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Kapellen

Zij kiezen voor Kapellen
Heel wat Kapellenaren wilden getuigen dat het goed wonen is in Kapellen. Samen met ons willen zij hun medeburgers duidelijk maken dat kiezen voor Kapellen de juiste
keuze is.
Zo deden heel wat sympathisanten het aanbod om een verkiezingsbord in hun voortuin
te zetten als getuigenis voor het goede beleid dat Open Vld in Kapellen voert. Omdat
niet iedereen de kans heeft om een bord te
plaatsen, gingen we nog een stapje verder
en waren heel wat supporters bereid om op

affiches te getuigen dat zij resoluut kiezen
voor Kapellen. Gemeenteraadsverkiezingen
gaan om het beleid in jouw dorp, wijk én
straat. Kiezen voor mensen uit jouw Kapellen, kortom kiezen voor zij die bewezen hebben beleid te kunnen voeren.

Laat je stem niet verloren gaan!
Een geldige reden om niet naar het stembureau te gaan? Je wil je
stem niet verloren laten gaan? Geef dan een volmacht.
Wanneer en hoe:
- ziekte of werken: bezorg het volmachtformulier, een bewijsstuk
en je oproepingskaart aan diegene die je stem mag uitbrengen.
- op reis: ga met het volmachtformulier en een bewijsstuk eerst
langs bij de dienst burgerzaken. Bezorg dan het bevestigingsdocument en je oproepingsbrief aan wie je stem mag uitbrengen.
Meer info en afgifte van je volmachtformulier: Liberaal Centrum,
Hoevensebaan 92.

De juiste keuze
Kiezen voor Kapellen en kiezen voor Open
Vld is de juiste keuze. Dat heel wat ondernemers, winkeliers en sportmensen zoals Stef
Van Haeren en Dieter Dekoninck en Catherine Jacques er ook openlijk voor uitkomen,
sterkt ons om ook aan jouw steun te vragen.
20 bekende en minder bekende Kapellenaren op affiches die kiezen voor Kapellen,
de lijst had nog veel langer kunnen zijn. Wij
rekenen er op dat jij samen met hen op 14
oktober ook kiest voor Open Vld.
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Ploeg staat klaar
Besturen is voor Open Vld al jaren een
zaak van teamwerk. Ook nu presenteren wij als afdeling een sterke ploeg
met daarin een mix van ervaring en
het aanbod van jongere kandidaten.
30 jaar liberaal beleid heeft in Kapellen
voor een metamorfose gezorgd, zonder dat we de burger daar extra voor
laten betalen. De lage gemeentebelastingen en de lage opcentiemen op
de onroerende voorheffing zorgen er
voor dat we bij de fiscaal vriendelijkste
gemeenten in Vlaanderen behoren.
Dat willen we zo houden. Ons verkiezingsprogramma houdt rekening met
nieuwe initiatieven en voorziet in de
dagdagelijkse behoeften van een moderne gemeente zonder hogere belastingen voor de Kapellenaar. Onze
bestuurservaring maakt dat we een
verkiezingsprogramma hebben waarbij we de kiezer geen loze beloften
voorspiegelen. Kiezen voor Open Vld is
kiezen voor zekerheden.
Geen stap in het ongewisse, maar een
aanbod van kandidaten die hebben
aangetoond dat we daadwerkelijk
kunnen besturen. Nieuwe ideeën en
aandacht voor iedereen maakt dat
we onze lijst verder hebben aangevuld met jongere kandidaten en kandidaten zowel uit Putte, Hoogboom,
Zilverenhoek als uit het centrum van de
gemeente.
Een ploeg die de uitdagingen van de
toekomst aankan, een team met nieuwe ideeën. Kortom een waarborg dat
je stem geen stap in het onbekende
is. Daar staan we voor. Ik hoop op 14
oktober opnieuw jouw vertrouwen te
mogen krijgen.

