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Uit de vijf wijken van 
Kalmthout
Onze kandidaten zijn stevig verankerd in 
de vijf wijken van Kalmthout : 
het Centrum, Heide, Heuvel-Dorp, 
Achterbroek en Nieuwmoer. Daar speelt 
zich het dagelijks leven af van veel mensen.

 

Ervaren en nieuwe kandidaten
CD&V heeft heel wat ervaren 
kandidaten. Er is ook plaats 
voor nieuwkomers. Zij zetten 
met veel enthousiasme hun 
eerste stappen in de lokale 
politiek. 
Ze willen zich ook graag inzetten 
voor hun gemeente.

 

12 vrouwen, 13 mannen, 
tussen 19 en 69 jaar
Op onze kandidatenlijst is plaats voor jonge én 
oudere kandidaten. Jong CD&V levert maar liefst 8 
kandidaten. Daarnaast hebben de ouderen ook hun 
stem bij CD&V. De 60-plussers op de lijst staan daar 
garant voor.

 

Dicht bij de mensen
Alle kandidaten van CD&V in Kalmthout hebben één
ding gemeen : ze zijn allemaal actief in verenigingen 
en organisaties in hun buurt. Zo staan ze dicht bij de
mensen en weten ze goed wat er leeft.



“Als jongere engageerde ik me al voor 
Kalmthout. Eerst bij de scouts van den 
Heuvel, later in jeugdhuis Govio en 
de jeugdraad. Op m’n 32 jaar werd ik 
burgemeester, nadat ik eerst schepen en 
gemeenteraadslid was. Ik werkte ook als 
journalist en bij CD&V in Brussel. Ik vind het 
erg belangrijk om als burgemeester dicht bij de 
mensen te werken. Als voltijds burgemeester 
ben ik goed aanspreekbaar en bereikbaar. 
Betrokkenheid is een belangrijk engagement. 
Kalmthout is een fijne plaats om te 
wonen, te werken en om te 
genieten. Daar wil ik graag 
aan verder werken. Meer 
verkeersveiligheid, 
aangename en groene 
buurten, gezellige 
evenementen, 
voldoende 
voorzieningen in 
onze dorpskernen,… 
het blijven allemaal 
boeiende uitdagingen 
voor de volgende 
jaren.” 

        

»  LIJSTTREKKER 
 BURGEMEESTER
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Kalmthout 3de beste gemeente 
van Vlaanderen
Eind vorig jaar verkoos de krantenredactie van Het Nieuwsblad 
Kalmthout tot de 3de beste van de 308 Vlaamse gemeenten. De 
krant peilde gedurende 2 jaar naar de werking en de leefbaarheid 
van de gemeenten. Lukas scoorde daarbij als ‘best bereikbare 
burgemeester’. 

LUKAS 
JACOBS
Leeftijd: 50
Gehuwd met Karine Willems, 
papa van Fien (18) en Tuur (16)
Adres: Den Dijk 39 (Heuvel)
Beroep: burgemeester 
Lokale politiek: al 18 jaar burgemeester



SILKE LATHOUWERS
Leeftijd: 27
Samenwonend met Gert Hectors
Adres: Heuvel 34 (Heuvel)
Beroep: advocate
Lokale politiek: uittredend schepen van jeugd, ict, bevoegd voor gelijke kansen en 
evenementen

“Ik combineer mijn werk als schepen met 
mijn job als advocate in Antwerpen. In 
mijn vrije tijd loop of wandel ik graag door 
de heide, maar de laatste maanden ben ik 
vooral aan het verbouwen in ons huis.”
“De vele verenigingen maken van 
Kalmthout een levendige en gezellige 
gemeente. Zij zorgen ervoor dat iedereen 
zich kan ontplooien en voldoening haalt 
uit wat ze graag doen. Daarom verdienen 
verenigingen alle steun.” 

“Verder werd de afgelopen jaren fors 
geïnvesteerd in het vernieuwen van de 

openbare speelruimte. Toch zijn er nog 
speelterreintjes die aan vernieuwing 
toe zijn. Hier wil ik ook de komende 
bestuursperiode aan meewerken.”

