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Beste inwoner,
Op 14 oktober bepaalt u mee hoe de nieuwe gemeente- en
provincieraad er zal uitzien.
We hopen dat u even de tijd wil nemen om de straﬀe kandidaten van
ons team beter te leren kennen.
CD&V wil besturen samen mét de mensen die we mogen
vertegenwoordigen, omdat wij vinden dat elke mens telt.
Wij denken in kleur, niet zwart-wit en voor ons zijn leefbaarheid,
oprechtheid en menselijkheid belangrijk.
Samen gaan wij voor een nog beter en nog mooier Kortenberg.

BETER
SA
SAMEN MEN
BETER

ALEXANDRA
THIENPONT
• 46 jaar
• Huisarts
• Getrouwd met Michel van de Vijver
• Mama van Maxime en Cedric
• OCMW voorzitter en schepen

plaats
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LIJSTTREKKER

Ik ben uw kandidaat-burgemeester voor CD&V.
U kent mij als huisarts of als OCMW-voorzitter.
Ik ben geboren en getogen in Kortenberg en heb daarom een groot hart voor
Kortenberg.
Alvast bedankt om mij het vertrouwen te geven om Kortenberg nog mooier en
nog beter te maken.
Het goede werk van burgemeester Chris Taes, wil ik verder zetten.
Ik wil samen met mijn team zorgen voor onze senioren en het welzijn van elke
burger. Kinderen verdienen alle kansen.
Daarom moeten we kordaat kansarmoede bij kinderen bestrijden.
Gezellige en verkeersveilige dorpskernen met 20 km extra ﬁets-en wandelpaden
zorgen voor een aangenaam en landelijk dorpsgevoel.
Daarnaast willen we geen extra geluidsoverlast door een verlenging van de
landingsbaan, we willen dat de lusten en lasten gelijkmatig verdeeld worden.
Ik ga voor een gemeente waarin iedereen mee is!
Een gemeente die zorgt voor zijn inwoners en hen een luisterend oor biedt. Waar
dialoog geen loos woord is en die een positief en warm hart heeft.
Iedereen moet zich betrokken voelen bij het beleid, daarom is communicatie met
u cruciaal.
Contact:
A Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
T 02 759 70 96
E alexandra.thienpont@kortenbergcdenv.be

•
•
•
•
•

RENÉ
DE BECKER

67 jaar
Gewezen politieagent
Getrouwd met Astrid en twee kinderen (Petra en Jan)
Gemeenteraadslid en fractieleider
Politieraadslid Herko

Aangename kennismaking!
U kent me misschien al als echtgenoot van Astrid,
vader van Petra en Jan, of als gewezen politieagent.

plaats
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Afkomstig uit een landbouwersfamilie, wil ik de zaken aanpakken met gezond boerenverstand.
Door de toename van het verkeer moeten wij onze mobiliteit zo aanpakken dat Kortenberg
toegankelijker wordt. Wegens haar centrale ligging en de nabijheid van autosnelwegen is onze
gemeente kwetsbaar voor (woning)inbraken. Daarom wil ik werk maken van een veiligere
gemeente. Ik zal blijven ijveren voor betaalbaar wonen. We bezitten een van de laatste grote
open ruimtes tussen Leuven en Brussel, een enorm waardevol landbouwgebied. Dat moeten
we koesteren en bijkomende druk hierop zo veel mogelijk vermijden.

Contact:

A Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps
T 0496 86 66 64
E rene.debecker@kortenbergcdenv.be

KRISTIEN
GOEMINNE
plaats
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•
•
•
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46 jaar
Verpleegkundige en lic. Medisch-Sociale Wetenschappen KUL
Samen met Peter en plusmama van Marnix en Quinten
Schepen

Alles begint met een luisterend oor.

