


2 dertigers
11 veertigers
5 vijftigers
2 zestigers

1 zeventiger

10 vrouwen 11 mannen

21 mensen boordevol enthousiasme!



#KiesLokaal
21 enthousiaste kandidaten en tal van sympathisanten 
hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het 
programma en de campagne van dorpspartij durf!.

Als enige lokale en onafhankelijke partij kunnen wij ons 
focussen op wat écht van belang is voor onze gemeente en 
moeten wij ons niet schikken naar een nationaal partijbestuur. 
Steeds meer Vlamingen beseffen dat de toekomst van hun 
gemeente hier het meest bij gebaat is: in 2012 werden lokale 
partijen in 68 van de 308 Vlaamse gemeenten de grootste 
partij.  

We zijn al 11 jaar aanwezig in de Wijnegemse gemeenteraad 
en sinds 2013 maken we mee het bestuur uit van onze 
gemeente.

Samen met u wil dorpspartij durf! de uitdaging aangaan om 
de komende 6 jaar haar onafhankelijk en verfrissend beleid 
verder te zetten.
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Nadine Wouters

Nadine, in Wijnegem ben je geen onbekende!
Op 22-jarige leeftijd werd ik voor het eerst verkozen. Ondertussen heb ik 24 jaar 
ervaring in de Wijnegemse politiek als gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, maar 
ook als schepen en de laatste 6 jaar als OCMW-Voorzitter. Zo werkte ik mee 
aan de ingebruikname van de flats voor ouderen van “het Bloesempad” achter 
het OCMW en de dagopvang “Het Klaverblad” in de Schoolstraat. Het meest 
trots ben ik op de oprichting van “Woonzorggroep Voorkempen”, het samen-
werkingsverband van het Wijnegemse OCMW met het OCMW van Schoten.  
Door deze samenwerking kunnen we een kwalitatieve publieke zorgverlening in 
Wijnegem blijven garanderen.  

Naast dit politieke mandaat ben ik ook actief bij een grootbank, waar ik een 
leidinggevende functie heb.

Waarom voor de tweede keer lijsttrekker?
Als geboren en getogen Wijnegemnaar heb ik kunnen zien dat onze gemeente 
de afgelopen decennia sterk evolueerde. Welvaart kan en mag je niet tegen-
houden, maar “welzijn” is even belangrijk. Het moet de rode draad blijven in alle 
beleidsdomeinen. Daarom wil ik opnieuw onvoorwaardelijk meewerken aan alle 
projecten die van mijn geboortedorp een nog aangenamere plaats maken om 
te wonen, te werken en te leven. Ik ben trots om de lijst van dorpspartij durf! te 
mogen trekken!

Naam: Nadine Wouters
Beroep: Afdelingshoofd
Leeftijd: 46 jaar



Tom Tachelet

Waarom dorpspolitiek?
Wijnegem is de plek waar mijn twee kinderen opgroeien. Ik wil mee werken aan 
een dorp waarin elke bewoner vindt wat zij of hij nodig heeft en waar mensen 
elkaar spontaan ontmoeten: als buren, in een sportclub, bij een concert, op het 
Marktplein. Dorpspolitiek gaat over het maken van positieve en duurzame 
keuzes: vóór een verkeersveilige schoolomgeving, vóór het ondersteunen van 
buurtcomités, vóór het stimuleren van de lokale middenstand, vóór betaalbare 
sportruimtes, vóór een vlotte dienstverlening en vóór meer open, groene ruimtes.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen voor Wijnegem ?
Een jaar geleden startte ik met het verzamelen van ideeën via gesprekken met 
andere Wijnegemnaren. Zo kwam “12 werken voor Wijnegem” tot stand, mijn 
antwoord op de belangrijkste uitdagingen voor ons dorp. Nieuwsgierig?  
Surf dan naar www.werkenvoorwijnegem.blogspot.com

Wat is jouw droom voor Wijnegem? 
Ik zie een dorp waar het zondag nog rustig is, waar jongeren na schooltijd 
sporten, musiceren en naar het jeugdhuis gaan. Ik zie op vele daken 
zonnepanelen, een gerestaureerde Vlemincktoren en nieuwe jeugdlokalen. Ik zie 
bloeiende handelszaken, een bruisend marktplein... een ambitieuze gemeente 
waar iedere inwoner telt! 

