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Jef
VERPOORTEN

1

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor in de Rechten & 
Business Administration 

 õ Master in Exportmanagement
 õ Schepen van Ruimtelijke 
Ordening, Ondernemen, 
Landbouw & Bedrijfsleider

FAMILIE
 õ Gehuwd met Heidi Claes
 õ Papa van Mara en Thijs

HOBBY
 õ Voetbal, lezen en wandelen

KARAKTER
 õ Sociaal
 õ Gaat problemen niet uit de weg
 õ Tracht steeds naar een consensus 
te zoeken

ACTIEPUNTEN
 õ Uitvoering van grote projecten 
PPS Mijnpark en Brownfield

 õ Realisatie van de Noord-Zuid
 õ Belangrijke projecten conform 
prioriteiten in de deelwijken

facebook.com/jef.verpoorten

Voor elk 
probleem
is er een 
oplossing

VoorwoordBeste inwoners van Houthalen-Helchteren,
Lieve mensen,

Om de zes jaar vervullen wij onze burgerplicht en kiezen wij een nieuw gemeentebestuur. Op zondag 14 oktober 2018 is het weer 
zover, dan krijgt U de kans om het gevoerde beleid van de afgelopen zes jaar te evalueren. 

CD&V Houthalen-Helchteren heeft met open visie en met veel enthousiasme meegewerkt aan de opbouw en
verdere uitbouw van onze mooie en boeiende gemeente. Maar liefst 180 grote en kleine projecten, verspreid over alle deelkernen 
van onze gemeente, werden door het huidige bestuur gerealiseerd.

Een aantal grote projecten die in de toekomst onze gemeente een andere dimensie zullen geven, staan in de steigers en wachten op 
uitvoering in de volgende legislatuur. Een gemeente besturen vergt kennis, ervaring, doelgerichtheid en daadkracht. Dit zijn nu de 
eigenschappen die U bij elk van onze CD&V-mandatarissen kan terugvinden.

Geen woorden, maar daden !

Zes Jaar geleden heeft onze afdeling gekozen voor de weg van verjonging.  Welnu, ik kan U vandaag met fierheid aankondigen dat 
we de ingeslagen weg zullen verderzetten. Samen met mijn jonge, bekwame en enthousiaste ploeg vraag ik daarom terug aan U het 
vertrouwen en Uw stem op zondag 14 oktober 2018! 

Het was mij een eer en een genoegen dat ik de afgelopen zes jaar de inwoners van Houthalen-Helchteren mocht dienen en 
vertegenwoordigen op alle beleidsniveaus. Ik zou dan ook graag het werk willen verderzetten, samen met mijn CD&V-ploeg. 
WIJ voor Houthalen-Helchteren!

Zeer genegen,

Jef Verpoorten , lijsttrekker CD&V Houthalen-Helchteren



Göksal
KANLI

Dina 
MENTENS-LOMBARDI

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor Lerarenopleiding secundair onderwijs
 õ Leerkracht Aardrijkskunde in het Inspirocollege te Houthalen
 õ Schepen van Cultuur, Jeugd en Nutsvoorzieningen 

HOBBY
 õ Lid van koor Kill Your Darlings
 õ Lid van KH Broederkring

KARAKTER
 õ Enthousiast, spontaan, sociaal, behulpzaam, vriendelijk

FAMILIE
 õ Gehuwd met Thomas Hermans

ACTIEPUNTEN
 õ Nodige aandacht voor Cultuurcentrum (renovatie, echt cultuurhuis ...)
 õ Nieuw ontmoetingscentrum in Lillo
 õ Extra aandacht voor fietsers & voetgangers en meer groen in straatbeeld
 õ Ondersteuning van onze jeugdverenigingen en jeugdhuizen
 õ Bijzondere aandacht aan de gemeentelijke adviesraden en socio-culturele 
verenigingen 