Ik ben geboren en getogen in Kortenberg (Everberg), de mooiste gemeente
van Vlaanderen. Dat wil ik zo houden. In het belang van alle Kortenbergenaren wil
ik verder bouwen aan een landelijke, groene en duurzame gemeente. Daarnaast hecht ik veel
belang aan solidariteit en toegankelijkheid ( in de brede zin van het woord) voor iedereen.
Verder wil ik mijn schouders zetten onder een warm en bruisend buurtleven, dankzij de inzet
van vele vrijwilligers. Zij verdienen mijn oprechte waardering en steun! Met voldoende goede
wil en een open geest hoop ik de ingeslagen weg verder in te gaan en van deze gemeente een
zorgzame, duurzame en warme gezellige plek te maken waar elkeen zich thuis kan voelen.

Contact:

A Kwikstraat 38, 3078 Everberg
T 0496 86 18 05
E kristien.goeminne@kortenbergcdenv.be

ANN OUTTIERVANNEREM
• 59 jaar

• Master chemie aan de KU Leuven
• Getrouwd met Jan Pieter Outtier, huisarts

plaats
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• Mama van Sep, Katrien, Stan, Bert en An
• Oma van Warre, Ise, Ellis, Bas en ?
• Gemeenteraadslid 2001-2006
• Schepen 2007-2018

Dat ‘warme gevoel’ dat we thuis noemen.
Ik hou van mijn geboortedorp waar ik ﬁjne jeugdjaren beleefde en de liefde vond. Pieter en ik, en
later ook onze vijf kinderen, zaten op dezelfde schoolbanken. Het hele gezin was actief in veel
verenigingen. Nu de kinderen allemaal zijn uitgevlogen zijn we weer met z’n tweetjes. Meestal
toch... want als de kleinkinderen komen is het weer even druk in huis als vroeger. We wonen en
werken hier graag, we doen daarnaast ook veel voor onze sportclub en we willen hier graag
samen heel oud worden.
Dit dorp is mijn basis, mijn thuis. Ik wil me volop inzetten voor een gemeente die leeft en om u
geeft. Op de goede en positieve dingen mogen we best trots zijn maar de zorgen moeten we
ook begrijpen en ermee aan de slag gaan. Zo wordt onze mooie gemeente voor steeds meer
mensen hun thuis.

Contact:

A
G
E
W
F
T
I

Hofstraat 97 3070 Kortenberg
0495 14 35 33
ann.vannerem@kortenbergcdenv.be
www.annvannerem.be
annvannerem
AnnVannerem
annvannerem

Lees meer over CD&V Kortenberg en het programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen op
de website:
kortenberg.cdenv.be

WIM
MOONS

• 50 jaar
• Apotheker
• 25 jaar getrouwd met Ina

• Twee kinderen: Olivier en Astrid

plaats
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• Voorzitter Welzijnsraad

Geboren en getogen in Kortenberg, waar ik samen met mijn vrouw Ina de apotheek

5 5

van mijn ouders heb overgenomen. Gesteund door mijn vrouw en kids Olivier en Astrid ga ik
met veel ambitie de politieke uitdaging aan ten dienste van elke Kortenbergenaar!

Samen in 5de versnelling
vooruit.
Ik ben er klaar voor!
U toch ook?

Leuvensesteenweg 343
3O70 Kortenberg

Zie de activiteiten en leuke
ﬁlmpjes op de Facebookpagina
van CD&V Kortenberg!
www.facebook.com/cdenvkortenberg

wimm_moons

02/759 72 41

FRIE DE GREEF
• 53 jaar

• Getrouwd met Philip Joosten
• Mama van Lien en Lotte
• Sociaal werker/sociaal cultureel werk
• Docent Sociale School Heverlee (UCLL)
plaats

Ik werk graag mee aan een gemeente waar iedere inwoner zich
thuis voelt en mee mag schrijven aan de toekomst van Kortenberg.
Participatie, inspraak, dialoog en een transparant beleid staan
centraal in mijn politiek engagement.
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Ik groeide op in Kortenberg en engageerde mij al vroeg in het plaatselijke jeugdwerk,
daarna in de wereldwinkel, nu voor Fairtradegemeente en in de Charterstuurgroep.
Als sociaal werker sta ik heel graag kort bij de mensen en gebruik ik al het positieve in onze
samenleving om er nog iets beter van te maken. Dat wil ik ook graag voor Kortenberg. Een
groene gemeente met veel plaats voor ontmoeting. Waar duurzaamheid, solidariteit en welzijn
voorop staan en de toekomst vandaag begint.

