valerie Caers
5de opvolger

Rita Thijs
6de plaats

Lut Hermans
20ste plaats

Dirk Melis
30ste plaats

Jasmine
Vangenechten
21ste plaats

Bart 
Voordeckers
32ste plaats

Eva Houet
5de opvolger

Gino
Van den Vonder
9de opvolger

Nathalie
Van Sande
15de plaats

Steve Janssens
7de opvolger

Sophie Gabriëls
8ste opvolger

Martine Taelman
Lijstduwer 
opvolgers

Marianne
Verhaert
2de plaats
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Gino Van den Vonder, 9e opvolger Vlaams Parlement

Het was lange tijd een grote bezorgdheid van vele 
Hulshoutenaren: het Sigmaplan. Nochtans, als je 
open aan politiek doet en goed communiceert zijn 
veel van die bezorgdheden eenvoudig weg te nemen. 
We zullen maar meteen een eerste mythe doorprik-
ken: Neen, uw huis gaat niet onder water lopen door 
het Sigmaplan: integendeel!
Met het Sigmaplan wil de Vlaamse overheid grote 
delen van Vlaanderen beter beschermen tegen over-
stromingen van de rivieren, zoals de Grote Nete. Dit 
doen ze onder andere met verhoogde dijken. In onze 
gemeente zijn er twee gebieden.
Het eerste is een gecontroleerde waterbuffer ter 

hoogte van Hof ter Borght in Westmeerbeek. Deze 
ligt eigenlijk volledig aan de andere oeverzijde, op 
het grondgebied van Westerlo. Hier kan tot wel 540 
miljoen liter water tijdelijk opgevangen worden, om 
overstromingen te vermijden.
Het tweede gebied strekt zich uit langs de oevers 
in Westmeerbeek, Houtvenne, Hulshout en ver-
der stroomafwaarts tot in Nijlen. In deze gebieden 
herstellen ze de natuurlijke winterbedding: vroeger 
stond een deel van het land rondom de Grote Nete 
geregeld onder water, door dat in onbewoonde 
gebieden terug te brengen vermijden we dat de be-
woonde gebieden onder water komen te staan.

Naast verkeersveiligheid is ook de gewone veiligheid 
niet te verwaarlozen. De steden gaan vaak met de 
grootste budgetten lopen. Meer blauw op straat is ook 
in de kleine gemeenten geen overbodige luxe. Open 
Vld heeft een veiligheidsplan. Die geeft ons als burge-
meesters meer slagkracht: een register voor gestolen 
goederen, het verspreiden van camerabeelden via so-
ciale media mogelijk maken en een anoniem meldpunt 
voor criminele feiten. Met die instrumenten kunnen 
burgemeesters als ik beter aan de slag!

Beste Hulshoutenaar,

We wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn 
maar het was toch ontzettend pijnlijk dat we 
24 stemmen te kort hadden voor een zetel in 
de Hulshoutse gemeenteraad. 6,8% van jullie 
stemmen gingen naar Open Vld Hulshout en 
daarvoor zijn we onze kiezers dankbaar. Maar 
dat wil niet zeggen dat het gedaan is met het 
avontuur waar we in 2004 mee zijn begonnen: 
Open Vld gaat gewoon verderdoen: We gaan 
opnieuw oppositie voeren zoals in onze prille 
beginperiode. Opnieuw tegen een absolute 
meerderheid (met slechts 43,2% van de stem-
men).
We gooien ons programma niet in de vuilbak, 
want samen met jullie kunnen we een door-
start maken. We blijven gaan voor meer burge-
rinspraak, digitalisering, een lastenverlaging en 
meer verkeersveiligheid.
Wij willen er namelijk zijn voor alle Hulshou-
tenaren.
En we doen dat met een verjongd en uitge-
breid team van doeners, waaronder Brent 
Usewils, Suzy Bruyndonckx, Davy Jans en Wim 
Van Woensel, beter bekend als “de Zwoeli”! 
Daarnaast zijn er nog onze ervaren sterkhou-
ders: Yves Van der Mieren, Nicky Serneels en 
Gerda Van den Bosch.
Maar Open Vld zou Open Vld niet zijn, als we 
geen interne verkiezingen zouden houden. Na 
de stembusslag van 26 mei plannen we een be-
stuursverkiezing. 
Dus als je mee wil doen als bestuurslid of je wil 
mee kiezen wie onze nieuwe voorzitter en be-
stuursleden worden, contacteer dan snel onze 
ledenbeheerder:
Brent Usewils via 0495 / 79 12 27 of 
brent.usewils@hotmail.com

Hulshout, u kan op ons blijven rekenen.
Brent, Suzy, Yves, Nicky, Davy, Gerda, Zwoeli, 
Petra, Lizette en René Veiligheid voorop

Nu gewoon doen: 
het Sigmaplan

gewoon 
verderdoen



Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,  
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EINDVERANTWOORDELIJKE: Thomas Vanwing
REDACTIE: ilde.cogen@openvld.be (coördinatie &  
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Vincent Stuer
2de opvolger

Koen Anciaux
5de opvolger

»
We doen vandaag 27 keer hetzelfde met onze nationale legers, 
waardoor we vier keer minder efficiënt zijn dan de Amerikanen. 
Met één Europees leger besparen we belastinggeld terwijl 
we Europa veiliger maken.  

Een Europees leger. 

»
De Europese Unie is meer dan een in-
terne markt. Europa is bovenal een ge-
meenschap van waarden en normen. 
Als liberalen geloven we dat iedereen 
het recht heeft om te zijn wie men 
wil zijn en zich ten volle te kunnen 
ontplooien. Het is aan ons, liberalen, 
om die Europese waardenunie met 
man en macht te verdedigen.

Een Unie 
van waarden. 

De Europese uitdagingen 

        guy 
verhofstadt

lijst
trekker
europa

Een nieuwe euro die de Europese economie stabieler en 
veiliger maakt tegen schokken van buitenaf, zoals bij-
voorbeeld de Amerikaanse kredietcrisis.

Een nieuwe euro.»

Gedaan met de achterkamerpolitiek. Alle 
Europeanen kiezen samen wie Europa voor
 vijf jaar leidt.

Een rechtstreeks verkozen 
voorzitter van de Europese 
Commissie. 

»

Een Europse grens- en kustwacht van 10.000 agenten sterk die onze buitengrenzen 
bewaakt. Zo blijft het vrij verkeer van personen binnen Europa gegarandeerd.  

Een Europese grens- en kustwacht.»

De Antwerpse kandidaten
voor Europa

Hans Maes
5de plaats

Alicja Gescinska
3de plaats
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“Het gaat goed met ons land. Maar we leggen de lat 
nog hoger. Met kansen en meer ambitie voor iedereen. 
En met meer daadkracht, optimisme en openheid. 
Wij kiezen voor de positieve aanpak.”

Vlaams
Parlement

1nr.

1
Kamer

nr.

somers
bart

leysen
christian