MAARTEN
DE BOCK
Leeftijd: 47
Gehuwd met Ann Possemiers, 
papa van Matthias (18), Thomas (16) en Amélie (14).
Adres: Ericalaan 45 (Heide)
Beroep: labo manager bij Covestro 
Lokale politiek: uittredend schepen van financiën, sport, 
openbaar groen en leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking
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SANDRA HOPPENBROUWERS
Leeftijd: 42
Gehuwd met Wim Francken, mama van Eme (17) en Robbe (15)
Adres: Kruisbos 25 (Achterbroek)
Beroep: melkveehoudster
Lokale politiek: uittredend schepen van landbouw, 
kinderopvang, toerisme, dierenwelzijn

“Bij chemiebedrijf Covestro stuur ik een 30-tal labomedewerkers aan. Samen 
controleren we productieprocessen. Als schepen van sport sport ik veel: skiën, lopen 
en fietsen. Sinds 2015 loop ik marathons. Ik loop per jaar meer dan 2000 km.”
“De voorbije legislatuur investeerden we fors in sportinfrastructuur: sportpark Heikant, 
kunstgrasveld in Achterbroek, nieuwe sportzaal bij Gitok in Heide. Heibos bouwt, met 
gemeentelijke steun, een nieuwe kantine. Op het sportpark komt een turnhal voor 
Gymka en Crescendo.” 
“Net als de voorbije twaalf jaar zou ik graag bevoegd blijven voor financiën. Die zijn 
gezond. We bouwen schulden af en spreiden investeringen. Belastingtarieven zijn al 
15 jaar dezelfde. De personenbelasting en de onroerende voorheffing zullen wat mij 
betreft ook de komende zes jaar niet verhogen.”

“Samen met mijn man baat ik een 
melkveebedrijf uit. We hebben een 100-
tal melkkoeien en 80 stuks jongvee. Als 
zuivelambassadrice geef ik scholen en 
groepen een rondleiding. In mijn vrije 
tijd supporter ik voor mijn voetballende 
zonen bij Achterbroek of steun ik Chiro 
Mejoca waar ze lid zijn.”
“Ik wil Kalmthout mee verder uitbouwen 
tot een gemeente waar mensen graag 
wonen. Waar voldoende kinderopvang is, 
landbouwers kansen krijgen en toeristen 
het naar hun zin hebben. Ik zie het 
helemaal zitten om verder te werken aan 
de projecten die nog op stapel staan, zoals 
de verdere uitbouw van het Huis van het 
Kind.”
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JAN OERLEMANS 
Leeftijd: 56
Alleenstaand
Adres: Holleweg 12 (Nieuwmoer)
Beroep/lokale politiek: uittredend schepen van openbare 
werken, kerkhoven, patrimonium

“Na vele jaren hard werken in de horeca, 
ben ik de laatste jaren voltijds met 
politiek bezig in Kalmthout. Als schepen 
van openbare werken volg ik veel 
werfvergaderingen, zoals de renovatie van 
het zwembad, de aanleg van fietspaden of 
grote wegwerkzaamheden.” 
“Ik hoop dat ik me mag blijven inzetten 
voor een Kalmthout waar iedereen zich 
goed voelt. Door te luisteren naar de 
mensen kan je kleine problemen soms 

snel oplossen, zoals verstopte grachten, 
beschadigde voet- en fietspaden, 
sluikstort,… Daarnaast komen er 
grote dossiers aan waar ik graag 
aan wil meewerken: een nieuw 
gemeentehuis zodat de diensten 
nog beter bereikbaar zijn, veilige 

fietspaden langs gewestwegen 
of een nieuwe sporthal om nog 
meer jeugd aan het sporten te 
krijgen.”

MAGGY BEYERS
Leeftijd: 40
Gehuwd met Tom Van Hooydonck, 
mama van Victor en Isaline (10) en Cyriel (6)
Adres: Bezemheidelaan 16B (Centrum)
Beroep/Lokale politiek: uittredend OCMW-voorzitter en 
schepen van welzijn en ouderenbeleid
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NATHAN MEERSMANS
Leeftijd: 24
Alleenstaand
Adres: Bareelstraat 42 (Centrum)
Beroep: net afgestudeerd als leerkracht lichamelijke opvoeding 
en bewegingsrecreatie / fietsenmaker
Lokale politiek: nieuwkomer