Bruno kuylen, voorzitter Open Vld
kapellen
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Lofzang van De Melando’s
Telkens we optreden voor de mensen
uit Kapellen, zien we blije gezichten
voor ons. Het gemeentebestuur doet
heel wat voor haar senioren en daar
willen wij gerust een muzikale noot
aan toevoegen. Het is goed dat de
gemeente aandacht heeft voor zij die
een dagje ouder worden. Niet alleen
senioren krijgen aandacht, ook in onze
thuishaven in Putte zien we tevreden
Kapellenaren rondom ons. Kapellen is
én blijft een aangename gemeente
om in te wonen en te winkelen. Onze
boodschap aan de Open Vld-ploeg is:
doe zo voort!

De Melando’s: “kapellen is en blijft
een aangename gemeente.”

Dieter Dekoninck: gemeente zet
sportinfrastructuur hoog op de agenda
Het is super dat alle Kapelse schoolkinderen terecht kunnen in eigen gemeente, maar het is ook de thuisbasis
van zwemclub ZIK. Zeker voor jonge
zwemmers is het belangrijk dat ze in
hun eigen gemeente kunnen trainen.
Ook ik kreeg de zwemmicrobe te pakken in het gemeentelijke zwembad.
Ik ben blij dat de gemeente Kapellen
sportinfrastructuur hoog op de agenda
zet. Zo worden inwoners aangezet om
te bewegen en krijgen jongeren de
kans om het beste uit zichzelf te halen!
Voor een sportieve gemeente!

Dirk Van tricht: gemeente moet
ondernemen ondersteunen
Ondernemen blijft vandaag de dag
nog steeds een uitdaging. Heel wat regelgeving uit Vlaanderen maakt het er
ons als bedrijfsleiders niet gemakkelijk
op. Gelukkig kunnen we in Kapellen terugvallen op een prima ondersteuning
van de gemeente. Het ondernemersplatform, door het bestuur georganiseerd, maakt een wisselwerking tussen
de lokale overheid en onze bedrijven
mogelijk. Kapellen helpt ons écht waar
het kan. De drie pas opgerichte buurtinformatienetwerken voor bedrijven
zijn hier een perfect voorbeeld van.

Dirk Van tricht: “kapellen helpt ons
écht waar het kan.”

Op 14 oktober kiezen we voor een nieuw bestuur. Een bestuur dat, met de naweëen van de economische crisis, de
toekomstige uitdagingen van Kapellen durft aanpakken.

Bekwaam besturen
Dirk Van Mechelen
Burgemeester
Gemeenteraadsverkiezingen gaan over wie
het meest geschikt is om onze gemeente te
besturen in deze moeilijke economische tijden. Wie het beste de uitdagingen van morgen kan aanpakken. Wie bestuurservaring
koppelt aan creativiteit om knopen te ontwarren en door te hakken. Kortom: op wie je
de volgende zes jaar kan bouwen.
De voorbije jaren bewezen we dat je op ons
kon rekenen. Geen uitdaging gingen we uit
de weg. We beloofden extra te investeren
in de buitenschoolse kinderopvang. We beschikken vandaag over 5 opvanglocaties
zonder wachtlijsten. Met de bouw van de
spoorwegtunnel en de heraanleg van ons
dorpscentrum en dorpsplein, beweegt Kapellen veilig. Voet- en fietspaden werden
aangelegd of vernieuwd, nieuwe rioleringen aangelegd, rijwegen overlaagd, ruime
parkings voorzien, de Hoeve Van Paesschen
en ’t Oud Gemeentehuis grondig gerenoveerd, en de bouw van de nieuwe sporthal
in Putte werd aangevat.
Maar het werk is niet af. We willen en zullen
ook de volgende jaren de belastingdruk
laag houden. Daarom moeten we zorgvuldig kiezen waar we de volgende jaren op
inzetten. Het verzorgen van een degelijke
en efficiënte dienstverlening, een goed uitgerust politie- en brandweerkorps, het on-