Naam: Tom Tachelet
Beroep: Manager HR bedrijf
Leeftijd:  33 jaar
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An Stuyck

Wat is je drijfveer om aan politiek te doen?
Ik droom van een groen, gezellig en sociaal Wijnegem waar inwoners geen 
vreemden zijn voor elkaar, waar je kan kuieren langs trage wegen, fietsers 
belangrijke weggebruikers zijn, kinderen veilig buiten spelen, jong en oud elkaar 
vinden in het park, op het buurtplein of bij het water. Een Wijnegem waar buur-
tinitiatieven, culturele activiteiten, ontmoetingskansen en voldoende groene en 
gezonde ademruimte verzuring voorkomen, waar zorg voor wie het emotioneel, 
fysiek of financieel moeilijk heeft, een evidentie is. Ik wil dit Wijnegem van mijn 
dromen zelf mee vorm geven door me actief te engageren, door mij lokaal in te 
zetten voor dit toekomstideaal en andere inwoners mee te enthousiasmeren.

Dorpspartij durf!, een logische keuze?
Ik geloof in de kracht van lokale inzet, net zoals de gedreven groep mensen die 
samen dorpspartij durf! vormen.

Wat vind je belangrijk?
Lokaal en duurzaam innoveren. Een Wijnegem dat inclusief, veilig, milieuvrien-
delijk, energiezuinig en klimaatneutraal is.

Naam: An Stuyck
Beroep: Webmaster en graficus
Leeftijd: 49 jaar



Luc Monsieurs

Luc, milieu en mobiliteit blijven je aandacht trekken ?
Als schepen van milieu en mobiliteit ervoer ik voorbije zes jaar dat niets zo 
polariserend is dan discussies rond mobiliteit en milieu. Ook de komende jaren 
blijft er, wat deze onderwerpen betreft, heel wat op Wijnegem afkomen.  Een 
nieuwe Hoogmolenbrug met goede fietsverbindingen,  een nieuwe brug in het 
centrum, Oosterweel, A102 en…….. allemaal grote uitdagingen! 

Binnen het Openbaar Domein moeten we voluit aandacht hebben voor ons 
mooie gemeentepark ‘Wijnegemhof’ en het behoud van de overige open ruimten.  
Door doordacht om te gaan met milieu en mobiliteit kunnen we verder werken 
aan een leefbaar Wijnegem.

Waarvoor wil je je inzetten?
Tijdens de volgende bestuursperiode wil ik me verder inzetten voor een nog 
kindvriendelijker, verkeersveiliger en leefbaar Wijnegem.

Naam: Luc Monsieurs
Beroep: Schepen van milieu, mobiliteit,verkeersveiligheid en openbaar vervoer
Leeftijd: 71 jaar



4



5



Steven Peremans

Je zat de afgelopen 6 jaar voor dorpspartij durf! in de gemeenteraad, waarvan de 
eerste 3 jaar als voorzitter. Vanwaar de interesse om verder te doen?
Politiek engagement zit in mijn genen langs vaderszijde... zowel mijn 
overgrootvader als grootvader waren burgemeester in een Vlaams-Brabantse 
gemeente en mijn nonkel was er tot enkele jaren geleden schepen. Zij deden 
dat via een engagement bij een traditionele centrumpartij. Op gemeentelijk 
vlak hebben de traditionele partijen hun belang en toegevoegde waarde echter 
al enige tijd verloren.   Een dorp of stad is veel meer gebaat bij een beleid door 
politici die zich niet in het keurslijf en de ideologie van een tradionele partij 
moeten wringen.  Toen ik in 2012 in de Wijnegemse politiek stapte, was het dan 
ook een uitgemaakte zaak dat ik dit enkel wilde doen via een onafhankelijke en 
lokale partij als dorpspartij durf!. 

