
GROEN BESTUUR
EERLIJK BESTUUR


Waarom zou je stemmen op Groen? Zijn alle politici niet 
hetzelfde? Wij zijn zeker van niet: met een stem op Groen 
kun je erop rekenen dat een hecht team werk maakt 
van een gezond leefmilieu en van leefbare, groene buurten 
waartussen jong en oud zich vlot en veilig kan verplaatsen. 
Nu én in de toekomst.

Voor ons geen loze beloftes: in gemeenten met Groen in het 
bestuur is duidelijk zichtbaar dat het algemene belang boven 
het eigenbelang van de politicus en zijn achterban gaat. 

Bijna elke partij stapt ook met groengetinte beloftes naar de 
verkiezingen. Het is aan jou om te kiezen welk project je het 
meeste aanspreekt en in wie je vertrouwen hebt om die beloftes 
ook echt waar te maken. Als je voor Groen kiest, kies je voor een 
menselijker, eerlijker en gezonder Westerlo. 





MARC GOUWKENS
LIJSTTREKKER
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Onze belangrijkste zorg? Dat jij je thuis voelt in je buurt. Niet 
alleen jij, maar iedereen, tijdens elke fase van ons leven. Van 
onze geboorte tot onze oude dag.

Een sterke buurt zorgt voor minder  vereenzaming. 
Dat kan met een netwerk van buren die elkaar 
helpen of even tijd maken voor een praatje. 
Buurthuizen zijn er niet alleen voor kinderopvang en 
ouderenzorg, maar ook voor veel andere initiatieven.

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Daarom wil Groen hun 
inzet belonen met een mantelzorgpremie. Hun werk 
krijgt ondersteuning vanuit de buurthuizen.

Samen met jongeren bouwen we een volwaardig 
jeugdcentrum uit, dat onder andere dienst doet als 
vrijetijdscentrum en informatie- en adviespunt.

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van ons grote buurtonderzoek lezen als 
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, 
een bruisende kern en ruimte 
voor ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij voor gaan: 
we vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren 
in betaalbare woningen. Kortom: een gemeente 
op maat van de inwoners. Álle inwoners.
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EERLIJKER GEZONDER

Waar hoort politiek volgens ons écht om te gaan? 
Ervoor zorgen dat iedereen mee kan. 

Een gemeentebestuur hoort het recht op gezondheid van
elke inwoner te garanderen. Het motto van het 
gezondheidsbeleid van Groen? Gezondheid is rijkdom.

Ook jij bepaalt mee hoe Westerlo er morgen uitziet. 
Met Groen in het bestuur is achterkamerpolitiek 
verleden tijd: wij staan voor inspraak en 
transparantie.

Gedaan ook met de wildgroei van appartements-
blokken waarbij projectontwikkelaars voor de centen 
gaan, niet voor woonkwaliteit. Onze visie garandeert 
betaalbaar wonen voor iedereen met voldoende open 
ruimte en groen.

Groen gunt de omwonenden van Het Kuipje en de 
Beddermolen hun rust en slaap. Wij zeggen nee 
tegen vergunningen voor maandenlange openlucht-
events met luide decibels en andere hinder tot diep 
in de nacht.

Stilte, rust en ruimte moeten we koesteren. De 
voorbije jaren heeft Westerlo meer en meer te 
kampen met geluidsoverlast, nachtlawaai en 
zwerfvuil. Met uw steun kunnen we dat eindelijk 
aanpakken.

Onze kinderen hebben recht op gezonde lucht. 
Daarom willen we minder auto’s bij de school en 
handige fietsroutes naar school. Dat is gezonder én 
veiliger. Mooi meegenomen dat ze zo meer bewegen, 
toch?