“In juli 2017 mocht ik de fakkel overnemen van waarde collega Dirk Van Peel als 
OCMW-voorzitter en schepen van welzijn en ouderenbeleid. Sociaal beleid gaat 
om mensen, inwoners van onze gemeente die zich hier thuis willen (blijven) voelen 
ook als ze het financieel moeilijker hebben, kampen met groeipijnen, opvoedings- of 
gezondheidsproblemen of bezorgdheden hebben van het ouder worden.”
 “Veilige schoolomgevingen, voldoende en kwaliteitsvolle (buitenschoolse) 
kinderopvang en vrijetijdsmogelijkheden, alsook betaalbaar en aangepast wonen voor 
alle doelgroepen (senioren, starters, personen met een beperking, sociale huur, …) zijn 

thema’s die ik van nabij wil blijven opvolgen.” Naar een warm Kalmthout? Dat kan 
alleen samen.

“Als pas afgestudeerde leerkracht lichamelijke 
opvoeding ben ik zelf een sportfanaat. Ik tracht 
zoveel mogelijk mensen te motiveren om gezond 
te bewegen. Ik sport veel en hou ervan om nieuwe 
sporten te ontdekken. Misschien kent u mij van bij 
de scouts van “den Heuvel”. Ik was er lid, leider en 
nadien ook groepsleider. Vroeger voetbalde ik bij 
Heibos, maar sinds enkele jaren sta ik wekelijks 
op het plein met FC In de Gloria. Op zondag 
kan je me in de bossen vinden met de 
mountainbike!”
“Ik vind Kalmthout een prachtige 
gemeente. Als trotse Kalmthoutenaar 
zou ik er graag aan meewerken om 
dit zo te houden. Ik wil me inzetten 
voor veilige schoolomgevingen, het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur 
en er mee voor zorgen dat jeugd hier 
kan blijven wonen.”
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CINDY DE ROEVE
Leeftijd: 40
Verloofd met Raf Snoekx en mama van Zoë (9) en Mats (8)
Adres: Zilverenhoeksteenweg 97 (Nieuwmoer)
Beroep: apotheker
Lokale politiek: nieuwkomer

“Als apotheker is mijn taak divers: 
farmaceutische zorg, bereidingen maken, 
complexe medicatieschema’s doorlichten, 
financieel beheer,...Buiten de apotheek 
engageer ik me om zorgverstrekkers in 
onze regio beter te laten samenwerken.  
Ik kan genieten van een goed boek 
en een glaasje wijn, maar vooral van 
samenzijn met mijn gezin.”

“Het is heerlijk wonen op Nieuwmoer. 
Hieruit ontstond mijn engagement voor 
Kalmthout. In de apotheek hoor ik veel 
goeds, maar ook wat mensen bezighoudt. 
De verkeersveiligheid verbeterde al, 
maar een volledig fietspadennetwerk 
en nog extra aandacht voor (fietsende) 
schoolgaande kinderen zijn nodig. 
Toegankelijke zorg, voor iedereen, ziek of 
gezond, is een thema dat me nauw aan 
het hart ligt.”

DIDIER VAN AERT
Leeftijd: 30
Samenwonend met Lien Van Puyenbroeck
Adres: Roosendaalsebaan 25/2 (Achterbroek)
Beroep: business controller van internationale projecten
Lokale politiek: uittredend gemeenteraadslid
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STEFANIE VAN LOOVEREN
Leeftijd: 30
Samenwonend met Karel Cassimon
Adres: Antoine De Preterlaan 34 (Heide)
Beroep: adviseur mobiliteit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Lokale politiek: uittredend gemeenteraadslid

“Ik sta bij een non-profitorganisatie in voor de financiële opvolging en begeleiding 
van internationale projecten in Afrika en Azië. In mijn vrije tijd ben ik voetballer bij 
Achterbroek VV en vendelier bij KLJ Achterbroek.”
“Als 30-jarige voorzitter van Jong CD&V reken ik me nog bij de jongeren. Ik wil me 
vooral voor hen inzetten. Met betaalbare woningen geven we de jeugd kansen om in 
Kalmthout te blijven. Door gronden in erfpacht te geven, beperk je de aankoopprijs. 
Verder vind ik het belangrijk dat jeugdverenigingen steun krijgen om lokalen te 
vernieuwen of te bouwen. Kalmthout is een fijne gemeente om te wonen, werken en 
leven. Als gemeenteraadslid hoop ik mijn steentje te mogen bijdragen om dit nog lang 
zo te houden.”