Contact:

A Camiel Schuermanslaan 114 – 3070 Kortenberg
F friedegreefcdenv
E frie.degreef@kortenbergcdenv.be

FRANCIS PEETERS
• 70 jaar

• Getrouwd met Hilde De Coster
• Kinderen: Hans, Ronald, Dirk, Annelies, Jurgen
• Gemeenteraadslid
• Politieraadslid Herko
18 jaar geleden stelde ik mij voor de eerste keer
kandidaat voor de gemeentelijke verkiezingen.
De toenmalige CVP folder toonde een dorp met
daarboven een regenboog en daaronder de slogan
“midden de mensen daar voel ik mij thuis”!

plaats
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Een thuis - een ﬁjne woonplaats in een leuke straat en een veilige buurt. Ook voor de volgende
generaties. Een ontmoetingsplaats - met ruimte voor cultuur en gezelligheid, ontspanning, vrije
tijd en sport. Een mooie gemeente – waar inwoners kunnen genieten en opladen in de natuur, bos
en veld. Een gemeenschap – waar buren, ouderen, jongeren en gezinnen sociaal en harmonieus
kunnen samenleven. Een gemeente met een hart - waar zorgbehoevenden worden gehoord.
Een luisterend oor voor de mensen, voor grote of kleine zorgen, ideeën of suggesties voor een
gezond, duurzaam, veilig en leefbaar Kortenberg. Daar blijf ik me voor inzetten.

Contact:

A
T
G
E

Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps
02 759 85 12
0473 88 61 54
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

MARIA HELSENADRIAENSEN

• 64 jaar

• Getrouwd met Ludo
• Moeder van vier zonen , oma van 4 kleinzonen
• Gemeenteraadslid

plaats
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Als postbode legde ik persoonlijk contact met onze
inwoners. Deze ervaring bleek een meerwaarde bij mijn
inzet in het verenigingsleven van het mooie Meerbeek
en bij de festiviteiten rond 900 jaar Meerbeek. Deze feesten waren een succes dank
zij vrijwilligerswerk en samenhorigheid. Ieders inzet en motivatie, zeker van bruisende jeugd,
inspireert mij voor de toekomst van Kortenberg en Meerbeek. Ik blijf mij als gemeenteraadslid
inzetten voor een volgehouden persoonlijk contact en betrokkenheid bij alles wat leeft in de
gemeente. Mensen dichter bij elkaar brengen en betrekken bij hun gemeente, jong en oud ...
Kortom , samen voor een mooie uitdaging ....

Contact:

A
T
G
E

Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek
02 759 52 21
0479 67 61 36
maria.helsenadriaensen@kortenbergcdenv.be

MARLEEN
CLUDTS-POELS
• 72 jaar

• Getrouwd met Danny Cludts
• Twee kinderen: Filip en Sofie
plaats
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• Drie kleinkinderen: Jasper, Ruben en Amber
• Gemeenteraadslid
Ik wil mij inzetten voor een veilige gemeente!
Kortenberg moet leefbaar blijven voor jong en oud.
Ook in de toekomst moet Kortenberg blijven groeien

Contact:

A Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
T 02 759 67 93
E marleen.poels@kortenbergcdenv.be

GABRIËLA
LANGMANS
• 24 jaar

• Student Sport en Bewegen
plaats
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• Voormalig voorzitter van de jeugdraad
Ik woon in Kortenberg, ben student, en in mijn vrije tijd sportief
met Jiu-Jutsi in Everberg en ﬁetsen bij de wielerclub in Meerbeek.
Al verschillende jaren zet ik mij in voor de speelpleinwerking in Kortenberg
die ik vertegenwoordigde in de jeugdraad. Je kan mij in het weekend ook al eens in
de gemeente tegenkomen als leverancier van maaltijden aan huis.