“Open Vld-burgemeester Dirk van Mechelen: Kapellen, hier is het leven goed!”
derhoud van de publieke ruimte, het werken aan verkeersveiligheid en mobiliteit, het
ontlasten van de dorpscentra met de Nx.
Maar ook zorgen voor een nieuwe muziekacademie en een aangepaste huisvesting
voor de gemeentelijke diensten, voldoende
sociale woningen en het ontwikkelen van
een zorgcampus.
Een gemeente besturen is zoals een be-

drijf leiden. Dat doe je met een bekwame
en gemotiveerde ploeg. Reeds dertig jaar
bewijst Open Vld dat ze die klus aankan.
Daarom willen we het werk verderzetten:
verbeteren wat moet, behouden wat goed
functioneert. We willen mee bouwen aan
de toekomst. Aan een zorgzaam en veilig
Kapellen voor iedereen. Waar jong en oud
zich thuis voelen!

ANTWERPEN: EEN PROVINCIE DIE TELT

Koen Helsen Provinciaal
gedeputeerde

Op 14 oktober trekken we naar de stembus
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op
diezelfde dag wordt ook voor een nieuwe
provincieraad gekozen. Wist u dat de provincie op 14 verschillende terreinen actief
is? Van welzijn, economie en ruimtelijke
ordening, tot mobiliteit, sport, wonen, enz.
U kan dus maar beter goed geïnformeerd
zijn voor u uw stem uitbrengt. Daarom hebben wij de 50 belangrijkste punten van de
provincie voor u opgelijst. Zo krijgt u een
duidelijk beeld van wat de provincie voor
u doet.
Koen Helsen werd 6 jaar geleden provin-

ciaal gedeputeerde. Hij kreeg een indrukwekkende bevoegdheidsportefeuille met
o.m. ruimtelijke ordening, economie en
sport. Hij greep deze kans, breidde zijn dossierkennis nog uit en kan vandaag tal van
realisaties voorleggen, met o.a. een oplossing i.v.m. weekendverblijven, promotie
van detailhandel en ondernemerschap,
ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen, uitbreiding van sportfaciliteiten en
steun aan sport voor mensen met een handicap.
Ga naar www.de50.be en maak op 14 oktober ook een punt voor uw provincie.
lokale Burgerkrant
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Uw kandidaten voor de provincie
Koen Helsen
Koen Helsen werd in 2006 verkozen tot provinciaal gedeputeerde. Hij kreeg een stevige
bevoegdheidsportefeuille toegewezen met
o.m. ruimtelijke ordening, economie en sport.
Van 2001 tot 2006 mocht Koen de sjerp van
wnd. burgemeester van Kapellen dragen in
vervanging van Dirk Van Mechelen en in 2006
zette hij de stap naar de provincie. Intussen
blijft Koen, als gemeenteraadslid en fractievoorzitter, ook het wel en wee van Kapellen
van kortbij opvolgen.

Yolande Avontroodt
Yolande Avontroodt zet met veel enthousiasme haar schouders onder de provincie.
Jarenlange ervaring in het parlement sterken
haar overtuiging dat veel bezorgdheden en
noden dichter bij de mensen een snellere oplossing kunnen krijgen. Yolande zet zich in om
de stem van de gemeenten in de VOORKEMPEN te laten horen.

lode HofmAns
Lode Hofmans is sinds 1991 lid van de provincieraad en al 12 jaar burgemeester van
Ranst. Een gezond financieel beleid zal één
van de uitdagingen zijn voor de volgende
legislatuur en daar wil Lode, net als in Ranst,
borg voor staan in onze provincie.

Guy voet
Guy Voet is zaakvoerder van Puerta Del Sol;
gespecialiseerd in wijnen met passie uit Spanje. Hij is een zeer actief voorzitter van KOBRA,
de Koepel Organisatie Bedrijvenkringen Regio Antwerpen. Met veel passie verdedigt
Guy de vrije markt, bij VOKA, als gewezen
voorzitter van Rotary Antwerpen Oost, actief
bij de vrienden van het MUHKA,…

Claudine de lAet-de Belder
In 2006 behaalde zij 1155 voorkeursstemmen
bij de provincieraadsverkiezingen. Claudine
wil dan ook graag mee de brug blijven vormen tussen de gemeente en de provincie.
Een betere mobiliteit, coördinatie van infrastructuurwerken, extra bedrijventerreinen,
en degelijke fiets- en wandelpaden zijn voor
haar kerntaken van de provincie.