“Als CD&V-adviseur ben ik beroepshalve bezig 
met verkeersveiligheid en mobiliteit. Achter de 
schermen volg ik het federaal beleid op en stuur 
bij waar nodig. Logisch dat ik die thema’s ook in 
Kalmthout hoog in het vaandel draag. 
Als fietser zet ik de zwakke weggebruikers op 
de eerste plaats. Onze openbare ruimte moet 
meer naar hun noden ingericht worden.”
“Bovendien geloof ik erg in een lokaal 
niveau waar snel en concrete oplossingen 
geformuleerd kunnen worden voor zowel 
lokale als globale problemen. Ik voel me 
zowel buurtbewoner als wereldburger. Ik 
verken dan ook graag de wereld. Van op 
de mountainbike de natuur door, of op 
reis naar bestemmingen met een goede 
combinatie van natuur en cultuur.”  
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STIJN DE KONING 
Leeftijd: 41
Gehuwd met Ellen Ribbens, papa van Nina (13), Maya (11) en Jari (9)
Adres: Hertendreef 23 (Heide)
Beroep: communicatieadviseur bij Stijn By Me
Lokale politiek: uittredend gemeenteraadslid

“Sinds 2014 run ik mijn eigen 
communicatiebureau Stijn By Me. 
Ik schrijf teksten voor websites en 
magazines. En ik help bedrijven en 
organisaties om sociale media up-to-date 
te houden of om nieuws in de media te 
krijgen. Vroeger volgde ik de Kalmthoutse 
politiek vele jaren als journalist voor 
Gazet van Antwerpen, maar de voorbije 
legislatuur mocht ik ervaren hoe het is 
aan de ‘andere kant’. Het bestuur van 
Kalmthout van dichtbij mogen ‘mee-
maken’, smaakt naar meer. Ik heb veel 
goesting om verder te doen en hoop die 
kans te krijgen.” 

“Ik engageer me voor een gemeente 
die ruimte geeft om te ondernemen, 
zowel door de verdere ontwikkeling 
van industriezone Rijkmaker als een 
ondersteunende rol met informatie en 
subsidies voor ondernemers.”

JORGO 
VAN GINNEKEN
Leeftijd: 36
Gehuwd met Els Coveliers, papa van Lorelien (5) en Lander (4) 
Adres: Canadezenlaan 26 (Heide)
Beroep: enterprise customer marketing leader bij Cargill
Lokale politiek: uittredend OCMW-raadslid
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LEA VAN LOOVEREN
Leeftijd: 70
Gehuwd met Leo Pleysier, mama van Annick, 
grootmoeder van Eneas
Adres: Den Dijk 28 (Heuvel)
Beroep: gepensioneerd 
Lokale politiek: oud-gemeenteraadslid

“Bij voedingsmultinational Cargill ontwikkel ik mee de klantstrategie en help onze 
grootste klanten wereldwijd nieuwe producten bedenken. Daarnaast coach en begeleid 
ik in bijberoep ondernemers bij hun starters- of groeiplannen. Als ik niet werk of onze 
woning aan het verbouwen ben, loop ik graag bij ACK en in de Kalmthoutse heide, of 
trek ik er met de mountainbike of koersfiets op uit.” 

“Intussen ben ik al vijftien jaar actief bij CD&V Kalmthout, sinds 3 jaar ook als 
afdelingsvoorzitter. Ik ben lid van Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening en zetel nu ook in de OCMW-raad en het Vast Bureau. Nu ik het sociaal en 
ruimtelijk beleid goed ken, wil ik vol enthousiasme mee verder werken aan deze en 
andere thema’s zoals veilig en vlot verkeer, sport en ondernemen.”

“Als gepensioneerde probeer ik zoveel 
mogelijk van het leven te genieten. Ik lees 
graag en hou ook van wandelen en reizen. 
Ik ben actief bij verschillende verenigingen in 
Kalmthout, o.a. bij de KVLV.” 