Kennen we jou nog ergens van?
Misschien wel... In 2014 was ik de initiatiefnemer en coördinator van het eer-
ste Wijnegemse BuurtInformatieNetwerk, BIN Ruggeveld.  Via een BIN werken 
de bewoners van een bepaalde buurt en de lokale politie intensief samen ter 
verhoging van de veiligheid.  Omwille van mijn mandaat binnen de politiek heb ik 
de dagelijkse coördinatie kort na de oprichting uit handen gegeven aan één van 
de andere leden van onze stuurgroep.  In de Ruggeveldstraat was ik gedurende 
enkele jaren actief betrokken bij de organisatie van onze jaarlijkse straatfeesten.  
Tot enkele jaren geleden sprong ik ook sporadisch in bij de ouderwerking van de 
scoutsvereniging van onze tweelingdochters Evelien en Marlies. 

Naam: Steven Peremans
Beroep: HR & Legal Manager
Leeftijd:  45 jaar



Dirk Maes

Waarom politiek?
Als rasechte Wijngemnaar was ik altijd al geïnteresseerd in het reilen en zeilen 
van mijn dorp en heb ik daarbij ook steeds de dorpspolitiek van nabij gevolgd. 
Sinds kort heb ik de mogelijkheid om mij te engageren bij dorpspartij durf!. De 
visie van dorpspartij durf! sluit perfect aan bij mijn politieke overtuiging dat een 
dorp het best wordt bestuurd op een onafhankelijke manier. Wij moeten enkel 
verantwoording afleggen aan de Wijnegemnaren, niet aan een nationale partij.

Wat vind je belangrijk?
In de loop der jaren heb ik ons dorp zien zien evolueren naar een dorp waar 
mensen samenleven maar minder en minder ‘samen leven’. Ook het uitzicht van 
het dorp is drastisch veranderd sinds ik hier als kind opgroeide. Ik wil me via dit 
politieke engagement inzetten om samen met de inwoners een dorpsgevoel 
en een dorps uitzicht te realiseren waarin zowel oude als nieuwe gebouwen een 
plaats krijgen, oud en jong zich thuis voelt en mensen elkaar nog meer gaan 
opzoeken. 

Naam: Dirk Maes
Beroep: Zelfstandige
Leeftijd: 55 jaar
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Peter Meeusen

Waarom politiek?
11 jaar geleden verhuisde ik van Deurne naar het toen rustige Wijnegem. Tijdens 
de eerste jaren dat ik hier woonde zag ik onze gemeente veranderen, niet altijd 
in positieve zin. In plaats van aan de zijlijn te blijven staan, koos ik voor een 
engagement bij dorpspartij durf!. Onze partij bestaat uit gewone mensen van 
allerlei afkomst, die zich allemaal willen inzetten voor Wijnegem, om op die 
manier en waar nodig zaken te veranderen of te verbeteren.

Wat vind ik belangrijk ?
De komende jaren komen er grote projecten en veranderingen aan: de bouw van 
de nieuwe school, bijkomende sociale woningen, de herinrichting van de ringweg 
R11, de mogelijke uitbouw van het sluizencomplex, een nieuwe brug over het 
kanaal,…  In plaats van deze projecten en veranderingen te ondergaan, wil ik ze 
graag mee aansturen en daarbij toekijken op een correcte besteding van onze 
gemeentebelastingen. Communicatie met alle betrokkenen is hierbij essentieel. 
Ik wil van Wijnegem de plek maken waarvan iedere inwoner kan zeggen “hier 
voel ik me thuis”.

Naam: Peter Meeusen
Beroep: Leerkracht interieurbouw
Leeftijd: 48  jaar



Greet Anthoni

Wie ben je?
Als geboren en getogen Wijnegemse woon ik al 40 jaar in de Koolsveldlaan, op 
een boogscheut van mijn ouders en mijn grootvader Staf in Woonzorgcentrum 
Rustenborg. Zo zie ik dus verschillende generaties wonen en leven in Wijnegem. 
Samen met mijn man Diego heb ik 2 kinderen, Lowie en Jules. Samen met hen 
geniet ik graag van het Wijnegemse vrijetijdsaanbod.