Philip CoPPens
Philip Coppens is gemeenteraadslid te Kalmthout en als zakenman actief in de bouwsector. Philip is sterk geëngageerd als coördinator
van het BIN Heide-Dennendael. Hij is tevens
ook lid van de Business Club Noorderkempen.
Samen met OCMW-raadslid Jan Van Gils
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waakt Philip over de financiële toestand van
de heidegemeente.

vic de BACKer
Vic De Backer (59) is gehuwd en vader van
Christophe en Liesbeth en grootvader van
2 kleinkinderen. Vic is woonachtig te Essen,
waar hij een vastgoedkantoor runt. Hij is gemeenteraadslid sinds 2006. Op provinciaal
vlak wil Vic De Backer concrete zaken realiseren. Met deze instelling wil hij er samen met
de ganse Open Vld-ploeg voor gaan.

els de Groof
Els De Groof (39) is gehuwd en mama van
Thomas (9) en Ine (4). Zij werkt reeds 12 jaar
als 1st assistant manager bij Quick. Als liberaal in hart en nieren is Els sedert 2004 actief
bij Open Vld in Brecht. Tot haar 35ste was Els
voorzitter van de jongerenafdeling Open Vld
Brecht en sinds een jaar is zij 2e ondervoorzitter
van de Open Vld afdeling.

Paul vAlKeniers
Paul Valkeniers (52) woont sinds ‘90 in Schoten. Paul is bestuurder van vennootschappen
en sinds ‘99 voorzitter van Open Vld Schoten.
Hij werd in 2006 gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad. Hij is ook bestuurder bij de IVCA. Zijn interesses gaan uit naar
financiën en fiscaliteit, economie, middenstand en mobiliteit.

Kurt verBunt
Kurt Verbunt (44) woont in Loenhout (Wuustwezel). Kurt is een selfmade man, sociaal en
ondernemend. Met een technische achter-

grond is hij meer dan 18 jaar bestuurder geweest van S&S Apple Premium Reseller in België. De verschillende management en sales
trainingen komen hem nu nog dagelijks van
pas. Kurt denkt het liefst in termen van oplossingen.

Katrien turtelBoom
Katrien Turtelboom (38) is kandidaat omdat zij
een actieve bijdrage wil leveren. Katrien is 38
jaar en mama van een zoon van 4 en een
dochter van 2 jaar. Als werkende mama is Katrien pleitbezorger van een goed uitgebouwde kinderopvang. Als inwoner van Schilde is
zij daarenboven ook bezorgd om het groene
karakter van onze provincie.

lien vAn meCHelen
Bent u op zoek naar een ‘no-nonsens’ politica? Geen blabla maar eerlijke & directe
uitspraken en daden? Strijdvaardig en rechtvaardig? Jong (28) en flexibel? Gevonden!
Lien Van Mechelen is haar naam. Zij is inwoner van Kapellen, Legal Assistant, Voorzitter
Jong VLD Kapellen en Bestuurslid Open Vld
District Antwerpen Noord.

Anne vAn APeren
Anne is woonachtig in Brasschaat. Zij was jarenlang werkzaam op het kabinet van toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen. Bij
de daaropvolgende verkiezingen van 2000
sturen 4.686 mensen deze 25-jarige naar de
provincieraad. Daarna gaat ze aan de slag
op de Belgische Ambassade in Parijs. Begin
2012 start zij een nieuwe loopbaan als parlementair medewerker van Volksvertegenwoordiger Frank Wilrycx.

Dirk Van Mechelen: ervaren kapitein
gaat dagelijks voor zijn gemeente
Ongetwijfeld de meest ervaren politicus in onze gemeente: 30 jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen, 12
jaar burgemeester, 25 jaar volksvertegenwoordiger en 10 jaar minister. Dirk
gebruikt zijn rijke politieke ervaring om
Kapellen uit te bouwen tot een aantrekkelijke gemeente waar het goed
leven is en waar men graag komt wonen, winkelen, werken, of zich gewoon
ontspannen. Hij blijft dé architect van
het gemeentebeleid en maakt de
moeilijke beslissingen. Kortom, Dirk is
onze ervaren kapitein die dagelijks vol
voor zijn gemeente gaat.