“Ik doe aan politiek om mee te zorgen voor 
een aantrekkelijk openbaar vervoer en 
een integraal (thuis) zorgbeleid, om mee 
te investeren in projecten met aandacht 
voor een samenleving waarin meerdere 
generaties bij elkaar kunnen wonen. Ik denk 
dat een ‘participatie-ambtenaar’ ervoor 
kan zorgen dat we iedereen nog meer 
betrekken bij het beleid. Verder vind ik dat de 
gemeente de vele vrijwilligers moet blijven 
steunen. En dat we moeten inzetten op een 
sociaal economieproject om het dorpsleven 
nog een extra duwtje in de rug te geven.”
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WIES NEYS-PEETERS
Leeftijd: 60
Gehuwd met Robert Neys, mama van vijf zonen en moemoe van 8 kleinkinderen
Adres: Bloemstraat 1 (Achterbroek)
Beroep: bemiddelaar wijk-werken bij VDAB (vroeger PWA)
Lokale politiek: uittredend gemeenteraadslid

“Beroepshalve begeleid ik langdurig 
werkzoekenden naar werk of een 
opleiding. Daarnaast hou ik van wandelen, 
werken in ons alternatief bloementuintje 
en ondertussen een babbeltje met 
de buren, spelletjes spelen met de 
kleinkinderen en geniet ik van een uitstap 
of feestje met familie of vrienden.” 
“Ik doe graag aan lokale politiek omdat 
dat dicht bij de mensen is en omdat ik 
mee wil werken aan de toekomst van 
Kalmthout door o.a. in te zetten op 
gemengde woonprojecten en niet alleen 
appartementenbouw, het busvervoer 
uit te breiden, buurten en verenigingen 
meer te betrekken bij de schoolwerking, 
het computerproject Digidak verder 
uit te bouwen en de sociale zaken te 
behartigen na het samengaan van de 
gemeente en het OCMW in 2019.” 

MAXIME 
KERSTENS
Leeftijd: 34
Alleenstaand
Adres: Leopoldstraat 22 (Heide)
Beroep: scheepsagent
Lokale politiek: nieuwkomer

PLAATS

14

PLAATS

15

LEEN SUYKERBUYK
Leeftijd: 55
Gehuwd met Eddy Maertens en mama van Ruth (26) en Katelijne (23)
Adres: Bevrijdingslei 26 (Heide) 
Beroep: maatschappelijk assistente bij VZW Spectrum
Lokale politiek: uittredend OCMW-raadslid

 “In de Antwerpse haven werk ik als scheepsagent (waterklerk). Als een schip
aanmeert, ga ik aan boord om met de kapitein te overleggen wat ze allemaal nodig
hebben. Een boeiende en gevarieerde job. In het weekend tap ik in café De Oude
Withoef. Ik voetbal bij Heibos en loop wel eens een marathon, waarvoor ik graag
train in de heide.”
“Ik ben blij dat ik de kans krijg om mee te werken aan het bestuur in Kalmthout i.p.v.
langs de zijlijn te staan roepen wat er beter kan. Zoals vele mensen in mijn omgeving 
vind ik dat CD&V Kalmthout het zeer goed doet. Het is een sociale ploeg en daar kan 
ik mij wel in vinden. Ik ken veel jeugd en jong volwassenen in Kalmthout en wil mij dan 
ook engageren voor deze groep die onze toekomst is.”

“Bij VZW Spectrum geef ik sociaal-
administratief-juridisch advies aan volwassen 
personen met een verstandelijke beperking 
uit de regio Noorderkempen. Buiten mijn 
job hou ik van koken en gezellig samenzijn 
met mijn gezin of vrienden, met een goed 
glas erbij. Ik ga al eens graag naar Kunsthuis 
Ernest Albert of ik pik een concertje mee van 
Aidomen, het Kalmthoutse koor waar ik zelf 
bij gezongen heb.”