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bedrijfsmanagement/Accountant
 õ Compliance Manager Nike ELC
 õ OCMW-ondervoorzitter & gemeenteraadslid

FAMILIE
 õ Gehuwd met Sevgi Kanli
 õ Papa van Hasan, Amine, Betulay, Ahmet

HOBBY
 õ Actief in lokale verenigingen
 õ Voorzitter FC E.Houthalen
 õ Fietsen en volleybal

KARAKTER
 õ Sterke dossierkennis, hands-on mentaliteit, behulpzaam & teamspeler 

ACTIEPUNTEN
 õ Creëren van kwalitatieve open ruimtes voor jongeren en gezinnen
 õ Realisatie van een polyvalente zaal voor verenigingen in Meulenberg
 õ Investeren in onderhoud en netheid van onze wijken
 õ Aandacht voor zorgbehoevenden en kansarmen

OPLEIDING & BEROEP
 Zorgkundige bij familiehulp  (vaste nacht)

FAMILIE
 õ Gehuwd met Wim Mentens
 õ Mama van Wout en Tess

HOBBY
 õ Motorrijden, lopen en gezinsuitstapjes
 õ Bestuurslid oudercomité De Kleine Kunstenaar en De Griffel, 
catechist 1ste communie

KARAKTER
 õ Luisterend oor, behulpzaam, zorgzaam

ACTIEPUNTEN
 õ Verkeersveiligheid rond de scholen en woonwijken
 õ Veilige en comfortabele levensomstandigheden voor ouderen en 
zorgbehoevenden in hun vertrouwde omgeving

 õ Zinvolle tijdsbesteding voor onze jeugd
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Hanne
KELLENS

Met aandacht 
voor het boeiende 
verleden samen 
werken aan 
een bloeiende 
toekomst!  

facebook.com/hanne.kellens

instagram.com/hannekellens

facebook.com/goksal.kanli

instagram.com/goksalkanli

facebook.com/dina.lombardi.77

1 bloem maakt de 
lente nog niet, toch 
begint elke lente 
met 1 bloem  

Koester je 
omgeving  
en draag zorg 
voor elkaar  



Bert
CUPPENS

Burak
DOGAN

BEROEP
 õ Technisch bediende Infrax Limburg
 õ Schepen van Toerisme, Tewerkstelling, Huisvesting 

FAMILIE
 õ Partner van Els Poelmans
 õ Papa van Lou

HOBBY
 õ Actief lid fanfare, uitstapjes en vakanties met het gezin, avondje 
stappen met vrienden

KARAKTER
 õ Gedreven, begripvol, energiek, humoristisch

ACTIEPUNTEN
 õ Tewerkstelling en toeristische troeven extra kenbaar maken
 õ Onze jeugd is de toekomst
 õ Kwalitatief en betaalbaar wonen
 õ Verenigingen ondersteunen in hun dagelijkse werking
 õ Vlot en veilig verkeer met zwakke weggebruiker op 1e plaats

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor Politieke en Sociale Wetenschappen, Master Vergelijkende 
en Internationale Politiek, Master Europese studies

 õ FOD Financiën

FAMILIE
 õ Gehuwd met Seher Cakti
 õ Papa van Ediz

HOBBY
 õ Lezen, schaken, reizen

KARAKTER
 õ Eerlijk, afspraken nakomen, verantwoordelijkheid nemen, familiaal

ACTIEPUNTEN
 õ Mensen sterker maken door hen maximaal kansen te geven
 õ Houthalen-Helchteren sterker maken door te kiezen voor een beleid 
dat geen genoegen neemt met succes op enkel  
korte termijn

OPLEIDING & BEROEP
 õ Diploma leraar lager onderwijs
 õ Diploma Hoger opvoedkundige studiën + Hoofdakte 
 õ Leraar en beleidsondersteuner in de Vrije Basisschool ‘De Schakel’ 
Houthalen