Dirk VAN MeCHeLeN,
lijsttrekker

Sabine Van Dooren
laat Kapellen bruisen en bewegen
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sabine VANDOOReN

Deze 34-jarige Kapelse is master geschiedenis en studeerde af met grote
onderscheiding. Ze startte haar carrière als onderzoeker aan de Universiteit Leuven. Als meervoudig Belgisch
zwemkampioene leerde ze wat doorzetten is. Dat kwam haar goed van pas
als schepen de voorbije 10 jaar. Ze is
mee bedenker van ‘Kapellen Klinkt’ en
organiseert o.a. Pulptuur en de parkconcerten. Ze zorgde voor de vernieuwing van de bibliotheek en sporthal en
ze gaat voor verenigingen en clubs.
Kortom: Sabine laat Kapellen bruisen
en bewegen.

Luc Janssens:
doordacht en vooruitziend besturen
Doordacht en vooruitziend besturen,
en steeds de handen uit de mouwen
steken. Luc is sinds 1995 gemeenteraadslid, sinds 1999 schepen en 3 jaar
waarnemend burgemeester. Een pak
ervaring dus. De voorbije jaren legde
Luc zich als schepen van financiën
toe op het beheer van de gemeentefinanciën met behoud van de lage
belastingen. Ook als schepen van burgerlijke stand, onderwijs en toerisme zet
hij zich dagelijks in. Beroepshalve is hij
advocaat.
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Luc jANsseNs

zij kunnen het!
Zes jaar zijn weer bijna om. Zes jaar
waarin onze Open Vld-ploeg bewezen heeft dat het vertrouwen van de
kiezer niet geschaad werd.
Luc janssens nam het roer als waarnemend burgemeester in handen,
omdat Dirk Van Mechelen zijn handen vol had als viceminister-president van de Vlaamse regering. koen
Helsen, die de taak van waarnemend
burgemeester in de vorige legislatuur
op zich genomen had, kreeg vanaf 1
december 2006 een aantal belangrijke bevoegdheden als gedeputeerde
van de provincie Antwerpen.
Na de terugkeer in juli 2009 van Dirk
als burgemeester, heeft Luc als een
ervaren schepen van financiën gewaakt over onze gemeentekas. sabine Van Dooren werd schepen van
onder meer Sport en Cultuur, terwijl
Marc De smet het woon- en ruimtelijk ordeningsbeleid in goede banen
leidde.
Frederic van Haaren kon, met zijn kennis en ervaring, succesvol de moeilijke
departementen openbare werken,
milieu en groen aansturen, terwijl
Lieve De Block als schepen van verkeer en mobiliteit ervoor zorgde dat
er genoeg aandacht was voor voldoende kinderopvang en een dynamisch jeugdbeleid. Bevoegdheden
die eerst door sarah Buchmann als
waarnemend schepen met hart en
ziel aanpakte.
Ria janssens–Van Oncen bekommerde zich met haar welzijns- en
gezondheidsbeleid om hen die het
dikwijls wat moeilijker hebben. Bovendien hield zij nauw contact met de
senioren. Een taak die eveneens door
OCMW-voorzitter An stokmans met
een warm hart werd waargenomen.

V.l.n.r.: Marc De smet, Dirk Van
Mechelen, sabine Van Dooren,Luc
janssens, An stokmans, Ria janssensVan Oncen, Frederic van Haaren,
Lieve De Block.
lokale Burgerkrant
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An stokmans
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Marc De smet
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Ria janssens Van Oncen

Al heel haar leven
woont An met veel
plezier in Kapellen en
is ze bezorgd om het welzijn van anderen. 12 jaar geleden stapte ze in de politiek. Als OCMW-voorzitter kan ze mensen
verantwoorde kansen bieden en hun
vaardigheden ten volle te ontplooien:
vanaf de kindertijd tot gelukkige senior.