“Vanuit mijn professionele ervaring en mijn 
engagement als OCMW-raadslid zou ik ook 
de komende jaren graag mee verder werken 
aan het sociaal beleid. Kalmthout mag nog 
meer een zorgzame gemeente zijn, waarbij 
het welzijn van iedere bewoner voldoende 
aandacht krijgt. Ik denk dat dat efficiënt 
zal kunnen verlopen als het OCMW en 
de gemeente samensmelten.”
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DIETER BEYERS
Leeftijd: 23
Samenwonend met Kim Peeters
Adres: Essensteenweg 17 (Nieuwmoer)
Beroep: leraar secundair onderwijs
Lokale politiek: nieuwkomer

“Ik geef informatica in de Secundaire 
Handelsschool Sint-Lodewijk in 
Antwerpen. In het weekend werk ik bij 
Versgalerij André of in café De Zoeten 
Inval. In mijn vrije tijd tracht ik te sporten: 
ik sta in de goal bij Nieuwmoer FC, fiets 
bij ‘Oestermondays’ en neem soms deel 
aan loopwedstrijden. Elf jaar was ik lid 
(en groepsleider) van Chiro Sloepie in 
Nieuwmoer.”

“Via de politiek wil ik me inzetten 
voor jongeren in Kalmthout. De 

chiro van Nieuwmoer kan alleen 
nieuwe lokalen bouwen met hulp 
van de gemeente. Via betaalbare 
woningen hoop ik dat jongeren 
in Kalmthout kunnen blijven 
wonen. Op vlak van mobiliteit 
zijn we goed bezig, maar we 
moeten blijven werken aan 
veilig verkeer.”

HANNE BEYERS
Leeftijd: 20
Relatie met Dries Peeters
Adres: Foxemaatstraat 74 (Centrum)
Beroep: student orthopedagogie
Lokale politiek: nieuwkomer
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GERT VAN DIJCK
Leeftijd: 50
Gehuwd met Hilde Francken en papa van Jana (22), Lori (20) en Hanne (17)
Adres: Zandstraat 9A (Achterbroek)
Beroep: administratief bediende bij Heemskerk België
Lokale politiek: uittredend OCMW-raadslid

“Aan de Artesis Plantijn Hogeschool studeer ik orthopedagogie. Als ik niet op school 
ben, zit ik vaak bij Chiro Myin in het Centrum. Hier sta ik al vier jaar in de leiding, 
waarvan twee jaar als groepsleidster. Bij Chiro Myin organiseer ik mee evenementen 

als Bal-tazaar en ik zit in het dagelijks bestuur van de Kalmthoutse jeugdraad”
“Ik hoop mijn talent om te organiseren en mensen te verenigen ook in de politiek 
te gebruiken. Ik woon graag in Kalmthout en het bestuur zit goed, maar er kan altijd 
nog iets beter. Zo verdienen verenigingen meer ondersteuning. Als buurvrouw 
van school Kadrie pleit ik voor veiligere schoolomgevingen. Graag wil ik mee het 
culturele leven een boost geven. Bijvoorbeeld door extra dorpshuizen of nieuwe 
evenementen.”

“Ik werk al lang op de administratie van 
Heemskerk België, een toeleveringsbedrijf 
voor de melkveehouderij. In mijn vrije tijd zit 
ik in onze moestuin en ik zing ook al 13 jaar 
bij gospelgroep ‘White Coffee’. Om de twee 
jaar presenteer ik de kwis ‘de Slimste Straat van 
Achterbroek’ en ik pik ook wel eens een activiteit 
mee van Landelijke Gilde Achterbroek.”

“Vanuit mijn engagement in de OCMW-
raad zou ik de komende jaren graag 
blijven meewerken aan een Kalmthout 
waar iedereen zich thuis voelt. Als 
boerenzoon en vanuit mijn job ligt 
ook landbouw me nauw aan het hart. 
In de stuurgroep Verkeer, denken we 
samen met het gemeentebestuur na 
over mobiliteit en veilig verkeer. Dat 
zou ik graag blijven doen.”
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LIES VAN DEN KEYBUS
Leeftijd: 62
Samenwonend met Eggy Smet
Adres: Bosweg 30 (Nieuwmoer)
Beroep: jong-gepensioneerd 
Lokale politiek: nieuwkomer

“Na 40 jaar werken in basisschool 
Maatjes – 28 jaar als leerkracht en 12 
jaar als directeur – weet ik dat er grote 
nood is aan extra ondersteuning voor 
anderstaligen en kansarmen. Ik geef nu 
vrijwillig Nederlandse les in Maatjes en 
Kadrie. Ik leer ook Nederlands aan AFS-
studenten, waarvan er jaarlijks enkele bij 
mij en mijn partner, Eggy Smet, inwonen. 
In mijn vrije tijd ben ik lid van vzw Sloebar 
(Chiro Sloepie), hou ik van joggen, uitgaan 
met vrienden, lezen en reizen, vooral naar 
Italië omdat mijn partner een echte Italië-
freak is.”