 õ Voorzitter Beheerscommissie Culturele Centra Houthalen-Helchteren

FAMILIE
 õ Mama van Graziana en Donatella Buzzerio

KARAKTER
 õ Zorgzaam, creatief, gedreven, doorzetter, loyaal, teamspeler 

 
HOBBY & VRIJE TIJD
 õ Cultuur en natuur
 õ Voorzitter & spelend lid K.H. De Eendracht Meulenberg
 õ Ondervoorzitter CD&V Houthalen-Helchteren

ACTIEPUNTEN
 õ Uitwerking van een stevig onderbouwd lokaal onderwijsbeleid
 õ Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 õ Versterken en verder uitbouwen kinderopvang
 õ Meer mogelijkheden voor jongeren om te werken in een uitdagende 
omgeving

 õ Inzetten op het houden en aantrekken van jonge gezinnen
 õ Werken aan een uitnodigende en toegankelijke leefomgeving voor 
ouderen en mensen met een beperking

 õ Haalbare cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleving voor iedereen
 õ Ondersteuning van wijk- en buurtinitiatieven
 õ Meer aandacht voor natuur en dierenwelzijn
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Rita
LOIACONO

facebook.com/bert.cuppens facebook.com/burak.r.dogan

instagram.com/burak.dogan_

facebook.com/rita.loiacono.94

Denken
aan de 
toekomst 

Verenigd in       
verscheidenheid 

Wie hard werkt,
telt op ;  wie 
samenwerkt, 
vermenigvuldigt! 



Goele
THEUWISSEN

Johanna 
SERVAES

OPLEIDING & BEROEP
 õ Diploma Schrijnwerkerij + specialisatie bedrijfsbeheer
 õ Technisch beambte gemeente Houthalen-Helchteren
 õ Vakbondsafgevaardigde ACV

FAMILIE
 õ Gehuwd met Petra Bielen
 õ Papa van Sven en Marthe

HOBBY
 õ Voetbaltrainer, wandelen, reizen

KARAKTER
 õ Sociaal, open karakter, niet bang om uitdagingen aan te gaan

ACTIEPUNTEN
 õ Veilig verkeer, ook rondom scholen
 õ Aantrekkelijke dorpskernen
 õ Mogelijkheid extra serviceflats onderzoeken
 õ Investeren in accomodaties verenigingen

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor Ergotherapie
 õ Prakrijklector ergotherapie aan de PXL

FAMILIE
 õ Gehuwd met Kris Peeters
 õ Mama van Jules en Louis

HOBBY
 õ Voetbal, cultuur, buurtwerking, wandelen, fietsen, cricket

KARAKTER
 õ Sociaal, goed luisterend oor

ACTIEPUNTEN
 õ Heropleving van het centrum in Helchteren
 õ Aandacht voor buurten
 õ Lokale handelaars en verenigingen in stand houden
 õ Dorpen waar het aangenaam en veilig leven is voor jong en oud

OPLEIDING & BEROEP
 õ Rechtspraktijk
 õ Lerarenopleiding
 õ FOD Financiën Douane en Accijnzen

HOBBY
 õ Hondenschool en Elfia  
(fantasy fair)

 
KARAKTER
 õ Sociaal, hartelijk, streng maar rechtvaardig, creatief

ACTIEPUNTEN
 õ Oplossing voor Noord-Zuidverbinding
 õ Veilige straten voor iederen, inclusief zwakke weggebruikers
 õ Kwalitatief onderwijs geeft kinderen een goede start in het leven
 õ Alle huisdieren hebben recht op een goede thuis
 õ Een waardige oude dag voor al onze senioren

Ronny
PHILIPPE

Het leven is  
     aan de 
durvers!

facebook.com/ronny.philippe.3

instagram.com/philipperonny

facebook.com/GoeleT facebook.com/djowhenna
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Leer uit het 
verleden maar 
werk vooral aan 
de toekomst 

Geloven 
in normen, 
waarden en 
respect!  



