
Beste Wijnegemnaren, 
Enkele weken geleden waren de lokale partijen de grote winnaars bij 
de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. Ze wonnen er de meeste 
stemmen bij, van 25% in 2012 naar ruim 33% dit jaar... Deze toenemende 
sympathie voor onafhankelijke lokale partijen stelden we ook bij ons vast 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. In 68 van de 308 Vlaamse 
gemeenten werden ze er de grootste partij.

Hun succes wordt verklaard door het feit dat een onafhankelijke 
lokale partij haar gemeente bestuurt tussen en voor haar inwoners, 
zonder hierbij de belangen van een landelijke partij te moeten dienen.  
Kandidaten van lokale partijen kiezen ook bewust voor dit soort politiek 
engagement omdat ze op die manier vrijuit en onafhankelijk van 
landelijke partijhoofdkwartieren en partijprogramma’s het beleid van hun 
gemeente mee vorm kunnen geven. Steeds meer kiezers geven bij de 
gemeenteraadsverkiezingen om die reden dan ook hun stem aan hun 
lokale partij.

Ook dorpspartij durf! is zo’n onafhankelijke lokale partij. Reeds 11 jaar 
zijn we aanwezig in de Wijnegemse politiek en sinds 2013 besturen we 
mee ons dorp. We laten jullie vandaag opnieuw kennis maken met enkele 
kandidaten die zich engageren om bij dorpspartij durf! verder te blijven 
werken aan een nog beter Wijnegem.   

Net zoals Els Verheyen groeide Birgitt samen met haar ouders en 
broer Kevin op in ons dorp. Ze doorliep hier de kleuter- en lagere 
school en sportte jarenlang in de turnkring. Na haar studies startte 
ze in de horeca, bij haar ouders Jan en Monique, die jarenlang 
eerst het Brouwershuis en nadien de Roeispaan uitbaatten. Ze 
combineerde dit lange tijd met een engagement in het bestuur 
van Wijnegem Zapt, de organisatie achter de jaarlijkse muzikale 
Wijnegemse kroegentocht.

Birgitt hecht veel belang aan een sociaal en veilig Wijnegem, dat 
zich bekommert om en luistert naar al haar inwoners, ongeacht 
hun leeftijd en afkomst.  Ook over het groene karakter van onze 
gemeente wil ze graag waken: leuke en aangename speelpleintjes 
in iedere buurt, groene rust- en stopplaatsen voor de fietsers, 
wandelaars en viervoeters die onze gemeente doorkruisen. Als 
ondernemersdochter ijvert ze eveneens voor een goed overleg met 
de kleine zelfstandigen uit ons dorp.  

Birgitt wil samen met haar dorpsgenoten verder nadenken over een 
nóg beter Wijnegem. Dat doet ze graag binnen dorpspartij durf!, 
door zich te engageren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je zal 
haar, samen met al onze andere kandidaten, in oktober dan ook 
terugvinden op de kieslijst.

Birgitt Van Beeumen, 37
Dienster in restaurant  
“De Drij Lindekens”

Birgitt Van Beeumen

Alle ideeën welkom!

Nadine wouters
Ocmw-voorzitter en lijsttrekker 

Hugo schyvens
Voorzitter dorpspartij durf

www.dorpspartijdurf.be   Dorpspartij Durf   dorpspartijdurf

Dorpspartij Durf! wil elke inwoner betrekken bij het beleid. Je kan  
reacties, suggesties of ideeën kwijt via email aan info@ikdurf.be. 
of bij onze voorzitter Hugo Schyvens (Ruggeveldstraat 33).
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Els is geen onbekend gezicht in Wijnegem. Ze groeide hier op en 
liep hier school, zat in de chiro, volgde er muziekles en speelde in 
de harmonie. Na haar studies keerde ze graag terug omdat het 
hier zo fijn wonen is. Wie Els kent, weet dat ze een bezige bij is.  
Zo zette ze zich lang in binnen de parochie, als kookouder bij de 
Chiro, op autoluwe zondag of tijdens de jaarlijkse buurtfeesten, 
in de ouderraad van het Annuntia-Instituut en bij de Oxfam-
Wereldwinkel. Samen met haar echtgenoot Koen en hun 3 kinderen 
trekken ze er graag op uit wanneer er iets te beleven valt in 
Wijnegem.

Els stelt vast dat dorpspartij durf! de afgelopen jaren aan de basis 
lag van vele goede initiatieven en realisaties. Wijnegem bruist, 
nog meer dan voordien! Met veel ‘goesting’ wil ze zich binnen 
dorpspartij durf! inzetten voor een nog beter dorp, want er is reeds 
veel gerealiseerd, maar het werk is nog niet af. Samen met de 
andere Durvers wil Els mee waken over een sociaal, duurzaam en 
groen Wijnegem, waar het voor iedereen aangenaam wonen is, 
ongeacht nationaliteit of afkomst.  

Omwille van nog andere lopende engagementen geeft Els hierbij 
eerder de voorkeur aan een rol op de achtergrond, tijdens de 
maandelijkse vergaderingen van dorpspartij durf!. Uit sympathie 
voor het werk dat de afgelopen jaren al werd geleverd en nog voor 
de boeg ligt, kan je haar in oktober wel terugvinden op de kieslijst 
van dorpspartij durf!

Els Verheyen, 45
Verantwoordelijke vrijwilligerswerking 

Els Verheyen

Wijnegem bruist,  
  nog meer dan voordien!
  

Steven groeide op in Perk, een klein dorp in de schaduw van de 
luchthaven van Zaventem. Hij bracht er zijn hele jeugd door en 
speelde er voetbal, zat bij de scouts en bespeelde de saxofoon 
bij de lokale fanfare. Na het beëindigen van zijn studies in Brussel 
woonde hij met zijn echtgenote Eva eerst enkele jaren in ’t Stad.  
In 2005, na de geboorte van hun tweelingdochters, verhuisden 
ze naar Wijnegem, eerst naar de Beukenlaan en nadien naar de 
Ruggeveldstraat.  

In tegenstelling tot zijn overgrootvader, grootvader en nonkel, die 
lang politiek actief waren als burgemeester of schepen, koos hij 
ervoor om zich niet aan te sluiten bij een landelijke partij.  Hij ging 
in 2012 voor een engagement bij dorpspartij durf! omdat hij van 
mening is dat een gemeente het best wordt bestuurd door een 
partij die bij haar beleid niet wordt beperkt door strakke partij-
ideologieën en geen rekening moet houden met partijbelangen op 
hogere niveaus. 

Steven richtte in 2014 het BuurtInformatieNetwerk Ruggeveld op 
en zetelt sinds 2013 voor dorpspartij durf! in de gemeenteraad, 
waarvan hij van 2013 tot en met 2015 ook voorzitter was. Hij is fier 
op de vele realisaties van de afgelopen jaren, maar beseft dat 
het werk nog niet af is. Samen met Nadine Wouters en de andere 
kandidaten van dorpspartij durf! zal je hem in oktober terugvinden 
op onze kieslijst.  

Steven Peremans
Steven Peremans, 44
HR & Legal Manager bij het  
Antwerps Sportpaleis

Samen werken    aan Wijnegem!