Meer groen zorgt voor meer zuivere lucht. Dat je je 
groenafval gratis naar het containerpark kunt 
brengen, is dan ook niet meer dan (eco)logisch. 
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Ook de lokale politiek speelt een cruciale rol in de aanpak van de 
klimaatverandering. De voorbije zes jaar zijn op dat vlak verloren 
jaren, helaas. 
Met Groen Westerlo in het bestuur nemen we iedereen mee in het 
klimaatverhaal. We willen energie besparen en alternatieve 
energie opwekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen op daken van 
de gemeente. Via een burgercoöperatie kan iedereen mee 
investeren in deze energieprojecten. 
Bomen en waterpartijen geven koelte en vangen water op bij 
stortbuien. Maar dan heb je politici nodig die niet alle open 
ruimte opofferen aan koning auto of woonuitbreiding.

Een gezonde gemeente is voor mij ook een gemeente 
waar jong en oud zich veilig kunnen verplaatsen. 
Keer op keer blijkt weer dat onze mobiliteit erop achteruit 
blijft gaan: we moeten alsmaar meer en agressiever 
verkeer verwerken. Ouders hebben schrik om hun jonge 
kinderen met de fiets de straat op te sturen. Sluipverkeer 
met veel lawaaioverlast en files zijn ondertussen het nieuwe 
normaal. Dat accepteer ik niet langer. Dat kan en moet 
anders. 


'ALLEEN VIA GROEN ZIE IK HIER OOIT
STRUCTUREEL VERANDERING IN KOMEN'

Als mama van twee jonge kinderen vind ik het enorm 
belangrijk dat zij in een warme omgeving opgroeien. 
Daarom wil ik iedereen stimuleren om activiteiten in 
de buurt te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
ontbijt met de buren, speelstraten, opruimacties en 
dergelijke.
Daarnaast wil ik graag mensen, bedrijven en 
buurten motiveren om meer groen aan te planten 
en een haalbaar model te maken voor het 
onderhoud. 

'EEN GROENTJE IN DE POLITIEK, 
MAAR IK HEB HEEL WAT AMBITIE'

‘WESTERLO MAG BEST WAT MEER 
AMBITIE TONEN ALS HET OVER DE 
KLIMAATDOELSTELLINGEN GAAT’
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LUD DE COSTER

MARC VAN DEN BRUEL

DEBBIE VAN LAERE

Solution engineer, 54 jaar

Hoofd technische dienst gemeente 
Herselt, 59 jaar, Zoerle-Parwijs

Deskundige onderwijs gemeente 
Geel, 32 jaar, Oevel







Elke inwoner van Westerlo, jong én
oud, moet zich vlot en veilig kunnen
verplaatsen. Voetgangers en fietsers
verdienen de ruimte en de maatregelen 
die dit mogelijk maken.

Veilig kunnen wandelen en fietsen 
moet weer vanzelfsprekend zijn

Groen zal investeren in betere en veilige
fietsroutes tussen deeldorpen, naar school
en werk. Heultje krijgt een volwaardige
fietssnelweg op de oude spoorweg Aarschot
–Herentals. In de dorpskernen leggen we 

fietsstraten aan: daar hebben fietsers 
voorrang op auto's. Ook ouderen gaan 
dikwijls te voet of met de fiets. Als voetpaden, 
fietsinfrastructuur en openbaar vervoer niet 
in orde zijn, dreigt voor veel ouderen 
eenzaamheid. Voor mensen met een
fysieke beperking zorgen we voor goed 
onderhouden en obstakelvrije voetpaden. 
Iedereen heeft recht op mobiliteit. 
Alleen met de juiste infrastuctuur kun je 
mensen overtuigen de auto (vaker) te laten 
staan. Hoogste tijd voor een schepen van 
Mobiliteit die zich verplaatst met de fiets!


SAMEN MAKEN WE VAN WESTERLO EEN MOBIELE GEMEENTE

DELEN WORDT HET NIEUWE HEBBEN
Rita Moons: "Mensen raken alsmaar beter 
vertrouwd met de deeleconomie. Boeken 
lenen in de bib of van vrienden? Iedereen 
vindt dit normaal. Maar er kan meer: heel 
wat initiatieven maken het mogelijk om 
auto's, (kinder)fietsen of gereedschap te 
lenen. Dit is niet alleen goed voor je 
portemonnee: de afvalberg verkleint en er 
hoeft minder geproduceerd te worden. Een 
noodzaak voor milieu en klimaat."
Peter Van de Velde: “Het stemt me hoopvol 
wanneer ik zie welke burgerinitiatieven er 
in Westerlo en de Zuiderkempen van de 
grond komen: Repair cafés waar je gratis 
spullen kunt (laten) herstellen, Geefpleinen 
waar je gratis kunt winkelen, tuinen die 
door een groep mensen samen bewerkt 

