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Laurens Appeltans
67 jaar, Herk-de-Stad

Bart Symons
42 jaar, Donk

Sarah Smulders
35 jaar, Schakkebroek

Bart is ingenieur van beroep en getrouwd met Marleen Plas. Als papa van 
drie kinderen is hij begaan met de veiligheid van onze schooljeugd. Hij ijvert
al jaren voor meer fietspaden, veiligere zones bij de scholen en gemeen-
telijke steunvoor begeleid oversteken aan de basisscholen. Als zoon 

Sarah is getrouwd met Yves Franssen en mama van Michiel. Sinds 
1 oktober 2011 is ze zelfstandige bank- en verzekeringsagent in 
Rummen. Als vroegere werknemer van het OCMW ligt vooral het
sociale beleid haar nauw aan het hart. Samen met haar collega’s 

Laurens is gehuwd met Claire Vandebos en heeft een dochter en twee kleinkinderen. Na 20 jaar lesgeven aan 
de Herkse middelbare scholen, 20 jaar politiek in Brussel en 30 jaar politiek in de Herkse gemeenteraad, is 
zijn devies eenvoudig gebleven: politiek moet je doen met een open geest, gezond verstand en een goed hart. 
Om tot resultaten te komen is de enige juiste weg: beslissen na overleg met anderen. Wie Herk-de-Stad wil 
vooruithelpen moet die les leren. Laurens heeft alle vertrouwen in het gezond oordeel van elke inwoner van 
Herk-de-Stad. Hij nodigt u uit om te kiezen voor de kandidaten van N-VA NIEUW.

Beste Herkenaar

Hier zijn onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Enthousiaste 
mensen, met een heldere blik, het hart op de juiste plaats en veel gezond verstand. 
Bekwame en warme mensen. Een goede mix van ervaring en nieuwe kracht. Mensen 
die terug rust kunnen brengen in de lokale politiek en mensen die het willen laten 
vooruitgaan in onze gemeente. Sterke mannen en vrouwen die de nodige verandering een 
gezicht kunnen geven. Kandidaten die zich willen engageren voor onze bevolking, en het 
programma van N-VA NIEUW vorm willen geven.

Ik ben dan ook bijzonder blij, trots en dankbaar dat ik deze ploeg
 als lijsttrekker mag aanvoeren.

Samen gaan we de uitdaging aan!

Karolien

van zelfstandigen wil hij zich inzetten 
voor een ondernemingsvriendelijke 
gemeente. Tot slot wil hij een bestuur dat 
onze verenigingen ondersteunt en alle 
verenigingen gelijk behandelt. Bart gelooft 
dat N-VA NIEUW met uw steun de Kracht 
van Verandering kan mogelijk maken.

van N-VA NIEUW gelooft ze dat iedereen in 
onze gemeente het recht verdient op een 
eerlijke kans om goed te kunnen leven. 
Jong en oud verder helpen, hen motiveren 
om er weer bovenop te komen, hen 
begeleiden en emanciperen, daar wil Sarah 
zich 200% voor inzetten. 
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Karolien Grosemans
lijsttrekker
42 jaar, Schulen
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Bjorn is de junior van onze lijst 
en woont nog steeds gezellig bij 
zijn ouders Patrick (‘Helmke’) 
en Agnes in Berbroek. Hij is 
werfl eider bij een fi rma in 
nutsvoorzieningen en als jongere 
was hij 17 jaar actief lid en 
leider bij de Chiro van Schulen. 
Daardoor is hij goed thuis in het 
sociaal leven. Bjorn gelooft in 
de ploeg van N-VA NIEUW en 
wil samen met hen voor een 
nieuw beleid gaan voor onze 
jongeren in Herk-de-Stad. Voor 
hem vormen voornamelijk sport, 
jeugdzorg en ontspanning een 
grote uitdaging.