Ik engageer mij om de belangen van de (jeugdige) inwoners te behartigen. Jongeren moeten
ook een stem hebben in de gemeenteraad ! Maar ik wil me ook inzetten voor thema’s zoals
sport en wonen. Dat wil ik doen met jeugdig enthousiasme.
En geef nu toe, wie kan dat beter doen dan de jeugd zelf?

Contact:

A Florenbeemd 10 bus 1, 3070 Kortenberg
E gabriela.langmans@kortenbergcdenv.be

EMIEL MOONS
• 22 jaar
• Leraar
Ik ga voor een Kortenberg waar jongeren maximaal
betrokken worden in alle beleidsdomeinen. Door te
luisteren naar de jongeren vinden we de beste
oplossingen.
Ik woon in het hart van Kortenberg en was vroeger
actief bij de turnclub, de atletiekclub en de scouts.
Als leraar wiskunde geef ik de plaatselijke jeugd soms
ook wat bijles. Mijn passie is het onderwijs, als jonge
kandidaat wil ik het uiteraard opnemen voor de jongeren
van Kortenberg, en een zinvol vrijetijdsaanbod voor onze
jongeren.

Contact:

plaats
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A Hertog Jan II-laan 59, 3070 Kortenberg
E emiel.moons@kortenbergcdenv.be

• 22 jaar

THIBAUD
VERMEULEN

• Student
• Lid van jeugdraad en Jeugdhuis Den Aap
plaats
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Sinds mijn 16e ben ik op meerdere vlakken actief bezig
met jeugdactiviteiten en verenigingen zoals de Chiro, de
jeugdraad, en jeugdhuis Den Aap waarvan ik voorzitter
ben. Zo zag ik de voorbije jaren onze gemeente van dichtbij groeien en veranderen.
Kortenberg is een uitstekende gemeente maar er zijn zeker nog enkele werkpunten. Met mijn
inbreng wil ik, vooral voor de jeugd, een daadwerkelijke invloed uitoefenen op thema’s zoals
cultuur, wegen en verkeer!

Contact:

A Dorpsstraat 90, 3078 Meerbeek
E thibaud.vermeulen@kortenbergcdenv.be

BARBARA
VERMEULEN
• 19 jaar

• Student communicatiemanagement in Brussel
• Bestuurslid van Jeugdhuis Den Aap
plaats
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Contact:

Laat een nieuwe frisse wind door Kortenberg waaien; met kans en
inspraak voor jongeren, respect voor iedereen en aandacht voor de
eigenheid van onze gemeente.
In Kortenberg engageer ik mij in de speelpleinwerking en als bestuurslid van
jeugdhuis Den Aap in Meerbeek. Ik ga voor een bruisend en levendig gemeente
met veel vrijetijdsmogelijkheden en jeugdverenigingen. Heel graag wil ik ervoor
ijveren dat het landelijke karakter van onze gemeente behouden blijft met de
nodige aandacht voor verkeersveiligheid.

A Dorpsstraat 90, 3078 Meerbeek
E barbara.vermeulen@kortenbergcdenv.be
G 0496 86 20 13

JONAS
PIOT
• 23 jaar

• Student handelswetenschappen aan de KULeuven campus Brussel
• Lid van de Jeugdraad

plaats
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Ik ben student. Daarbuiten leef ik me elk weekend uit op de Chiro
in Erps-Kwerps. Op zaterdag verdedig ik meestal de blauwgele kleuren van Erps-Kwerps op het voetbalveld. En bovendien zit ik in de
jeugdraad van Kortenberg. Ik draag graag mijn steentje bij in de gemeente. Wees vrij
om mij aan te spreken, in real life of op social media. Alle kinderen en jongeren moeten kunnen
proeven van de vrijheid en blijheid die hun leeftijd met zich meebrengt. Ze moeten zich in een
veilige, respectvolle en solidaire omgeving kunnen ontwikkelen.
We gaan voor een landelijke, warme en plezante gemeente!