Erwin
BELLEMANS

Katrien
DE BACKER

OPLEIDING & BEROEP
 õ Hoge School korte Type (gelijkgesteld)
 õ 3 jaar avondschool Fiscale Wetenschappen
 õ Bediende: winkelverantwoordelijke

FAMILIE
 õ Gehuwd met Els Mentens
 õ Papa van Lander en Lauren

HOBBY
 õ Wandelen, uit eten gaan, motorrijden, fietsen, voetbalfan

KARAKTER
 õ Punctueel, sociaal en rustig

ACTIEPUNTEN
 õ Herinrichting van de Koolmijnlaan
 õ Veilig verkeer voor iedereen, met extra aandacht voor onze kinderen
 õ Middenstand beter ondersteunen om levendiger centrum te 
bekomen

OPLEIDING & BEROEP
 õ BSO verzorging
 õ Verkoopster Action

HOBBY
 õ Bezig zijn met kinderen

KARAKTER
 õ Enthousiast, vriendelijk, behulpzaam

ACTIEPUNTEN
 õ Meer veiligheid rond de scholen
 õ Veilige voetpaden
 õ Inzetten op evenementen voor de jeugd

OPLEIDING & BEROEP
 õ Sociaal verpleegkundige
 õ Ziekenhuis Oost Limburg - dienst patiëntenbegeleiding - revalidatie 
 õ OCMW-raadslid 

FAMILIE
 õ Gehuwd met Paul Diliën
 õ Mama van Yves en Eline

HOBBY
 õ Vzw Vinkenhof, vrienden en familie, tennis, secretaris CD&V 

 
KARAKTER
 õ Zorgzaam, empatisch, gedreven, teamplayer, sterk 
rechtvaardigheidsgevoel 

ACTIEPUNTEN
Voor mij is zorg:
 õ maatwerk
 õ betaalbaar
 õ toegankelijk
 õ voor iedereen

Monique
DILIËN-CEYSSENS

facebook.com/erwin.bellemans facebook.com/katrien.debacker.969

instagram.com/katrien_debacker0

facebook.com/monique.ceyssens
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Een luisterend 
oor en een 
helpende hand 

Als je iets wilt 
moet je er voor 
gaan tot
je het hebt 
bereikt 

Wat is 
zorg voor 
jou?







Soufiane
AJOUAOU

Gigi 
BUTERA

OPLEIDING & BEROEP
 õ Mijnschool-metaal + specialisatiejaar
 õ 25 jaar Controleur bij Ford, nu gepensioneerd
 õ OCMW-raadslid

FAMILIE
 õ Gehuwd met Paula De Plekker
 õ Papa van Tersia, Jimmy, Kevin, Kelly, Cliff, Shirley, Alvin, Amy, Candy, 
Jay, Camy

KARAKTER
 õ Doorzetter, geen angst

HOBBY
 õ Voorzitter Samana Houthalen-Centrum, sport, lector in de kerk, 
zingen in het federatiekoor

ACTIEPUNTEN
 õ Ik vind het belangrijk dat ouderen hun plaats in de gemeente blijven 
behouden. Dat ze een kwalitatieve ruimte krijgen waarin ze zichzelf 
mogen zijn. 

OPLEIDING & BEROEP
 õ Mechanica en kapper
 õ Zelfstandig kapper

HOBBY
 õ Sporten

 
KARAKTER
 õ Zelfstandig, doorzettingsvermogen, nauwkeurig 

ACTIEPUNTEN
 õ Werken aan een hechte maatschappij en samenleving
 õ Investering in onderwijs, opleiding en begeleiding van onze jongeren, 
want onze jeugd is de toekomst

OPLEIDING & BEROEP
 õ A2- Elektrotechnieken
 õ Arbeider
 õ Vakbondsafgevaardigde ACV

FAMILIE
 õ Gehuwd met Baleani Mirella
 õ Papa van Alessio en Loriana

HOBBY
 õ Passief voetbal/basketbal, koken

KARAKTER
 õ Doorbijter, gedreven

ACTIEPUNTEN
 õ Een schoolstraat voor Houthalen-Oost
 õ Opwaardering wijken Houthalen-Oost
 õ Extra huisvesting en serviceflats voor senioren
 õ Inzetten op veiligheid in hele gemeente (camera’s, 
nummerplaatherkenning ...)