Een eerste stap in de politiek. Waarom?
Ik kijk er naar uit om mee creatief na te denken over het lokale beleid van onze 
gemeente. Ik geloof sterk in een lokaal en partij-onafhankelijk bestuur voor 
Wijnegem, een bestuur waarbij de inwoners gehoord worden en op die manier 
inspraak hebben in het lokale beleid.

Wat vind je belangrijk?
Samen met de andere “Durvers” wil ik van Wijnegem een nog betere plek maken 
om onze kinderen te laten opgroeien. Een gemeente waar iedereen zich thuis 
voelt en waar ruimte is voor ontmoeting voor jong en oud.

Naam: Greet Anthoni
Beroep: Media & PR verantwoordelijke
Leeftijd: 40 jaar
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Els Verheyen

Waarom politiek?
Ik woon al 35 jaar in Wijnegem. Ik liep hier school, zat in de chiro en musiceerde 
in de harmonie. Wijnegem ligt me echt aan het hart... Ik engageer me al langer 
dan vandaag binnen onze gemeente. Zo was ik lang actief binnen de parochie, 
als kookouder bij de Chiro, in de Oxfam-Wereldwinkel of op autoluwe zondag. 
Een politiek engagement opnemen was dan ook een volgende logische stap. 

Waarom dorpspartij durf! ?
Dorpspartij durf! realiseerde de voorbije jaren mooie projecten, met aandacht 
voor milieu, duurzaamheid en sociaal beleid. Wijnegem bruist, nog meer dan 
voordien! Het werk is echter nog niet af... Samen met de andere Durvers wil ik 
tijdens onze partijvergaderingen verder bouwen aan een gemeente waar het voor 
iedereen aangenaam wonen is, ongeacht hun afkomst of nationaliteit. 

Naam: Els Verheyen
Beroep: Verantwoordelijke vrijwilligerswerking
Leeftijd: 45  jaar



Guy Forssman

Guy, waar kennen we je van?
Een tijdje geleden engageerde ik me als vrijwilliger in het Gemeenschapscentrum 
’t Gasthuis, waar ik af en toe de klank en het licht verzorgde voor optredens en 
evenementen. Verder ben ik de coördinator van het BuurtInformatieNetwerk voor 
de Wijnegemse zelfstandigen.

Een eerste stap in de politiek. Waarom?
Van jongs af ben ik geïnteresseerd in de toekomst en waar de wereld naartoe 
gaat. Als papa van 2 jonge dochters, voel ik de nood om mee te bouwen aan 
de toekomst van Wijnegem. Als gevolg van klimatologische uitdagingen en 
doorgedreven automatiseringen is onze leefwereld in een snel tempo aan het 
veranderen. Ik wil mij voor 100% inzetten om deze uitdagingen mee vorm te 
helpen geven. Wijnegem verder laten evolueren naar een gemeente waar het fijn 
wonen is met voldoende groen, ontspanningsmogelijkheden en een bruisende 
lokale economie zie ik als een uitdaging die ik graag op mij zou nemen.

Wat vind je belangrijk?
Een aangenaam Wijnegem vereist onder meer een veilig Wijnegem. In een 
veranderend Wijnegem vind ik open en uitvoerige communicatie naar de burgers 
ook zeer belangrijk.

Naam: Guy Forssman
Beroep: Militair
Leeftijd:  52 jaar
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Dorothy de Beukelaer

Dorothy, woon je al lang in Wijnegem?
Mijn jeugdjaren bracht ik door in Ekeren-Donk en daarna verhuisde ik naar 
Antwerpen en Borgerhout. Enkele jaren geleden vestigde ik me samen met mijn 
man Karl en onze zonen Lucas en Mathijs in Wijnegem. Onze jongens gaan naar 
de Vrije Basisoefenschool en spelen tafeltennis bij TTC Henricus. Ik zocht heel 
bewust de stadsrand op en vind het hier fijn wonen. Onze gemeente ligt dicht bij 
de stad en ondanks de evoluties van de laatste jaren vind ik dat Wijnegem haar 
dorps karakter heeft kunnen bewaren.