Contact:

• 57 jaar

A Kwerpsebaan 174, 3071 Erps-Kwerps
G 0493 25 85 96
E jonas.piot@kortenbergcdenv.be

HENDRIK
TRAPPENIERS

• Samen met Hilde
• Fractieleider OCMW-raad en lid Vast Bureau
• ICT-analist

plaats

Langs de kant staan en kritiek spuien is geen optie voor
mij.
Actief meewerken aan de samenleving is mijn keuze.
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Je kent mij door mijn passie en inzet als imker, voor de heemkundige kring en als amateur
fotograaf. Daarnaast zet ik me ook in voor CM, de GAMV, de milieuadviesraad en de
bibliotheekcommissie.
Er wordt veel te veel gedacht in zwart-wit maar de samenleving zit complexer in elkaar.
Mijn ervaring vanuit mijn diverse engagementen wil ik gebruiken om dit zwart-wit denken
te doorbreken.

Contact:

A Rosbergstraat 13, 3078 Everberg
G 0477 66 17 55
E hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

MARIE-JEANNE
DE COSTER

• 63 jaar

• Gepensioneerd verpleegkundige
Ik ben geboren en getogen in Kortenberg, heb hier
een prachtige jeugd mogen doorbrengen. Heb als
verpleegkundige gewerkt in de rusthuissector.
Ik wil me de komende 6 jaar inzetten voor het verder
uitwerken van het seniorennetwerk.

plaats
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De weg vooruit is voor mij een ferm engagement om samen naar oplossingen te zoeken voor
een nog beter duurzaam beleid.

Contact:

A Sterrebeeksesteenweg 121, 3078 Everberg
G 0468 16 62 40
E marie-jeanne.decoster@kortenbergcdenv.be

JOHAN
CHRISTIAENS
• 78 jaar
• Getrouwd met Lieve
• 2 zonen en 4 kleinzonen
• Graag met pensioen na een carrière in de EU

plaats
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Contact:

Ik woon al bijna 50 jaar in de wijk Armendaal in Everberg. Mijn
ambitie is voor Kortenberg zoveel mogelijk voorzieningen te
organiseren om ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen. Ik ga voor versterkte
inspraakmogelijkheden voor alle betrokkenen en wil het vrijwilligerswerk nog beter
ondersteunen. Daarnaast moet het volgend bestuur blijvend aandacht hebben
voor een zuinig beleid en voor verkeersveiligheid.

A
T
G
E

Merelsstraat 3, 3078 Everberg
02 759 71 40
0479 98 13 92
johan.christiaens@kortenbergcdenv.be

ERNA
ABELOOS
• 49 jaar

• Samen met Frank
• Mama van 2 zonen en plusmama van 3 dochters

plaats
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• Kinderdagverblijf De Rakkers
Ik woon in het landelijke Everberg en misschien ken je me wel van
mijn Kinderdagverblijf De Rakkers te Kortenberg of als voorzitter van het Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOK) en als actief lid van het Huis van het kind.

Graag zet ik me in voor de (kansarme) kinderen en de jeugd. Daarom wil ik graag verder bouwen
aan het Huis van het Kind en het welzijn van onze Kortenbergse kinderen, jeugd en ouders. Zij
zijn onze toekomst !
Samen met CD&V wil ik mee ijveren voor een kwaliteitsvolle kinderopvang, vrije tijdsbesteding
en proactief schoolbeleid.