René
VAN WETSWINKEL

facebook.com/rene.vanwetswinkel

instagram.com/renevanwetswinkel

facebook.com/soufiane.ajouaou facebook.com/gigi.butera
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Goede 
afspraken  
maken goede 
vrienden 

Achteruit 
kijken heeft 
geen zin  

Fouten zijn 
er om te 
verbeteren  



Mathijs
KNEVELS

Katrien
VANOTTERDIJK

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor Sociaal Werk
 õ Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid (in opleiding) 
 õ Jobstudent Molenheide

HOBBY
 õ Bestuurslid jeugdhuis De zool
 õ Ondersteuning Chirojongens Helchteren

KARAKTER
 õ Kritisch, zelfzeker, doordacht, weloverwogen, assertief

ACTIEPUNTEN
 õ Meer inspraak voor jeugd!
 õ Meer samenhang creëren tussen alle mensen in onze gemeente
 õ Meer middelen vrijmaken voor alle jeugdwerkingen
 õ Investeren in verenigingen, buurtwerkingen en vzw’s op gebied van 
samenwerking en communicatie

 õ De algemene infrastructuur van Houthalen-Helchteren op gebied 
van veiligheid, met name voor fietspaden, verbeteren

 õ Terug een jaarlijks dorpsfeest in Helchteren 

OPLEIDING & BEROEP
 õ Maatschappelijk Assistent
 õ Coach bij Kind en Taal vzw

FAMILIE
 õ Gehuwd met Raul Martin-Barco
 õ Mama van Wout, Warre en Loes

HOBBY
 õ Lezen op mijn E-reader, wandelen en fietsen

 
KARAKTER
 õ Enthousiast en empathisch persoon, grote gedrevenheid

ACTIEPUNTEN
 õ Werken aan ontmoeting en ontspanning voor jonge gezinnen d.m.v. 
de creatie van nieuwe outdoor speel- en belevingstuinen

 õ Jonge gezinnen aanzetten om meer te bewegen
 õ Concept van wijkcentra uitbreiden naar meerdere wijken
 õ Functionele en veilige fietsroutes naar school-, sport-, cultuur- en 
woonomgeving

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bediende
 õ Opleiding Barista

FAMILIE
 õ Gehuwd met Hakan Özkul
 õ Mama van Kemal en Duhan

HOBBY
 õ Gezellig uit eten, sporten

KARAKTER
 õ Eigen mening, heel sociaal, vlot in omgang

ACTIEPUNTEN
 õ Meer speelterreinen voor kinderen
 õ Leuke ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen samenkomen
 õ Meer inzetten op culturele evenementen 

Züleyha Fatma
YILMAZ

facebook.com/mathijs.knevels.9 facebook.com/katrien.j.vanotterdijk Zuleyha Yilmaz

yilmazzuleyha
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Geef een 
stem aan de 
jeugd  

Al onze dromen 
kunnen uitkomen, 
als we de moed 
hebben om ze 
na te jagen  

Ik ben wie
ik ben  



Stijn
CARDINAELS

Paul 
DILIËN

OPLEIDING & BEROEP
 õ Opleiding hulpboekhouder
 õ Sociale medewerker

FAMILIE
 õ Mama van David

HOBBY
 õ Petanque, vrijwilligerswerk

KARAKTER
 õ Eerlijk en rechtvaardig

ACTIEPUNTEN
 õ Meer serviceflats en woningen voor bejaarden
 õ Inwoners sensibiliseren voor goede gezondheid
 õ Senioren- en buurtwerkingen volop ondersteunen

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bachelor energietechnologie
 õ Ontwerper netaanleg Infrax Hasselt

HOBBY
 õ Fotografie: Ik kan me hierin uitleven en het is fijn om creatief bezig te 
zijn, leuke en mooie situaties vast te leggen. Die kostbare en mooie 
herinnering.

