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Wij zijn er klaar voor
De N-VA en Open VLD slaan in onze gemeente de handen in elkaar en gaan met één lijst naar de kiezer. In 
dit blad presenteren we u een sterke lijst (zie bladzijde 2 en 3), binnenkort gevolgd door een stevig programma. 

Waarom zijn deze verkiezingen voor Kasterlee zo belangrijk? Omdat na zoveel decennia 
alleenheerschappij van één partij Kasterlee nood heeft aan verandering, aan een frisse 
wind, aan mensen die eens met een andere blik naar de dossiers kijken, aan partijen voor 
wie onze drie deelgemeenten even belangrijk zijn en aan partijen die willen strijden voor 
het behoud van ons groen en die geen IOK-containerpark met Lille willen in Achterlee. 

Wij bieden u op 14 oktober in elk geval een zeer sterk alternatief aan, zodat we hopelijk 
vanaf januari samen met al onze inwoners aan een nieuw hoofdstuk voor onze gemeente 
kunnen beginnen schrijven. Dat zal dan een samenwerking zijn waar ook u de vruchten 
van zal plukken. Want N-VA-Open Vld, dat is samen sterker voor u!

Meer weten over N-VA Kasterlee?
 N-VA Kasterlee      @nvaKasterlee      www.n-va.be/kasterlee

De N-VA heeft een            voor Kasterlee.
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Wie zijn de kandidaten van N-VA Kasterlee?

Kris Goossens kandidaat-provincieraadslid
Ook in de provincie Antwerpen heeft N-VA de verandering weten binnen 
te brengen. Huidig fractievoorzitter uit Herselt Mireille Colson legt uit: 
“Er werd deze legislatuur een grondige afslanking doorgevoerd van het 
provinciale niveau waarbij de domeinen sport, jeugd, cultuur, welzijn 
en de intercommunales verdwenen bij de Vlaamse provincies. Vanaf nu 
focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdheden zoals op de 
aanleg van onze fietsostrades”, aldus Mireille Colson. Huidig provincie-
raadslid en kandidaat voor de nieuwe legislatuur uit ons eigen dorp, Kris 
Goossens, zal van op de 7de plaats het provinciale project van onze partij 
mee ondersteunen.

Mireille Colson: lijsttrekker voor de Kempen
Mireille Colson zal voor de komende provincieraadsverkiezin-
gen de lijst in het arrondissement Turnhout trekken. ”Als groot-
ste fractie in het huidige Antwerpse provinciebestuur kunnen 
we al best trots zijn op het werk dat we geleverd hebben: een 
geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades die nu 
ook belangrijke bovenlokale verbindingswegen zijn geworden, 
de uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte die 
de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt moet 
toeroepen”, licht Mireille toe. 

Geslaagde afslankingsoperatie
“Onze N-VA-fractie in de provincieraad wist mee een reële 
besparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan par-

tijen en fracties werden met 15 procent afgebouwd, het aantal 
gedeputeerden werd teruggeschroefd van 6 naar 4 en het aantal 
provincieraadsleden van 72 naar 36. Echter zolang de provin-
cies bestaan willen wij op het beleid wegen en gaan voor goed 
bestuur”, aldus Colson.  

Kris Goossens: kandidaat-provincieraadslid uit Kasterlee
Kris Goossens zal op de 7de plaats staan op de provinciale lijst: 
“Als provincie- en gemeenteraadslid heb ik deze legislatuur 
bruggen kunnen bouwen tussen beide bestuursniveaus. Op 
het vlak van onder meer ruimtelijke ordening, vergunningen, 
mobiliteit, intercommunales en waterbeleid is het nuttig voor 
een gemeente om ook een vertegenwoordiger te hebben op het 
provinciale niveau. Met uw steun wil ik mij de volgende zes jaar 
opnieuw inzetten voor onze gemeente.”

1

2

1  Jeroen Van de Water (31 jaar – Lichtaart – parlementair medewerker)
2  Lieve Timmermans (38 jaar – Kasterlee – compliance engineer Sanofi) 
3  Kris Goossens (52 jaar – Kasterlee – economist)
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1  Marcel Van Mechelen (67 jaar – Kasterlee – gepensioneerd kaderlid KBC Corporate Banking) 
2  Elvira Bellens (60 jaar – Kasterlee – OCMW-raadslid) 
3  Jo Van de Water (60 jaar – Lichtaart – gepensioneerd)

1 2

1  Tim Vanneste (40 jaar – Kasterlee – zelfstandig consultant)
2  Eddy Leysen (45 jaar – Lichtaart – journalist)
3  Dorien Valgaeren (30 jaar – Lichtaart – hommelkweker Biobest)
4  Viviane Lauwers (54 jaar – Lichtaart – arbeidster IJsboerke).
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1  Ly Pauwels (23 jaar – Tielen – kapster)
2  Guy Peeters (37 jaar – Tielen – analist betwiste zaken bij een bank) 
3  Bart Van Ossel (43 jaar – Tielen – payroll consulent SD Worx) 
4  Koen Roefs (36 jaar – Tielen – uitbater café De Grote Fluit)
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1  Bob Aerts (39 jaar – Lichtaart – statutair ambtenaar Infrabel) 
2  Yo Ennekens (67 jaar – Kasterlee – secretaris Okra Lichtaart)
3  Martine Maerten (59 jaar – Lichtaart – dierenvriend) 
4  Mariette Vanheuckelom (67 jaar – Tielen – gepensioneerd)
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Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