Contact:

A
T
G
E

de Merodestraat 46, 3078 Everberg
02 305 30 95
0475 96 76 50
erna.abeloos@kortenbergcdenv.be

DANNY
LAES

• 61 jaar
• Single

• Penningmeester Kerkfabriek Sint-Antonius
• OCMW-raadslid

plaats
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Graag zal ik naar iedereen luisteren die een
constructieve bijdrage wil leveren om het kloppend
hart van Kortenberg te versterken. In tegenstelling tot
bepaalde partijen die het “middenveld” vrezen als een
te mondige
tegenpartij, vind ik dat alle verenigingen een niet te verwaarlozen expertise hebben die
altijd moet gevaloriseerd worden. Iedereen heeft baat bij sterke verenigingen die het
middenveld vertegenwoordigen, en alle kansen krijgen om zich te kunnen ontplooien.
Hoewel sommige mensen denken dat ze individueel sterker staan, leert de geschiedenis
ons dat we samen sterker staan.

Contact:

A Constant Cludtsstraat 6, 3078 Meerbeek
T 02 759 75 10
E danny.laes@kortenbergcdenv.be

CARLA
DEMAERTELAERE
• 49 jaar

• Getrouwd met Yves Van Eeckhoudt
• Mama van Machiel en Paulien
• Bestuurslid en voorzitter Vrouw & Maatschappij CD&V politica

plaats
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De combinatie werk en gezin kan soms zwaar
uitvallen voor (jonge) ouders. We kunnen daar
als gemeentebestuur de last verlichten door, bijvoorbeeld, een mooi en uitgebreid
vakantieaanbod voor kleuters en jongeren.
Bovendien verdient iedereen gelijke kansen. Zo moeten we absoluut inzetten op nog meer
kansen voor kinderen in armoede door focus op onderwijs en ondersteuning.
Een veilige ﬁetsomgeving en het promoten van de ﬁets voor de korte afstand zijn voor mij
ook een belangrijk aandachtspunt.
Ik wil me inzetten voor een warm, actief en kindvriendelijk Kortenberg.

Contact:

A Stationstraat 76, 3070 Kortenberg
G 0486 71 33 37
E Carla.Demaertelaere@kortenbergcdenv.be

ELS GRAULSGYSENBERGS
• 46 jaar

• Diëtiste en interieurarchitecte
• Getrouwd met Frank Grauls
plaats

21

• Mama van Marthe, Aude, Alexander, Sebastiaan en Johannes
“Samen vooruit”

Als diëtiste in Kortenberg help ik de mensen gezond te leven. Daarnaast ben ik
actief als hulpouder in de school Mater Dei en als catechist in Erps-Kwerps. Samen
met mijn echtgenoot Frank Grauls wil ik graag dat onze 5 kinderen kunnen opgroeien in een
zorgzame gemeente waar iedereen meetelt.
Daarom zet ik me graag in voor een toekomst waar mensen duurzaam met elkaar en met de
planeet omgaan.

Contact:

A Sint-Catharinastraat 20 3070 Kortenberg
G 0477 92 90 19
E els.gysenbergs@kortenbergcdenv.be

GUIDO
LAUWERYS
• 73 jaar

• Industrieel ingenieur elektriciteit - sterkstroom
• Getrouwd met Diane Hendrix

plaats
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• Vader van Stijn en Wouter
• Opa van Noortje, Annika, Lasse, Kobe en Jill
• Meer dan 40 jaar lid van CVP/CD&V, een tiental jaar
bestuurslid van CD&V-Kortenberg

Mijn thuis is …
45 jaar geleden kwamen mijn echtgenote en ik aan in Weesbeekdal
- Erps-Kwerps. 8 jaar later en twee zonen rijker verhuisden naar de
Oudstrijderslaan. Wij hebben altijd graag in Kortenberg gewoond en
willen er graag blijven wonen ook nu we ouder beginnen te worden. Maar
“oud” is niet “out”. Met CD&V krijgt iedereen de kans zijn of haar inbreng
te doen, de gemeente te besturen met het algemeen belang voor ogen,
met zin voor consensus, en volgens het rentmeesterprincipe.