Waarom dorpspartij durf! ?
Ik geloof in de kracht van een lokale partij die niet systematisch kiest voor links 
of rechts, maar per onderwerp telkens een standpunt inneemt en daarbij al eens 
tegen de wind in durft te lopen.

Naam: Dorothy de Beukelaer
Beroep: Project coördinator 
Leeftijd: 45 jaar



Hugo Schyvens

Waarom dorpspartij durf! ?
Een gemeente als Wijnegem verdient een goed bestuur met een hart voor de 
inwoners en een visie op de toekomst. In 2005 stelden enkele inwoners met 
verschillende politieke achtergronden, waaronder ikzelf, vast dat nationale partij-
imago’s eerder een hinderpaal vormden dan wel een voordeel waren voor een 
goed gemeentelijk beleid. Nationale thema’s gaan immers niet over bijvoorbeeld 
de aanleg van een pleintje, de vernieuwing van een straat, sluipverkeer of groen 
in de straat. Vele goede ideeën gingen toen verloren omdat de bedenkers ervan 
zich niet wilden associëren met een gekende politieke kleur.

Dorpspartij durf! geeft deze mensen, en bij uitbreiding alle inwoners van 
Wijnegem die niet aan de zijlijn willen staan, de kans om ongebonden mee te 
werken aan het beleid van onze gemeente. Als voorzitter heb ik de afgelopen 
10 jaar op vergaderingen mogen vaststellen dat alle mensen rond onze tafel in 
soms pittige discussies, maar met groot respect voor elkaars ideeën, steeds 
zochten naar de gulden middenweg.

Dorpspartij durf! wil niet de pretentie hebben om “het groot gelijk” te kunnen 
aanbieden maar wil wel samen met zo veel mogelijk betrokken inwoners verder 
werken aan een gezellig en warm Wijnegem. Net dat maakt van ons verhaal ook 
uw verhaal.

Naam: Hugo Schyvens
Beroep: Preventieadviseur
Leeftijd: 53  jaar
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Nadia Holemans

Nadia, hoe heb jij Wijnegem leren kennen?
In mijn jeugdjaren turnde ik bij een vereniging op het Kiel en deed ik ook aan 
kunstschaatsen in het Sportpaleis. Aan deze hobby hield ik een goede vriend-
schap over met een andere schaatster uit ons dorp. Zo leerde ik Wijnegem ken-
nen tijdens mijn jeugd. Ik ontmoette er mijn ex-man en toen ik 20 was verhuisde 
ik naar de Molendreef. Ik baatte enkele jaren lang het Wijnegems Kippenhuis uit, 
maar nu werk ik part-time als huishoudhelpster bij een Wijnegems gezin.

Naar welke beleidsdomeinen gaat je interesse uit?
De verkeersveiligheid rond de scholen, de ondersteuning van de middenstand en 
het culturele en sociale aanbod voor de 50-plussers zijn mijn stokpaardjes.

Naam: Nadia Holemans
Beroep: Huishoudhelpster
Leeftijd: 54 jaar



Birgitt Van Beeumen

Een eerste stap in de politiek, waarom?
Als geboren en getogen Wijnegemse was ik steeds begaan met de toekomst 
van onze gemeente en engageerde ik me, ondanks een drukke job, onder andere 
bij de organisatie van Wijnegem Zapt.  Geënthousiasmeerd door enkele andere 
Durvers was de stap naar een politiek engagement logisch. Via dorpspartij durf! 
wil ik meewerken aan een veilig, leuk en gezellig Wijnegem voor iedereen. Binnen 
dorpspartij durf! kan iedereen zijn zegje doen en ideeën op tafel gooien.

Wat vind je belangrijk voor Wijnegem?
Ik woon hier al sinds mijn geboorte. Mijn dochter en ikzelf hebben hier school 
gelopen en mijn ouders waren 36 jaar lang actieve horecaondernemers. Ik heb 
hier ook lang gewerkt en mijn vrienden en een groot deel van mijn familie wonen 
hier ook. Ik woon hier graag, ik ben hier graag!  Ik hoop dat ik een steentje kan 
bijdragen voor een veilig, mooi, leefbaar, gezellig en leuk Wijnegem waar iedereen 
zich thuis en goed voelt!