Marc is beroepshalve
verbonden aan het
Liberaal Ziekenfonds
in Kapellen, waardoor zijn sociaal engagement vanzelfsprekend is. Als voorzitter
van de Fanfare “De XXXIV” kon hij de
150ste verjaardag van deze vereniging
gestalte geven. Hij zetelt sinds 1989 in de
gemeenteraad en is schepen sinds 1997.

Als Schepen van Sociale Zaken, Senioren en
Gezondheid, meewerkende vrouw van huisarts Ludo Janssens
en kersverse grootmoeder, is Ria dagelijks
een luisterend oor voor jong en oud. Ze
wil zich voor de volle 100% blijven inzetten om in de nodige faciliteiten én een
sociale agenda te voorzien.
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Frederic
van Haaren

Lieve De Block

Mathias
Adriaenssens

Frederic woont al heel
zijn leven in Kapellen.
In 1982 werd hij verkozen als jongste gemeenteraadslid van
Vlaanderen. Sinds 1983 zetelt hij onafgebroken in de gemeenteraad waarvan 21
jaar als schepen. Sinds 2000 is hij schepen van openbare werken, milieu, groen,
patrimonium en begraafplaatsen.

In 1999 startte Lieve
haar politieke loopbaan op het kabinet
van Dirk Van Mechelen, toen Vlaams minister. In 2000 werd ze
voor de eerste maal verkozen als gemeenteraadslid. In 2002 werd ze mama
van Timo en in 2006 werd ze verkozen als
schepen van Verkeer & Mobiliteit, Gezin
en Feestelijkheden.

Mathias is een rasechte Puttenaar en van
vele markten thuis:
als oud-chiroleider en ex-hoofdmonitor
speelpleinwerking kiest hij voor een jeugdig Kapellen. Tijdens zijn studies Pol&Soc
en TEW in Antwerpen en als praeses van
de liberale studenten raakte hij overtuigd
van de gezonde, liberale politiek.
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sarah Buchmann
Sarah Buchmann
is moeder van een
prachtige dochter en
Kapellennaar in hart
en nieren. Als voormalig schepen van
o.a. Jeugd heeft zij enkele jaren meegewerkt aan het beleid van onze mooie
gemeente. Als kleindochter van oudburgemeester Jacky Buchmann was dit
voor haar uiteraard erg bijzonder.
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Pol soetewey

Pol Soetewey is een
échte Kapellenaar.
Gemeenteraadslid en
zaakvoerder van Pen&Papier Soetewey,
één van de oudste winkels in Kapellen.
Maar hij doet nog meer: afgevaardigde
door de gemeente in de directie van
Imea, bestuurslid bij Igean én ere-onderofficier bij de vrijwillige brandweer.

Matthias
De Caluwe

karin
de Beukelaar –
kennis

Af en toe moet je in
het leven een keuze
durven maken. Matthias kiest ervoor om met passie en
overtuiging te werken aan een nog beter
Kapellen. Betaalbaar wonen, veiligheid
en een sportieve en bruisende gemeente
zijn thema’s die hem nauw aan het hart
liggen en van belang zijn voor iedereen.

Karin is begaan met
de toekomst van
jonge gezinnen. In
onze gemeenteraad
ijvert ze voor een zinvol jeugd- en gezinsbeleid. Als voorzitter van de Gezinsraad,
de Raad voor Opvoedingsondersteuning
en het Lokaal Overleg Kinderopvang,
waakt ze steeds over de kwaliteit van de
opvanginitiatieven.
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sanne
Loopmans
Als 35-jarige werkende mama van
twee jonge kindjes,
beseft Sanne dat een
goede combinatie werk-gezin essentieel
is en een goede kinderopvang is dus
onmisbaar. Uiteraard maakt zij daar een
belangrijk punt van. Verder is sport haar
grote passie en alle Kapellenaren moeten dichtbij huis kunnen sporten.