Contact:

A Oudstrijderslaan 44, 3070 Kortenberg
G 0479 25 03 49
E guido.lauwerys@kortenbergcdenv.be

ARMAND
VAN TRICHT

• 77 jaar

• Getrouwd met Stefanie
• Landbouwer
• Voormalig gemeenteraadslid
Als landbouwer en als geboren en getogen inwoner van
Erps-Kwerps wil ik me graag - samen met u - verder
engageren om te werken aan
•
•
•
•

plaats
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een land- en tuinbouwvriendelijk Kortenberg
een prima onderhouden netwerk van voet- en buurtwegen
een betaalbaar woningaanbod
een rechtvaardig luchthavenbeleid zonder uitbreiding van de startbaan.

Contact:

A Curegemstraat, 3071 Erps-Kwerps
E armand.vantricht@kortenbergcdenv.be

• 27 jaar

MATTHIAS
STRAUVEN

• Samen met Astrid
Als kind groeide ik op in een warme gemeente. Met veel
plezier bracht ik dagen door bij Alles Kids. Nu wil ik iets
terugdoen voor onze gemeente.

plaats
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Als tafeltennistrainer sta ik gedreven en geëngageerd in
het leven. Samen met jullie wil ik ervoor zorgen dat we
in de toekomst de bal niet misslaan! Dezelfde energie en samenhorigheid moet Kortenberg
voor mij ook uitstralen.
Kortenberg is op dit moment een mengelmoes van individuen. Ik wil de verschillende
waarden en meningen van al deze mensen samenbrengen zodat we als gemeente sterker
worden met respect voor iedereen.

Contact:

A Hofstraat 115, 3070 Kortenberg
G 0477 45 94 53
E matthias.strauven@kortenbergcdenv.be

TINE
VANNESTE
• 41 jaar
• Mama van Jesse, Ruben en Annelien
• Bestuurslid CONEK
plaats
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Ik woon al m’n hele leven in Kortenberg en woon er graag.
Kortenberg = een duurzame, warme en levende gemeente,
daar ga ik voor!

Ik ben actief in het bestuur van de harmonie CONEK en speel er klarinet. Mijn 3
kinderen zijn ook actief in verschillende Kortenbergse verenigingen. De sociale rol van
verenigingen vind ik zeer belangrijk; ze verdienen een plaats in het dorp en moeten toegankelijk
zijn voor iedereen.
Graag maak ik contact met de mensen om te horen wat er leeft en hoe we het nog aangenamer
kunnen maken. Daarom was ik lid van het forum2040 over de uitbreiding van de luchthaven; dat
thema blijf ik opvolgen.

Contact:

A Haaggatstraat 4, 3071 Erps-Kwerps
E tine.vanneste@kortenbergcdenv.be

MARC
DERVEAUX
• 71 jaar

• Getrouwd met Ann
• ICT-manager
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• Secretaris CD&V Kortenberg
Als senior ben ik nog zeer actief, ook in het verenigingsleven. Bij
voorkeur verplaats ik mij te voet of met de ﬁets. Belangrijk vind ik wat we samen
kunnen doen voor een nog aangenamere samenleving.

Daarom wil ik mij inzetten voor:
• het inrichten van mooie en gezellige dorpskernen
• de aanleg van 20 km nieuwe voet- en ﬁetspaden
• goed onderhoud van de voet- en ﬁetspaden en van alle trage wegen
• veilig verkeer voor iedereen
• senioren en jongeren aanmoedigen om zich aan te sluiten bij verenigingen
• te voet of met de ﬁets naar de winkel: ideaal !
Hebt u ideeën? Laten we die samen bespreken want: Beter samen, Samen beter!