Naam: Birgitt Van Beeumen
Beroep: Kok en dienster
Leeftijd: 37  jaar
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Frank Evens

Frank, je stond aan de wieg van dorpspartij durf!, waarom ?
Daadkracht, dialoog, solidariteit en duurzaamheid,… vele traditionele partijen 
claimen deze waarden en principes en zetten daarbij te vaak in op profilering 
dan wel op samenwerking... De ervaring leerde mij echter dat dit partij-over-
schrijdende begrippen zijn en dat je bevlogen mensen moet samenbrengen om 
een dorp als Wijnegem te besturen. Daarom stond ik in 2005 mee aan de wieg 
van dorpspartij durf!.

Ik woon al 35 jaar in Wijnegem. Via mijn kinderen heb ik me in de oudercomités 
van de basisscholen ingezet en zo Wijnegem, zijn bewoners en zijn bestuur 
vrij goed leren kennen. Mijn stap naar de lokale politiek was dan ook 
vanzelfsprekend. Gedurende 20 jaar, waarvan 4 jaar ook actief als schepen, was 
ik gemeenteraadslid voor Agalev, GROEN en dorpspartij durf!. Ik ondervond 
dat Wijnegemnaren zich veel meer bij politiek betrokken voelen als het écht 
over hun dorp gaat. Onder een gele, rode, oranje, blauwe of groene paraplu 
lopen begeestert weinigen... Omwille van persoonlijke omstandigheden heb ik 
de politiek een 4-tal jaar slechts vanop de achtergrond gevolgd. Onder impuls 
van deze nieuwe lichting getalenteerde en enthousiaste Durvers heb ik mij terug 
geëngageerd en wil ik mijn ervaring en bezieling opnieuw ten dienste stellen van 
onze gemeente.

Naam: Frank Evens
Beroep: Gepensioneerd handelaar
Leeftijd: 64 jaar



Les van Genegen

Mijn politieke drijfveer?
Actief burgerschap is wat ik graag promoot: betrokken zijn, samen een 
dorp maken, een (h)erkenning van de noden en zorgen maar ook van de 
opportuniteiten en mogelijkheden van een diverse gemeenschap.

Dit vind ik belangrijk…
Als onderwijzer vind ik het boeiend om mijn schouders mee onder nieuwe 
ontwikkelingen en veranderingen te zetten. Levenslang veranderen en leren is 
nodig in een maatschappij die voortdurend in beweging is.

Een uitdaging voor Wijnegem?
Wijnegem moet zich verder ontplooien om iedereen zich goed te blijven laten 
voelen. Diversiteit en gelijkheid aanvaarden doet een wereld groeien en dus ook 
ons dorp. Samen open communiceren en creatief en kritisch nadenken, daar ga 
ik graag voor.

Naam: Les van Genegen
Beroep: Onderwijzer
Leeftijd: 43 jaar
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Peter Hoste

Waarom politiek?
Politiek heeft me altijd geboeid. Ook op de school waar ik les geef is het één 
van mijn favoriete onderwerpen. Het is een heel belangrijk onderdeel van ons 
dagelijkse leven: de politieke besluitvorming bepaalt het heden en de toekomst 
van ons en onze kinderen.

Wat doe je in je vrije tijd?
De meeste tijd gaat naar mijn drie kinderen die ik in co-ouderschap opvoed. 
Daarnaast hou ik van wandelen met mijn hond Dribbel. Je vindt me ook vaak in 
Antwerpen, waar ik stads- en ruigids ben. De laatste jaren ben ik ook vaak in de 
weer als reisbegeleider op binnen- en buitenlandse trips. De tijd die dan nog over-
blijft spendeer ik graag aan mijn huis en tuin.

