Luc Monsieurs
Voor vele Wijnegemnaren vormt Luc een vertrouwd gezicht. Hij
groeide samen met zijn ouders, broers en zussen op in wijk
Zevenbunder, waar ze één van de eerste bewoners van de wijk waren.
Luc is gehuwd en vader van een dochter en een zoon. Reeds in zijn
jeugd was Luc sterk sociaal geëngageerd. Zo was hij lid van de chiro
en de scouts en maakte hij jarenlang deel uit van de groepsleiding bij
de vakantiekampen van de Christelijke Mutualiteiten.

Beste Wijnegemnaren,
De afgelopen jaren durfden we enkele heilige huisjes slopen en gaven
we enkele vernieuwende ideeën een kans. Daar zijn we best fier op! We
beseffen echter dat het nóg mooier en beter kan. Tijdens onze straatactie
op 26 mei en via onze online enquête kregen we heel wat suggesties binnen.
Bedankt daarvoor!

Na een carrière als Officier van de Gerechterlijke Politie zette Luc
bij zijn pensionering in 2006 zijn maatschappelijk engagement
verder. Hij stond in dat jaar mee aan de wieg van dorpspartij durf!,
waarvan hij de eerste voorzitter was. Luc werd aangetrokken door
het lokale en ongebonden verhaal achter onze partij, waarbij we
enkel verantwoording verschuldigd zijn aan onze inwoners en we
volop inzetten op burgerparticipatie.

V.U. Hugo Schyvens, Ruggeveldstraat 33, 2110 Wijnegem.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd dorpspartij
durf! de tweede grootse politieke partij in Wijnegem en konden
we deelnemen aan het bestuur. Als schepen van milieu, openbaar
domein, mobiliteit en verkeersveiligheid werkte Luc dag in dag
uit aan een goed beleid van onze gemeente en liet hij Wijnegem
op een aantal vlakken een pioniersrol spelen. Zo maakte hij de
schoolomgeving autoluw door, als één van de eerste Vlaamse
gemeenten, schoolstraten te introduceren in onze dorpskern. De
volgende jaren wil Luc graag nog zijn steentje bijdragen tot een
nog beter Wijnegem.

Luc Monsieurs, 71
Schepen van milieu, mobiliteit,
verkeersveiligheid en openbaar
domein

Alles voor een
			 veilig Wijnegem!

Zondag 24 juni zoeken we jullie opnieuw op tussen 9u en 11u. Je zal ons
dan aantreffen in de buurt van onze drie Wijnegemse bakkers. Als enige
échte lokale dorpspartij kiezen we onder het motto #KiesLokaal immers
resoluut voor de versterking van lokale initiatieven en promoten we dus
ook het lokaal winkelen.

Laat die #KiesLokaal eveneens het motto zijn waarmee je later dit
jaar je stem zal uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen... Op
de volgende pagina’s stellen we opnieuw drie kandidaten voor.
Tot binnenkort !
Nadine Wouters 		Hugo Schyvens
OCMW-Voorzitter en lijsttrekker
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).

Peter Meeusen
Peter groeide op in de wijk de Zwarte Arend in Deurne. Tijdens zijn
jeugd was Wijnegem voor hem een verre, onbekende gemeente.
In zijn studententijd ontdekte hij echter de vele kanten en
mogelijkheden van Wijnegem en kwam hij steeds meer in contact
met ons dorp en onze dorpsgenoten.
Hij bleef eerst nog even in het vertrouwde Deurne wonen, maar
werd steeds meer aangetrokken door de rust en het gemoedelijke
karakter. Toen hij de mogelijkheid kreeg om een stukje bouwgrond
te kopen, liet hij deze kans niet schieten en bouwde hij zijn woning
in Wijnegem.
Het doortrekken van de tramsporen en het steeds “dichter komen
van de grote stad” zorgde ervoor dat hij in contact kwam met
de verschillende plaatselijke politieke partijen. Dorpspartij durf!
intrigeerde hem omwille van de verscheidenheid aan mensen
en ideeën en het welzijn en welbevinden van Wijnegem en haar
inwoners als bindende factor. Enkele jaren geleden ging hij het
engagement aan om van Wijnegem mee een gemeente te maken
waar wonen, werken en ontspanning hand in hand kunnen blijven
gaan.
Ondertussen is hij al 6 jaar actief in het partijbestuur van
dorpspartij durf! Hij wil graag mee de reeds opgestarte projecten
verder uitwerken en samen met ons nieuwe ideeën lanceren
waarbij de inwoners van ons dorp centraal staan.

Peter Meeusen, 48
Leerkracht interieurbouw in het
buitengewoon secundair onderwijs

Samen voor Wijnegem!

Peter Hoste
Peter Hoste, 46
Leerkracht geschiedenis en kust,
stadsgids en reisbegeleider

We zetten het werk verder!
Peter groeide met zijn ouders en zus op in de Zandstraat en liep school
in de gemeentelijke jongensschool. In zijn vrije tijd zat hij bij de Plussers,
de jeugdbeweging die voortbouwde op de vormelingen van Kring 12,
waarvan hij later meer dan 10 jaar lang de begeleiding op zich nam.
Recent nog begeleidde hij ook de vormelingen zelf van Kring 12.
In 1995 verhuisde hij eerst naar Deurne en Merksem, maar keerde
in 2005 terug naar ons dorp. Vandaag wil hij zich opnieuw inzetten
om zijn gemeente nog warmer, groener en verdraagzamer te
maken. Ook de aandacht voor (kans)armoede en een goede (fiets)
mobiliteit liggen hem na aan het hart.
Naast zijn job als leerkracht is Peter ook stadsgids in Antwerpen
en reisbegeleider op andere Vlaamse en Europese culturele
bestemmingen. De resterende tijd brengt hij door met zijn kinderen
Matthias, Wout en Lene, die hij in co-ouderschap opvoedt, en zijn
hond Dribbel.
Zes jaar geleden stond Peter ook al op de kieslijst van dorpspartij
durf! omdat hij zijn schouders wilde zetten onder een nieuw bestuur
voor Wijnegem. Vandaag is hij blij met onze realisaties, maar
beseft hij maar al te goed dat het werk niet gedaan is. Daarom
kiest hij opnieuw resoluut voor de enige échte dorpspartij in onze
gemeente. Dorpspartij durf! wordt niet gedirigeerd vanuit Brussel
of Antwerpen, maar gaat vrank en vrij een eigen weg, met een
groot hart voor Wijnegem.