Contact:

A Stroeykensstraat 11 3071 Erps-Kwerps
G 0475 75 03 99
E marc.derveaux@kortenbergcdenv.be

CD&V Kortenberg vind je ook
Twitter en Instagram:
@kortenberg.cdenv.be
cdenvkortenberg

CHRIS
TAES
• 62 jaar

• Master in de taal- en letterkunde KU Leuven
• Getrouwd met Claudine Loterman,
tot ze in 2013 overleed
• Fiere papa van Ellen en Karen
• Gewezen directeur van het
Sint-Albertuscollege-Haasrode in Leuven
• Uittredend burgemeester / voorzitter van de
provincieraad
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Ik mocht 18 jaar uw burgemeester zijn. Nu wil ik bewust de fakkel doorgeven aan een
bekwame, nieuwe generatie.

Bij ons CD&V-team is uw toekomst in veilige handen. Dr. Alexandra Thienpont voert de
lijst aan. Zij beschikt over alle menselijke en bestuurlijke kwaliteiten om uw toekomstige
burgemeester te zijn.
We hebben een sterke lijst met vaste waarden en markante nieuwkomers. Ik vraag speciaal
uw steun voor de zes twintigers die rotsvast in ons project geloven. Zij verdienen zeker uw
stem.
Zelf sta ik voor de gemeenteraadslijst op de laatste plaats. Daarmee geef ik aan dat ik voluit
achter de vernieuwde ploeg sta. Als u vindt dat ik mijn werk de voorbije jaren goed heb
gedaan, dan mag u ook achter mijn naam het bolletje rood kleuren. Dat zou me veel plezier
doen.
Indien u wenst dat ik op hoger niveau het verzet blijf leiden tegen de verlenging van
landingsbaan 25L, stem me dan opnieuw in de provincieraad. U vindt mijn naam op de 11de
plaats van de CD&V-provincieraadslijst.

Contact:

A
G
E
W
F
T
I

Bruulstraat 32, 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps)
0486 83 04 14
chris.taes@kortenbergcdenv.be
http://christaes.blogspot.be
ctaes
@ctaes
taeschris
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KOEN GEENS

KARIN BROUWERS

ELS VAN HOOF

JAN LAURYS

DIRK CLAES

CHRIS TAES

WIM BERGÉ

BRIGITTE MOULIGNEAU

JO PIERSON

LAURA SCHURMANS

LORE FOURIE

MAARTEN FORCEVILLE

KRISTINA EYSKENS

MANU CLAES

MARC WIJNANTS

MONIQUE SWINNEN

Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan
stemmen? Geef volmacht.
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Maximale investeringen
in veilig FIETSverkeer & toerisme
Woningen op maat
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief ondernemen
en klimaatbeleid
Betere zorg
en meer levenskwaliteit

14 OKTOBER 2018
1

Alexandra Thienpont

15 Hendrik Trappeniers

2

René De Becker

16 Marie-Jeanne De Coster

3

Kristien Goeminne

17 Johan Christiaens

4

Ann Outtier-Vannerem

18 Erna Abeloos

5

Wim Moons

19 Danny Laes

6

Frie De Greef

20 Carla Demaertelaere

7

Francis Peeters

21 Els Grauls-Gysenbergs

8

Maria Helsen-Adriaensen

22 Guido Lauwerys

9

Marleen Cludts-Poels

23 Armand Van Tricht

10 Gabriëla Langmans

24 Matthias Strauven

11 Emiel Moons

25 Tine Vanneste

12 Thibaud Vermeulen

26 Marc Derveaux

13 Barbara Vermeulen

27 Chris Taes
U kunt voor meerdere kandidaten op deze lijst stemmen. Zo
geeft u een volwaardige voorkeurstem aan iedere kandidaat.

14 Jonas Piot

BETER
SA
SAMEN MEN
BETER

Lees meer nieuws OP ONZE WEBSITE

kortenberg.cd

Je kan er ook in

schrijven op on

COLOFON

Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
VU Bernard Derveaux, Veldstraat 5, 3078 Everberg
Verkiezingsdrukwerk – niet op de openbare weg gooien

env.be

ze nieuwsbrief!