Gerd
Van de
Perck – Nelen
Gerd bouwt bruggen
tussen jong en oud.
Maar bovenal is ze
moeder voor het leven. Samen met haar
man Frank Van de Perck heeft ze twee
zonen, Philip en Cedric. Als verpleegkundige werkte ze in het Kapelse Sint-Jozefziekenhuis en op de dienst neurochirurgie
van het UZA.
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Catherine
jacques
Catherine is een gedreven Kapellenaar.
Haar sportprestaties
bewijzen dat: zestien jaar lang was ze
gepassioneerd door judo. Ze nam 2
maal deel aan de Olympische Spelen,
behaalde een bronzen medaille op het
Wereldkampioenschap en is nog steeds
regerend wereldkampioene Ju-jitsu.
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jef Denisse
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Marc Van tilborg
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Monique
Wouters van der tol

Als Puttenaar woont
Marc sinds 1989 in Kapellen centrum, waar
het na een drukke werkdag echt thuis komen is in een relatief groene omgeving.
Als gewezen volleyballer bij Patria en
Kapellen beperken de meeste sportieve
acties zich vandaag tot supporteren voor
deze clubs en voetbalclub Cappellen.

Monique Wouters-van
der Tol werd geboren te Rotterdam op
24 mei 1964, maar woont al 39 jaar in
België, waarvan al 25 jaar te Putte. Ze
is getrouwd met Peter Wouters en heeft
3 kinderen. Haar voornaamste hobby is
haar gezin, en vooral als supporter van
haar zoon die voetbalt bij Cappellen.
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Valérie
schouteden

Gilles
Van de sande

56 jaar, geboren en
getogen Kapellenaar,
gehuwd met Ingrid
Hoendervangers en vader van Dennis
en David. Jef was tot voor 5 jaar medezaakvoerder van een bekend Kapels
vastgoed- en verzekeringskantoor, en
momenteel nog medebeheerder van
een vastgoedvennootschap.

20 jaar, geboren en
getogen in Kapellen. Studente rechten
aan de UA. Gebeten door zwemmen
en muziek (sinds 1999 lid van ZIK, speelt
klarinet, laatste concertreis naar Hong
Kong en Australië). Dynamisch, enthousiast, met een frisse kijk en een heldere blik
voorwaarts!

Gilles leeft al 30 jaar
in onze gemeente, is
opgegroeid in de actieve wijk Haezeldonck en woont nu in de
Mertensstraat. Reeds 10 jaar actief bij Familiehulp Antwerpen als zorgkundige en
straks wordt hij maatschappelijk werker.
Cindy Palinckx, zijn vrouw, is zorgkundige
in WZC Zonnewende te Kapellen.
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Heleen Clerkx
De Nederlandse Heleen Clerkx is stewardess. Zij studeerde
Gezondheidswetenschappen en behaalde hiervoor een onderwijsakte. Sinds
2002 woont zij in België: eerst in Brussel en
vervolgens in Kapellen. Heleen is betrokken bij het welzijn van kinderen op school
in Hoogboom.
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Alex Roelands
Alex Roelands is
als rasechte Kapellenaar al jarenlang
de drijvende kracht
achter vele organisaties en manifestaties.
Scouts, Jumping Kapellen, Royal Cappellen FC … Enthousiasme gekoppeld aan
planmatig realisme. Bedenkt dagelijks
praktische oplossingen voor technische
en bouwkundige problemen.

Rudi Devoght
Rudy is de enthousiaste kunstenaar die
in Hoogboom woont.
Het beeld van “Jan
Van Hoogboom” is door hem gemaakt
met recyclagematerialen en een hart
voor Hoogboom. Rudy wil de komende
jaren de Kapelse wijkverengingen nog
beter ondersteunen en verdienstelijke
kapellenaren in de kijker zetten.
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Leo Mees

Leo Mees is zelfstandige bedrijfsleider
grondwerken en
bestratingen. Zijn familie woont al vier
generaties lang in Kapellen en kent er het
reilen en zeilen als geen ander. Als landbouwerszoon wil hij inspanningen leveren
om het groen uitzicht van Kapellen te
behouden.