Waarom koos je voor dorpspartij durf!?
Ik woon hier reeds 35 jaar. In mijn jongere jaren was ik vooral actief in de 
Plusserswerking. Ik kies voluit voor dorpspartij durf!, het is de enige partij 
in Wijnegem die niet vanuit Brussel of Antwerpen gestuurd wordt en dus 
onafhankelijk is, sterk lokaal verankerd en met een grote sociale bewogenheid. 
De beste keuze voor de verdere toekomst van Wijnegem...

Naam: Peter Hoste
Beroep: Leerkracht, gids en reisbegeleider
Leeftijd: 46 jaar



Katelijne van den Bosch

Dorpspartij durf!, een logische keuze?
Met mijn man en 2 dochters wonen we sinds 3 jaar in Wijnegem. Voordien 
hebben we bijna 10 jaar in Antwerpen gewoond en als kind en student heb ik, 
naast enkele jaren in Afrika en Frankrijk, altijd in Mechelen gewoond.

We zijn blij dat we in Wijnegem zijn komen wonen en voelen ons hier thuis. Dat 
is ook wat ik alle inwoners van Wijnegem toewens: dat ze hier graag wonen en 
zich hier thuis voelen. Daarom wil ik via dit politieke engagement mijn steentje 
bijdragen aan de toekomst van Wijnegem. Het is de beste partij is om onze 
belangen als inwoner te verdedigen. Mannen en vrouwen, jong en oud, met 
verschillende ideeën en achtergronden, komen maandelijks samen op onze 
partijvergaderingen. We overleggen constructief en respectvol over het beleid 
van onze gemeente, los van de belangen van de grote nationale partijen. Het 
hoofddoel is altijd het algemeen belang van de Wijnegemnaar zo goed mogelijk 
te dienen, prachtig!

Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor Wijnegem?
Als sterkst groeiende gemeente van Vlaanderen blijven de uitdagingen groot op 
het vlak van publieke ruimte, het samenleven tussen inwoners van alle leeftijden, 
de mobiliteit, het vrijetijds- en het socio-culturele aanbod, … Dankzij de steun 
van vele Wijnegemnaren heeft dorpspartij durf! de voorbije 6 jaren al mooie 
resultaten geboekt. 

Naam: Katelijne van den Bosch
Beroep: Educatief medewerker
Leeftijd: 41 jaar
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Chris Van Vlaenderen

Wat vind je belangrijk in de politiek?
Democratie... Van beneden tot boven en terug. Bij dorpspartij durf! hebben alle 
leden hun zeg. Wat is er goed, wat kan beter, nieuwe voorstellen doen. Samen 
zoeken we altijd naar een consensus over wat het beste is voor onze gemeente.

Mocht je verkozen raken, wat zijn dan de beleidsdomeinen die jou 
interesseren?
Als afwisseling voor mijn intensieve job sport ik graag: ik loop en badminton in 
onze gemeente. Voor mijn job zit ik elke dag wel ongeveer 50 km op de baan, de 
mobiliteitsproblematiek is me dus gekend. Voeg daar mijn negenstappenplan 
voor het dierenwelzijn in onze gemeente aan toe en je kent mijn 3 prioriteiten. Je 
vindt mijn negenstappenplan op Facebook, via “Chris-durf van vlaenderen”.

Wat hoop je voor Wijnegem in de toekomst?
Dat Wijnegem stand kan houden als randgemeente. We moeten haar dorpse 
karakter trachten te bewaren. De volgende burgemeester mag niet de laatste 
burgemeester van Wijnegem zijn...

Naam: Chris Van Vlaenderen
Beroep: Zelfstandig thuisverpleegkundige
Leeftijd: 61 jaar



Marleen Arckens

Wie ben je en wat vind je belangrijk?
Het is ondertussen al bijna 19 jaar geleden dat ik toetrad tot de Wijnegemse 
gemeenteraad. Het belang dat ik hecht aan een duurzaam en sociaal beleid dat 
lokaal vorm wordt gegeven, bracht mij bij dorpspartij durf!.