“Ik hoop dat ik een steentje mag bijdragen 
om van Kalmthout een moderne, 
leefbare, geborgen, toekomstgerichte 
en sociale gemeente te maken, waarin 
elke inwoner (kansarm of kansrijk) een 
belangrijke schakel is.” 

TOM DE WEERDT
Leeftijd: 42
Gehuwd met Sagitta Govers, papa van Rens (6), Nils (5) en Stan (3) 
Adres: Prelaat Deckersstraat 15 (Nieuwmoer)
Beroep: ontwerper-verkoper bij Keukens Vasco
Lokale politiek: nieuwkomer
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AGNES HAVRAN
Leeftijd: 49
Gehuwd met Mark Verbraeken, mama van Tom (19), Robin (16), Jo (13) en Anton (10) 
Adres: Frans Raatsstraat 55 (Heuvel)
Beroep: kunstschilder 
Lokale politiek: nieuwkomer

“Bij Vasco Keukens werk ik als interieur-vormgever. Ik begeleid klanten van A tot Z bij 
de aankoop van een keuken. Als ik niet werk, vind je me bij voetbalclub Nieuwmoer 
FC. Ik train de U6 en zit in het jeugdbestuur, een enthousiaste groep die tracht 

het jeugdvoetbal te laten heropleven in Nieuwmoer. Als coördinator van BIN 
Nieuwmoer City probeer ik waakzaam te zijn en mee te werken aan een veilige 
buurt.”
“Graag zou ik mee de sportinfrastructuur verder uitbouwen, zowel voor 
individuele sporters als voor clubs en scholen. Ik wil mee nadenken over 
verkeersveiligere schoolomgevingen en meer fietspaden. Hopelijk kan ik er mee 
voor zorgen dat we (lokale) politiek wat dichter bij de mensen kunnen brengen.”

“Ik schilder veel en begeleid ook andere 
kunstschilders bij Vrij Atelier ART-uur. 
Daarnaast geef ik catechese, doe 
vrijwilligerswerk bij Twinkeltje en De Brug. Ik 
ben ook voorzitter van het oudercomité van 
basisschool Den Heuvel.”

“Mensen beseffen te weinig hoe goed we 
het hebben in Kalmthout. Daarom wil ik me 
engageren om dat goede te behouden 
en waar het kan nog te verbeteren. Ik wil 
me vooral inzetten voor cultuur, zodat 
mensen hun talenten kunnen tonen 
of een verrijkende zingeving aan 
hun bestaan kunnen geven. Cultuur 
verbindt ook mensen en helpt om 
elkaar beter te begrijpen. Zo versterken 
we nog het thuisgevoel voor iedereen 
die in Kalmthout woont.”
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ANITA DECKERS
Leeftijd: 66
Gehuwd met René Beyers, mama van Inge en Gert, 
moeke van Michel (18) en Rafaël (15)
Adres: Kapelstraat 44 (Achterbroek)
Beroep: gepensioneerd zelfstandige
Lokale politiek: nieuwkomer 

“Als gepensioneerd zelfstandige zet ik me 
graag in als vrijwilliger in Achterbroek. Zo 
help ik bij de parochie en seniorenbond 
KBG. Ik fiets ook graag met de 
‘Doorzetters van Achterbroek’.”

“Ik ervaar Kalmthout als een levendige 
gemeente die de voorbije jaren al 
goed werd bestuurd. Wat nog beter 
zou kunnen en waarvan ik hoop aan te 
kunnen meewerken, zijn: meer veilige 
fietspaden en snelheidsbeperkingen 

in de achterliggende straten van 
Achterbroek. Ook op andere plaatsen in 
de gemeente moeten we sluipverkeer 
proberen aan te pakken. Door het 
verenigingsleven nog meer te 
steunen, behouden we een bloeiende 
gemeente.”