worden, swishing en swap namiddagen 
waar kleren worden geruild, Digiklap waar 
je door vrijwilligers wordt geholpen als je 
problemen hebt met je smartphone of 
tablet. Samen met de activiteiten van de 
talloze middenveldorganisaties en culturele 
vzw's vormen zij het kloppende hart van 
onze gemeenschap. Gedragen door 
vrijwilligers en voor iedereen bereikbaar.
Het is de taak van het nieuwe 
gemeentebestuur om deze initiatieven nog 
meer te ondersteunen en te faciliteren: ze 
kunnen een verantwoordelijke ambtenaar 
(schepen van transitie) aanstellen, deze 
activiteiten promoten, locaties ter 
beschikking stellen en gelegenheden voor 
netwerking organiseren.”

‘We ondersteunen burgerinitiatieven’

GROEN WONEN
Het is goed wonen in Westerlo. Toch 
kan dit beter. Je ziet steeds meer 
luxeappartementen opduiken, maar 
een duidelijke visie op wonen 
ontbreekt. Een actief woonbeleid 
maakt betaalbare woningen voor jong 
en oud mogelijk. Nieuwe woonvormen 
zoals co-housing, kangoeroewoningen 
of Abbeyfield-huizen zijn nog 
onbekend enverdienen ondersteuning. 
Maar ook de omgeving telt mee. 
Pleintjes met zitbanken en ruimte om 
te ravotten nodigen omwonenden uit 
om elkaar te ontmoeten. We voorzien 
meer openbare toiletten.

Leefbaar dorp
Zwerfvuil wordt aangepakt en we 
willen meer groen in de straten. Een
buurthuis en lokale winkels 
versterken de dorpskern.
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Ik heb een droom voor de Kempen. Mijn droom is om van de 
Kempen een plek te maken waar je overal snel en veilig geraakt 
met fiets, bus, trein of tram. 

Een gezonde plek om te leven, sporten en genieten van het leven. 
Dat is waar Groen samen met jullie aan wil bouwen: dag in, dag 
uit! Samen steken we de handen uit de mouwen. Omdat we 
allemaal een betere toekomst willen voor onszelf en voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Zo wordt de Kempen elke dag een nog mooiere plek om te 
wonen. Kies voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere 
thuis.

LIJST 4 PROVINCIE ANTWERPEN

TOBIAS DANEELS

1

DANEELS Tobias
Persmedewerker parlement Groen,
Herentals, 31 jaar

OUHSSAINE Fatima
Studente politieke wetenschappen, 
Oud-Turnhout, 19 jaar

THIBAU Koen
Onderzoeksmedewerker INBO, Geel, 54 
jaar

SNAUWAERT Lieve
Gepensioneerde, Herentals, 68 jaar

INT PANIS Marnix
Student geschiedenis, Retie,  21 jaar

SCHELLEKENS Suzanne
Coördinator Vestigingsbeleid Argenta, 
Ravels, 57 jaar

VAN DER SCHOOT Joris
ICT Manager, Vorselaar, 30 jaar

STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober met 
die brief naar het stembureau. Je krijgt 
er drie stemformulieren, eentje voor 
de gemeente, eentje voor de provincie 
en eentje voor het district. Kleur één of 
meerdere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.

Lijsttrekker provincie Antwerpen, 
persmedewerker parlement Groen, 
Herentals, 31 jaar

Studente verpleegkunde, Geel, 50 jaar
VAN GELDER Tinne

Vlaams parlementslid, Antwerpen, 34 
jaar

ANNOURI Imade

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

‘Mijn grote droom is een Kempen waar je 
snel en veilig overal geraakt met fiets, 

bus, trein of tram.’

Samen voor een gezondere en 
menselijkere provincie!



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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