 õ Ik ga graag naar onze Belgische kust, waar ik echt tot rust kan komen.

KARAKTER
 õ Doorzettingsvermogen
 õ Vriendelijkheid, spontaniteit, een simpele dankuwel, kost niets

 
ACTIEPUNTEN
 õ Accommodaties en lokalen van verenigingen afstemmen met de 
verenigingen en verbeteren

 õ Inzetten op nieuwe manieren van wonen, met oplossingen voor jonge 
mensen en senioren

OPLEIDING & BEROEP
 õ Lerarenopleiding en bachelor informatica-programmering
 õ Leraar wetenschappen wiskunde informatica
 õ 30 jaar nascholing leraren en leerplanontwerp informatica voor het 
Katholiek Onderwijs in Vlaanderen

 õ Voorzitter schoolbestuur Basisonderwijs Helchteren
 õ Secretaris scholengemeenschap Erika
 õ Voorzitter CD&V Houthalen-Helchteren

FAMILIE
 õ Echtgenoot van Monique Ceyssens, vader van Yves

    en Eline Diliën

HOBBY
 õ Opvolgen vernieuwing hard- en software
 õ Genieten van tuin en natuur, rustgevende fiestochtjes

KARAKTER
 õ Probleemoplossend denken, analytisch, kritisch en toekomstgericht

ACTIEPUNTEN
 õ Promotie STEM-onderwijs, startend vanaf basisonderwijs 
 õ Aansluiting tussen basis en secundair onderwijs kan beter
 õ Noden van bedrijven matchen met technische en beroepsopleidingen
 õ Meer en betere samenwerking tussen lokale industrie en scholen
 õ Tewerkstelling jongeren met duidelijke toekomstperspectieven

Lucienne
PEETERS

Recht voor            
de raap

facebook.com/lucienne.peeters facebook.com/cardinaelsstijn

instagram.com/stijn_c1989

facebook.com/dilien.paul
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You only 
      live once 

De juiste 
beslissing op 
het juiste 
moment



Chris
BILLEN

Mia
VANDEURZEN

OPLEIDING & BEROEP
 õ Technische scheikunde 
TIKB Genk

 õ Bediende verkoper 

FAMILIE 
 õ Gehuwd met Lea Roemers
 õ Papa van Dries en Louke

HOBBY
 õ Koken
 õ Wandelen
 õ Zeevissen

KARAKTER
 õ Behulpzaan
 õ Sociaal 

ACTIEPUNTEN
 õ Veilig woon-, school- en werkverkeer
 õ Dezelfde kansen in opleiding en opleidingskeuze voor elk kind
 õ Promoten en ondersteunen van “kangoeroewonen”: zorg voor en 
door familie in een vertrouwde omgeving

OPLEIDING & BEROEP
 õ Thuishulp
 õ Gepensioneerd

FAMILIE
 õ Mama van Nancy

HOBBY
 õ Vrijwilligerswerk Perron-Oost, petanque en poolen, linedance, 
wandelen en fietsen

KARAKTER
 õ Optimist, doorzetter, sociaal, zorgzaam 

ACTIEPUNTEN
 õ Inzetten op initiatieven om mensen uit hun isolement te halen
 õ Meer aandacht voor projecten gericht op zorg voor de buurt
 õ Ondersteunen van acties die ontmoetingskansen creëren tussen diverse 
gezinnen in de wijk, buurt, straat 

OPLEIDING & BEROEP
 õ Elektrotechnieken
 õ Onderhoudstechnieker bij Induzz3 in Houthalen