THEO VAN ZELE
Leeftijd: 66
Alleenstaand, papa van Denis (overleden in 2013)
Adres: Marguerite Corstiaenslaan 10/4 (Heide)
Beroep: gepensioneerd
Lokale politiek: nieuwkomer 
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JEF VAN DEN BERGH
Leeftijd: 45
Gehuwd met Ann Keuleers, papa van Lise (17) en Nika (15)
Adres: Frans Greefslaan 1 (Centrum)
Beroep: federaal volksvertegenwoordiger
Lokale politiek: uittredend schepen van mobiliteit, 
ruimtelijke ordening en onderwijs

“Na mijn carrière bij General Motors vond ik een nieuwe uitdaging: de fiets! Ik fiets 
ongeveer 10.000 kilometer per jaar en ben bestuurslid bij de Heidestoempers. Ik 
organiseer mee wielerevenementen voor het goede doel. Als ik niet op de fiets zit, 
help ik bij het sportief beleid van voetbalclub Heibos, nadat ik vroeger vele jaren 

verschillende clubs in onze regio trainde.”

“Graag wil ik me mee inzetten voor de Kalmthoutse gemeenschap. Door het 
verenigingsleven nog meer te steunen, maken we van Kalmthout een nog 

prachtigere gemeente. Als optimist bekijk ik de zaken positief en ga ik voor een 
open en gezond beleid.”

“In de Kamer doe ik voorstellen voor veiliger 
verkeer en een betere dienstverlening door de 
NMBS. Ik lanceerde het mobiliteitsbudget en het 
wettelijk kader voor elektrische fietsen. Ook in 
Kalmthout vind ik het als schepen van mobiliteit 
belangrijk dat er voldoende ruimte is om veilig te 
fietsen. Het ruimtelijk structuur- en mobiliteitsplan 
geven de grote lijnen aan voor de toekomst. 
Hier kunnen we de komende jaren 
op voortbouwen. Als schepen van 
onderwijs ben ik tevreden dat alle 
Kalmthoutse basisscholen onze 
kinderen kwaliteitsvol opleiden en dat 
Gitok tot een sterke STEM-school 
voor wetenschap en techniek is 
uitgegroeid. Als ik niet met politiek 
bezig ben, vind je me op concerten, 
in de tribune bij KV Mechelen, op het 
voetbalveld bij FC In de Gloria of al 
fietsend of lopend door Kalmthout.”  
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ONZE SPEERPUNTEN

1. Een nieuw gemeentehuis, centraal in Kalmthout 

voor medewerkers van gemeente en ocmw

2. Veiliger verkeer: meer zones 30, fietspaden langs 

gewestwegen, meer camera’s en trajectcontrole

3. Betaalbare woningen en assistentiewoningen

4. Meer ruimte voor cultuur: medegebruik  

kerkgebouwen

5. Beschermen van groene woonbossen, behoud van 

open ruimte en landbouwgebied

6. Steun voor bouw lokalen van verenigingen, 

nieuwe turnhal op Sportpark

7. Een gemeentelijke toekomst voor domein 

Diesterweg 

8. Meer kinderopvang-initiatieven en bijkomende  

bedrijfsruimte

9. Mensen samenbrengen: buurtprojecten steunen, 

dorpshuis Achterbroek

10. Hogere brandtoren en vernieuwen hoofdingang 

Kalmthoutse Heide

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je op 

www.kalmthout.cdenv.be 



GEMEENTERAAD 
1 Lukas Jacobs
2 Silke Lathouwers
3 Maarten De Bock
4 Sandra Hoppenbrouwers
5 Jan Oerlemans 
6 Maggy Beyers
7 Nathan Meersmans
8 Cindy De Roeve
9 Didier Van Aert

10 Stefanie Van Looveren
11 Stijn de Koning
12 Jorgo Van Ginneken
13 Lea Van Looveren

14 Wies Neys-Peeters
15 Maxime Kerstens
16 Leen Suykerbuyk
17 Dieter Beyers
18 Hanne Beyers
19 Gert Van Dijck
20 Lies Van den Keybus
21 Tom De Weerdt
22 Agnes Havran
23 Anita Deckers
24 Theo Van Zele
25 Jef Van den Bergh
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Je kan op meerdere kandidaten stemmen binnen 
dezelfde lijst. Elke stem is even belangrijk.
BEDANKT

Steun ook 

onze kandidate 

voor de provincie: 

Silke Lathouwers 

staat op nr.15