Waarom deze keer onderaan de lijst?
Ik besloot om nog een laatste keer een plaats op de lijst van dorpspartij durf! op 
te nemen, maar zal na de volgende verkiezingen geen mandaat meer opnemen. 
Ik kan met een gerust hart met politiek pensioen... Er staat een dynamische 
en hechte ploeg klaar met kandidaten uit alle segmenten van de Wijnegemse 
samenleving, die klaar is om met veel enthousiasme het beleid van onze 
gemeente verder te zetten.

Naam: Marleen Arckens
Beroep: Archeoloog
Leeftijd: 57  jaar
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Tom Dijckmans

Waarom politiek?
Ik draai sinds 2000 mee in de Wijnegemse politiek. Al tijdens mijn jeugdjaren 
was ik gedreven om zaken te organiseren, aan te pakken, te veranderen,… 
voor de mensen rondom mij. Ik richtte o.a. Wijnegem Zapt op en was leiding 
en groepsleiding in de Scouts van Wijnegem. In 2005 was ik één van de 
medeoprichters van onze partij. Mijn gezin groeide mee met mijn politiek 
engagement: mijn drie kinderen weten niet beter dan dat ik “altijd” in de politiek 
zat.

Ik blik met de nodige fierheid en dankbaarheid terug op 18 jaar 
gemeentepolitiek. Ik ben tevreden met heel wat grote en kleine realisaties: 
de renovatie en herinrichting van ’t Gasthuis en de Open Bib, de uitbouw 
van de programmatie in GC ’ t Gasthuis met o.a. Zomergem, Wintergem, 
het vertelfestival, de Warmste Loop.  Ook de opstart van ‘De Living’ voor 
jongeren, de herinrichting en het openstellen van de fuifruimte in het 
jeugdontmoetingscentrum, de herinrichting van de speeltuin in het park, de 
sanering van domein ‘De Leeuw’, het vastleggen van de toekomst voor nieuwe 
lokalen voor scouts en chiro, de uitbouw van de kinderopvang,…

Ik kon dit, samen met mijn collega-Durvers, alleen maar realiseren dankzij de 
steun die u mij als Wijnegemnaar gaf, tijdens maar ook na de verkiezingen.

Naam: Tom Dijckmans
Beroep: Psycholoog en docent
Leeftijd: 44 jaar



dorpspartij durf! stemadvies
Geldig stemmen kan:
• door een stem uit te brengen in het vakje bovenaan onze lijst 

(lijststem)
• door een stem uit te brengen in het vakje van één of meerdere 

kandidaten op onze lijst (naamstem)

Wij durven u vragen om één of meerdere naamstemmen uit te brengen. 
Uw naamstem betekent ook een lijststem voor ons en geeft aan naar 
welke kandidaten uw voorkeur uitgaat.

Waar en wanneer?
Alle Wijnegemse kiezers kunnen hun stem uitbrengen op zondag  
14 oktober van 8.00 tot 15.00 uur. De stembureau’s bevinden zich in het 
sportcentrum aan de Kasteellei 67.

Kiezers die dat graag wensen worden door dorpspartij durf! van en naar 
het stembureau gevoerd. Geef een seintje aan Peter Hoste (0484/11.41.18) 
en je mag de durf! taxi verwachten.

Je vindt ons programma op

#KiesLokaal
www.dorpspartijdurf.be   Dorpspartij Durf   dorpspartijdurf



www.dorpspartijdurf.be   Dorpspartij Durf   dorpspartijdurf
Alvast bedankt voor 
   uw stem en steun!



1 Nadine Wouters 12 Hugo Schyvens

2 Tom Tachelet 13 Nadia Holemans

3 An Stuyck 14 Birgitt Van Beeumen

4 Luc Monsieurs 15 Frank Evens

5 Steven Peremans 16 Les van Genegen

6 Dirk Maes 17 Peter Hoste

7 Peter Meeusen 18 Katelijne van den Bosch

8 Greet Anthoni 19 Chris Van Vlaenderen

9 Els Verheyen 20 Marleen Arckens

10 Guy Forssman 21 Tom Dijckmans

11 Dorothy de Beukelaer

Onze lijst voor 14 oktober …
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