FAMILIE
 õ Gehuwd met Heidi Driesen
 õ Papa van Robby en Wesley

HOBBY
 õ Directielid en Raad van bestuur AGB sport Houthalen–Helchteren, 
bestuurslid vzw bejaardenclub Vinkenhof, bestuurslid voetbal, lid KWB

KARAKTER
 õ Sociaal en rechtvaardig

ACTIEPUNTEN
 õ Het verenigingsleven is heel belangrijk in onze samenleving
 õ De jeugd moet zeker gehoord worden en de ouderenzorg moet 
verder uitgebouwd worden

 õ Veiligheid in onze gemeente is van groot belang
 õ Voor uw toekomst wil ik vechten, vandaag en morgen

Rudi
VERMIJL

www.facebook.com/chris.billen.7 facebook.com/rudi.vermijl
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Het is altijd het 
juiste moment om iets 
goeds te
doen voor anderen  

Als je het 
mij vraagt: 
iedereen is 
een goeiedag 
waard !!  

Waar één 
wil is, is de 
democratie 
weg  



Huseyin
DÖNMEZ

Deborah
SCHINCARIOL

OPLEIDING & BEROEP
 õ Licentiaat Rechten
 õ Jurist

FAMILIE
 õ Partner van Carl Schreurs
 õ Mama van Louis en Mathieu

HOBBY
 õ Sport

KARAKTER
 õ Nieuwsgierig, open-minded

ACTIEPUNTEN
 õ Kinderarmoede aanpakken
 õ Investeren in sport
 õ Aanleggen van comfortabele en veilige fiets- en voetpaden

OPLEIDING & BEROEP
 õ Anadolu University in Eskişehir/Turkey - Faculteit Economie 
 õ Freelance Journalist
 õ Gepensioneerd

FAMILIE
 õ Gehuwd met Nazmiye Bayram
 õ Papa van Sevgi Han, Sevinç en Bugra

HOBBY
 õ Lezen, wandelen, voetbal kijken

KARAKTER
 õ Goedhartig, behulpzaam, 
sociaal, actief

ACTIEPUNTEN
 õ Leefbare en veilige wijken
 õ Zorg en diensten dichtbij
 õ Herinrichting van de Koolmijnlaan en kruispunt Grote Baan 

OPLEIDING & BEROEP
 õ Bediende
 õ Manager bij H&M
 õ Eigenares fitnesszaak

FAMILIE
 õ Partner van Enrico Poli
 õ Mama van Alessia en Letizia

HOBBY
 õ Sporten
 õ Quality time met mijn gezin

KARAKTER
 õ Positief ingesteld, doorzetter

ACTIEPUNTEN
 õ Doeltreffende middelen inzetten voor veilig verkeer in onze 
woonwijken

 õ Overdreven snelheid aanpakken
 õ Verhogen van de sportparticipatie in onze gemeente: sport voor 
iedereen!

Hilde
TIELENS

Geloof in 
jezelf

facebook.com/hilde13 www.facebook.com/donmezh facebook.com/deborah.schincariol.9

instagram.com/deborahschincariolgmailcom
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Kennis 
spreekt,  
maar wijsheid 
luistert  

Pluk de dag



PROVINCIE
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Alain
DE BRUYNE

Liesbeth
MARIS

LI

JSTDUWER

OPLEIDING & HOBBY
 õ A2 Informatica
 õ Militair

FAMILIE
 õ Gehuwd met Deborah Tinè
 õ Papa van Verdiana en Briana

HOBBY
 õ Hobbykok, tennis, fietsen, voetbal, reizen 

KARAKTER
 õ sociaal, familieman, ondernemend, oplossingsgericht, gedreven

ACTIEPUNTEN
 õ Ondersteunen en versterken van verenigingen, wijkwerkingen en 
vrijwilligersorganisaties