Bjorn Lambrechts
25 jaar, Berbroek
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Niko Smeets
44 jaar, Schulen
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Wim is de zoon van Luc Berden en 
Lieve Agten. Hij is als 26-jarige de op 
één na jongste kandidaat van onze 
lijst. Ondanks zijn jeugdige leeftijd 
heeft hij toch al wat ervaring in de 
politiek, onder andere als lokaal 
bestuurslid bij N-VA NIEUW. Hij 
werkt momenteel in de Senaat als 
medewerker van senator Huub Broers, 
die ook burgemeester van Voeren 
is. Politiek gaat volgens Wim over 

Wim Berden
26 jaar, Berbroek 

Linda Roosen 
46 jaar, Berbroek

Linda is gehuwd met Eddy Leurs en mama 
van Liesbeth en Niels. In Schakkebroek zullen 
ze haar het beste kennen als de oudste 
dochter van ‘Lowieke van Marieke Gos’. 
Dat ze in de politiek verzeild is geraakt, is 
eigenlijk helemaal niet vreemd met Jefke 
Roosen als haar peter. Als werkende moeder 
weet Linda hoe moeilijk het is om gezin en 
arbeid te combineren. Haar ambitie is om 
deze combinatie voor de mensen van Herk 
zo vlot en aangenaam mogelijk te maken. 
Een goed uitgebouwd netwerk van fl exibele 
kinderopvang en een goed uitgebouwde 
voor- en naschoolse opvang zijn daarvoor 
noodzakelijk.

Michel Laenen
36 jaar, Herk-de-Stad

Annick Van Hullebusch
41 jaar, Herk-de-Stad

Annick is getrouwd met Johan Hendrickx 
en heeft twee lieve dochters, Lies en 
Luna. Ze heeft ervoor gekozen om in de 
harde wereld van de politiek te stappen 
omdat er volgens haar opnieuw dringend 
een beleid moet gevoerd worden ten 
dienste van de inwoners van Herk-de-
Stad. Dat de meerderheidspartijen nu niet 
overeenkomen, brengt onze gemeente geen 
stap vooruit. Ook is ze ervan overtuigd dat 
een transparant en eerlijk lokaal beleid 
noodzakelijk is voor een goed bestuur van 
onze gemeente. Dit mist ze vandaag in 
Herk-de-Stad. 

Michel is gehuwd met Els Grauls en 
papa van Xander en Zita. Als uittredend 
gemeenteraadslid heeft hij ervaren dat 
Herk-de-Stad meer dan ooit nood heeft aan 
een open en eerlijk bestuur. Samen met N-VA 
NIEUW gaat hij voor een gemeentebestuur 
dat het belastinggeld van zijn inwoners 
nuttig spendeert. Michel wil investeren 
in projecten op maat van Herk-de-Stad. 
Projecten rond o.a. veiligheid, kinderopvang, 
milieu, jeugd, senioren,... Elke Herkenaar, 
elke deelgemeente, moet ten volle kunnen 
genieten van vooruitgang. Samen met u wil 
Michel gaan voor een STERK HERK!

Erica is afkomstig uit Berbroek. Ze is 
getrouwd met Johan Moris en mama
van Mart, Lien en Pieter. Zorg dragen
voor anderen werd haar thuis met 
de paplepel ingegeven. Als sociaal 
verpleegster op het VCLB in Herk-de-
Stad probeert ze iets te betekenen 
voor kinderen die in moeilijke situaties 
opgroeien. Nu wil Erica zich ook op 
gemeentelijk vlak engageren rond sociale 
thema’s. Samen met de hele ploeg van 
N-VA NIEUW wil ze meewerken aan het 
lokaal sociaal beleid en zich inzetten voor 
iedere inwoner van Herk.

Marina is beter gekend als de echtgenote 
van Bart Raskin. Bart volgde reeds op jonge 
leeftijd zijn vader Rik op in de Herkse politiek. 
26 jaar later, na een loopbaan als schepen en 
gemeenteraadslid, werd hij onverwacht ziek. 
Hij overleed begin 2008. De voorbije jaren 
waren moeilijk voor een alleenstaande moeder 
met vier kinderen. Daarnaast werkt Marina al 
25 jaar lang in de gezinszorg. Uit die ervaringen 
leerde ze dat je niet altijd vat hebt op je eigen 
leven. Het ondersteunen van onze kinderen en 
hulp bieden aan de behoeftigen hebben haar 
prioriteit. Zo wil ze zich inzetten om de plannen 
van Bart verder waar te maken.

Kristof is getrouwd met Nadia Boussu en 
vader van twee fl inke zonen, Arjaan en 
Joran. Hij is onderhoudstechnieker bij 
‘de Ford’ in ploegendienst. Een partij- en 
verkiezingsprogramma moet volgens hem 
realistisch zijn en vooral na de verkiezingen 
hetzelfde blijven. Bij de klassieke partijen is 
dat al lang niet meer zo. Daarom gaat Kristof 
voluit voor N-VA NIEUW. Verder vindt hij sport 
heel belangrijk, omdat dit mensen dichter 
bij elkaar brengt. Sport moet toegankelijker 
zijn, voor alle leeftijden en niet uitsluitend in 
clubverband. Kristof droomt van een Finse 
looppiste in elke deelgemeente.