Betty Bekaert –
Fockenier
Een gezonde geest in
een gezond lichaam
is de leuze van Betty
Fockenier, vrouw van
Koen Bekaert en trotse mama van 3
kinderen. Haar gezin combineert ze met
een veeleisende job bij Defensie. In haar
vrije tijd zet Betty jong en oud Kapellen
aan tot bewegen via start to run en joggen op eigen tempo.
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jac Van Gansen

Bijna 12 jaar geleden
werd Jac verkozen als
gemeenteraadslid,
voordien was hij al 12 jaar raadslid bij de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn en
zelfs een korte periode voorzitter van het
OCMW. Hij is de persoon die in Kapellen
paraat staat om alle waterproblemen
“voor den burger” op te lossen.

inge Wagemans: kiest voor een
kapellen, met aandacht voor iedereen
Mama van Yannick (26) en Kirsten (24)
en echtgenote van Erwin Jönsson,
voorzitter van de Kapelse sportraad en
reeds meer dan 10 jaar medewerker
van Koen Helsen, die haar de knepen
van het politieke vak bijbracht.
Zes jaar zetelen in het OCMW heeft
Inge geleerd dat sociaal beleid zeer
belangrijk is. Niet enkel voor zij die het
financieel moeilijk hebben, maar voor
iedereen. Van poetshulp en maaltijden, tot budgetbegeleiding, administratieve bijstand en actief meezoeken
naar een geschikte job.
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inge WAGeMANs

koen Helsen werkte mee aan
bloeiende en ﬁnancieel gezonde
gemeente

koen HeLseN,

lijstduwer,
lijsttrekker provincie

Iedereen kent Koen als gewezen waarnemend burgemeester van Kapellen.
In 2006 werd hij verkozen tot provinciaal gedeputeerde voor ruimtelijke
ordening, economie, patrimonium en
sport, een blijk van erkenning voor zijn
inzet en ervaring. Koen heeft zich als
enige liberale deputé ingezet voor een
welvarende provincie, bestaande uit
70 gemeenten. Ook Kapelse materies
kregen hierbij zijn aandacht. Koen Helsen werkt mee aan een bloeiende en
financieel gezonde gemeente als fractievoorzitter in de gemeenteraad,

Lien Van Mechelen: directe
uitspraken en concrete daden
Lien (28) is een no-nonsens politica. Ze
wil graag een duidelijk en transparant
beleid, met directe uitspraken en concrete daden. Ze is jong, ﬂexibel, maar
vooral gemotiveerd. Lien is Legal Assistant, voorzitter van Jong Vld Kapellen en bestuurslid van Open Vld District
Antwerpen Noord. Als dochter van Dirk
Van Mechelen heeft ze een ervaren
raadgever binnen handbereik. Lien wil
een beleid uitstippelen waarbij vooral
klantvriendelijkheid, efficiëntie en kostenbesparingen die ten goede komen
aan de burgers centraal staan.

Lijst Open Vld
gemeenteraadsverkiezingen
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1. VAN MECHELEN Dirk
2. VAN DOOREN Sabine
3. JANSSENS Luc
4. STOKMANS An
5 DE SMET Marc
6. JANSSENS-VAN ONCEN Ria
7. VAN HAAREN Frederic
8 .DE BLOCK Lieve
9. ADRIAENSSENS Mathias
10. BUCHMANN Sarah
11. DE CALUWE Matthias
12. DE BEUKELAAR - KENNIS Karin
13. SOETEWEY Pol
14. LOOPMANS Sanne
15. VAN DE PERCK - NELEN Gerd
16. JACQUES Catherine
17. VAN TILBORG Marc
18. WOUTERS - VAN DER TOL Monique
19. DENISSE Jef
20. SCHOUTEDEN Valérie
21. VAN DE SANDE Gilles
22. CLERKX Heleen
23. DEVOGHT Rudi
24. BEKAERT - FOCKENIER Betty
25. ROELANDS Alex
26. MEES Leo
27. VAN GANSEN Jac
28. WAGEMANS Inge
29. HELSEN Koen

open Vld kiest bewust voor
milieuvriendelijk drukwerk
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Lien VAN MeCHeLeN,
Provincie