 õ Inzetten op maatschappelijke participatie van mensen met een 
beperking

 õ Werken aan een beleid dat rekening houdt met de noden en vragen 
van gezinnen

 õ Buurtgerichte werking en samenhorigheid stimuleren

OPLEIDING & BEROEP
 õ Universitaire studies in de sociale wetenschappen
 õ Parlementair medewerker Sonja Claes in het Vlaams parlement 
 õ Nationaal voorzitter van de CD&V-vrouwen

FAMILIE
 õ Kleindochter van wijlen dokter Jozef Franssens (Houthalen)
 õ Verloofd met Michaël Vanbriel (Sonnis)

HOBBY
 õ Vrijwilliger bij Samana Helchteren  en Bond Zonder Naam
 õ Lid van Femma Helchteren, KVLV, Markant Houthalen, Landelijke 
Gilden, Oud Chirowerking Helchteren

 KARAKTER
 õ Geduldig, gedreven, enthousiast, kritisch, behulpzaam, eerlijk, 
communicatief 

ACTIEPUNTEN
 õ Burenbemiddeling opzetten in onze politiezone
 õ Inzetten op vrouwenemancipatie
 õ Strijd tegen eenzaamheid opvoeren
 õ Inzetten op tewerkstelling voor kansengroepen

OPLEIDING & BEROEP
 õ Graduaat Orthopedagogie 
 õ Thuiswerkende moeder
 õ OCMW-raadslid

FAMILIE
 õ Mama van Thomas, Robrecht, Hanne, Mathias en Kristine

HOBBY
 õ Lid van de volleybalclub en van de leesclub, actief in kerkbestuur, 
schoolraad, seniorenwerking en harmonie Broederkring

 
KARAKTER
 õ Sociaal geëngageerd, 
teamspeler, kritisch maar eerlijk

ACTIEPUNTEN
 õ Ondersteuning en verdere uitbouw van buurtwerkingen.
 õ Opkomen voor het welzijn van senioren en sociaal zwakkeren in onze 
gemeente

 õ Sport en cultuur toegankelijk maken voor iedereen

Jos
KELLENS

facebook.com/liesbeth.maris.3

instagram.com/liesbethmaris

facebook.com/jos.kellens

29 30 31

Niet doorschuiven , 
maar aanpakken ! 

Verbeter de 
wereld, begin 
bij jezelf 

Met een dosis gezond  
verstand en veel goede 
wil kan je dingen 
veranderen in je 
omgeving 
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U mag zeker 
voor meerdere 
kandidaten op 
dezelfde lijst 

stemmen. Het is 
voor elk van hen 
een volwaardige 

stem.

17 KNEVELS Mathijs
18 VANOTTERDIJK Katrien
19 YILMAZ Züleyha Fatma
20 PEETERS Lucienne
21 CARDINAELS Stijn
22 DILIËN PAUL
23 BILLEN Chris
24 VANDEURZEN Mia
25 VERMIJL Rudi
26 TIELENS Hilde
27 DÖNMEZ Huseyin
28 SCHINCARIOL Deborah
29 DE BRUYNE Alain
30 MARIS Liesbeth
31 KELLENS Jos

U mag voor meerdere kandidaten op dezelfde lijst stemmen. Stem dus voor zo veel 
mogelijke kandidaten op de CD&V-lijst. Het is voor elk van hen een volwaardige stem.

1 VERPOORTEN Jef
2 KELLENS Hanne
3 KANLI Göksal
4 MENTENS-LOMBARDI Dina
5 CUPPENS Bert
6 DOGAN Burak
7 LOIACONO Rita
8 PHILIPPE Ronny
9 THEUWISSEN Goele

10 SERVAES Johanna
11 BELLEMANS Erwin
12 DE BACKER Katrien
13 DILIËN-CEYSSENS Monique
14 VAN WETSWINKEL René
15 AJOUAOU Soufiane
16 BUTERA Gigi

5 MARIS Liesbeth PROVINCIE:Stem ook voor Liesbeth Maris  
nr. 5 op de provinciale CD&V-lijst.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018