Yolande Mols-Franssens
56 jaar, Donk

Yolande kiest voor N-VA NIEUW omdat 
onze stad volgens haar nood heeft aan een 
nieuwe, frisse wind. Daarom gaat ze op 
14 oktober samen met u de uitdaging aan 
om te kiezen voor de verandering. 30 jaar 
lang heeft Yolande met haar gezin feestzaal 
Salons Rothschild in Donk uitgebaat. Het 
ondernemerschap ligt haar dus nauw aan 
het hart. Als trotse moeder van Inge, Nick 
Mols & Dorien Boesmans (en toekomstige 
oma) wil ze zich inzetten voor een eerlijk en 
sociaal beleid in Herk-de-Stad zodat ook de 
volgende generaties fi jn kunnen wonen in 
deze mooie streek.

Erica Uten 
53 jaar, Schulen

Marina Raskin-Franssens 
49 jaar, Herk-de-Stad

Kristof Claes
43 jaar, Schakkebroek

Greet Droogmans
44 jaar, Herk-de-Stad

Lo Guypen
56 jaar, Berbroek

Mario Jordens
41 jaar, Schakkebroek

Mario is getrouwd met Ine Peeters en vader van drie kinderen. Vanuit zijn ervaring als bedrijfsleider 
voelt hij zich nauw betrokken bij de belangen van de ondernemers. KMO’s zorgen voor welvaart en 
werkgelegenheid in onze gemeente en dat is voor iedereen van belang. Daarom ijvert Mario niet 
enkel voor de uitbreiding van het industrieterrein, maar ook het vergunningenbeleid moet sneller en 
eenvoudiger. Hij gelooft samen met N-VA NIEUW in de kracht van mensen en daarom in een afgeslankte 
overheid. Vooral in crisistijd is een sober en degelijk bestuur meer dan ooit nodig. 

Politiek is Lo Guypen terug van weggeweest. Gehuwd met Aline Boiten 
hebben ze samen twee volwassen zonen: Floris en Mathijs. Lo heeft een 
erg veelzijdige carrière achter de rug en is nu actief als leraar in de 
St-Martinusscholen. Hij is erg sterk in communicatie en heeft een 
duidelijke mening over hoe Herk-de-Stad te besturen. Hij is rechtdoorzee 
en voelt zich sociaal sterk betrokken bij de gemeentelijke problematiek. 
Lo Guypen is een ‘sterk merk’ en dat vooral, maar niet alleen, in 
Berbroek. 

Na 10 jaar op het Vlaams-Brabantse platteland 
keerde Greet in 2004 met haar gezin terug 
naar Herk-de-Stad. Ze heeft gemerkt dat onze 
gemeente niet op de meest (kost)effi ciënte en 
duurzame manier bestuurd wordt. Net als vele 
andere Herkenaren vindt Greet dat het tijd is 
om de dingen anders en beter aan te pakken. 
Met haar kandidatuur steunt ze de lijst van 
N-VA NIEUW omdat ze gelooft dat deze jonge en 
gemotiveerde ploeg alles in huis heeft om Herk-
de-Stad op een bekwame en open manier
te besturen en omdat ze net als deze partij 
gelooft in de kracht van de verandering.

Niko is getrouwd met Sylvie N’Guessan 
en is ook papa van Marie, Toon en Fien. 
Hij is in deze regio reeds 7 jaar Financieel 
en Personeelsdirecteur in een bedrijf met 
300 medewerkers. Niko wil zich graag 
engageren voor een goede toekomst 
voor Herk-de-Stad. Bij N-VA NIEUW 
vindt hij hiervoor de juiste en belangrijke 
focuspunten: leefbare groene stad, veilig, 
democratisch, sportief, solidair en ondernemend! Hij wil zijn ervaring en kennis graag 
delen en gelooft dat hij zijn bijdrage kan leveren in de gemeenteraad. Zeker in deze 
tijden van economische crisis vindt hij het belangrijk dat er goed over de gemeentelijke 
centen gewaakt wordt. 
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mensen en hun gezin, werk, veiligheid etc. Goed beleid begint daarom 
in de eigen straat, buurt of dorp. Voor hem blijft lokale politiek dus heel 
belangrijk. De passie en gedrevenheid van Huub Broers dienen voor 
Wim als lichtend voorbeeld. 
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