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In Limburg winnen we 
dankzij de hervorming van 
de provincie 7 miljoen euro 
per jaar. De belastingen 
kunnen dus voor iedereen 
naar omlaag.
Bert Lambrechts 
Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend 
Limburg
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale bestuursniveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA 
ook daar wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Limburg in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Zo winnen we in Limburg 7 miljoen euro per jaar.

De N-VA wil ook de provinciale dotaties aan 
politieke partijen afschaffen. Dankzij die 
besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen voor gezinnen en bedrijven.

De N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag! We 
denken na over een nieuwe manier van besturen 
in onze provincie, gebaseerd op structurele 
samenwerking tussen gemeenten. Het Limburggevoel 
mag niet om opportunistische redenen misbruikt 
worden.
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1.  Bert Lambrechts 
 Hasselt

2.  Jessie De Weyer 
 Beringen

3.  Peter Deltour 
 Sint-Truiden

4.  Anne-Lies Bynens 
 Diepenbeek

5.  Ann Leyssens 
 Heusden-Zolder

6.  Hugo Knevels 
 Genk

7.  Liesbet Geyskens 
 Tessenderlo

8.  Koen Roeffaers 
 Zonhoven

9.  Marijke Bergen 
 As

10.  Jeroen Achten 
 Nieuwerkerken

11.  Katleen Vos 
 Hasselt

12.  Bart Knuts 
 Diepenbeek

13.  Diane De Volder 
 Leopoldsburg

14.  Grete Remen 
 Beringen

15.  Jan Peumans 
 Riemst

Jan Peumans 
Lijstduwer
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Karolien Grosemans

lijsttrekker
48 jaar, Schulen

federaal volksvertegenwoordiger, OCMW-voorzitter

Lees ons volledig programma op www.n-va.be/herk-de-stad

Beste Herkenaar

In dit blad stellen we onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober voor. Enthousiaste mensen die zich willen engageren voor 
onze inwoners in een sfeer van respect, vertrouwen en overleg. Bekwame en 
warme mensen met het hart op de juiste plaats en veel gezond verstand. Een 
goede mix van ervaring en nieuwe kracht. Mensen met ambitie die de vele 
Herkse troeven volop willen uitspelen en het willen laten vooruitgaan in onze 
gemeente. Kandidaten die hun schouders zetten onder het programma voor 
Herk-de-Stad en het mee vorm willen geven.

Ik ben bijzonder trots dat ik de lijst met deze sterke ploeg mag aanvoeren. 

Samen gaan we opnieuw de uitdaging aan!

Karolien

Kristof Claes
49 jaar, Schakkebroek
zaakvoerder dakwerkersbedrijf

Kristof is getrouwd met Nadia Boussu en vader 
van twee flinke zonen, Arjaan en Joran. Hij runt 

met zijn broer een dak- en isolatiebedrijf. Het 
ondernemerschap ligt hem dus nauw aan het hart. 

Kmo’s zorgen voor werkgelegenheid en houden 
Herk-de-Stad dynamisch en dat is goed voor 

elke Herkenaar. Ondernemers moeten in onze 
gemeente alle kansen krijgen om uit te groeien 
tot een succesvol bedrijf. De N-VA ijvert voor 

een uitbreiding van het industrieterrein en een 
vereenvoudiging van het vergunningenbeleid.

Michel Laenen
42 jaar, Herk centrum
procesoperator in de chemie

Nele Verstrepen
38 jaar, Herk centrum

leerlingenbegeleidster, zaak-
voerder Gloria Grill Restaurant

Samen met haar man Dominic 
Kempeneers baat Nele het 

restaurant ‘Gloria’ uit. Ze wil 
zich, samen met haar N-VA-

collega’s, graag inzetten voor een 
bruisend Herk. Volgens Nele 
worden de Herkse troeven te 

weinig uitgespeeld. De gemeente 
moet hier actief optreden als 

gesprekspartner.

Als papa van twee kinderen hecht 
Michel veel aandacht aan de veiligheid 
in de schoolomgeving. Als gemeente-
raadsvoorzitter, politieraadslid en lid 
van de verkeerscommissie heeft hij 
ervaren dat Herk-de-Stad zeker nog 
verkeersveiliger kan. Michel ijvert ook 
voor voldoende ontspanningsruimten. 
Een nieuwe infrastructuur voor 
jeugdvoetbal Groot Herk dringt zich 
op. De gemeente kan hier een grote 
ondersteunende rol spelen.

ERVARING
OCMW, sociale zaken, senioren, mensen met
een beperking, gezondheidszorg

ERVARING
voorzitter gemeenteraad, lid politie-
raad, lid verkeerscommissie

ERVARING
lokale economie, onderwijs

ERVARING
fractievoorzitter, secretaris DICO, lokale 
economie, bestuurslid Amandina VC
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Sabrina Vandergeeten
33 jaar, Donk

administratief en boekhoudkundig bediende
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Heidi Wynants
43 jaar, Schakkebroek

thuisverpleegster

Door haar werk in de thuiszorg 
komt Heidi bij veel mensen over 
de vloer. Ze kent niet alleen hun 
medische zorgen maar ook hun 
dagelijkse problemen. Wat voor 

sommigen een klein probleem is, 
kan voor anderen een wereld van 

verschil maken. Daarom wil Heidi 
zich samen met de hele N-VA-

ploeg inzetten voor elke Herkenaar.

Kristina Sampermans
59 jaar, Schakkebroek
opvoedster 

Elke week geeft Kristina het beste van zichzelf 
in het Sint-Ceciliakoor van Schakkebroek. 
Zij begrijpt als geen ander dat een bloeiend 
verenigingsleven erg belangrijk is. Kristina 
pleit daarom voor een ondersteunend bestuur 
dat alle verenigingen gelijk behandelt. 
Vrijwilligers verdienen de nodige aandacht.

Zijn eerste politieke 
ervaring deed Wim op als 

medewerker van Kamerlid 
Nadia Sminate en senator 
Huub Broers. In Herk was 

hij actief vrijwilliger binnen 
de Speelpleinwerking, de 

jeugdraad en het jeugdhuis. 
In 2012 werd Wim schepen 

en zette hij zich in voor de 
Herkse jeugd, ons leefmilieu 

en de stadsfinanciën. 

Wim Berden
32 jaar, Berbroek

schepen

Glen Vandingenen
38 jaar, Donk
teamleider

Katrien Vanerum
41 jaar, Herk centrum
ambtenaar

Katrien is getrouwd met Patrick Renotte en 
mama van Arne. In haar vrije tijd geniet ze 
zowel actief als passief van sport. Ze vindt 
het belangrijk dat Herkenaren samen op 
verschillende manieren hun vrije tijd kunnen 
doorbrengen; hetzij via sport, hetzij via cultuur 
of lekker genietend van een drankje of een hapje 
op een Herks terras. Verder streeft Katrien naar 
een verkeersveiliger Herk-de-Stad.

Sabrina heeft samen met haar man Sven Jordens 
twee kinderen: Jef en Marie. Recent maakte 

kattin Lisa het gezin compleet. Dierenwelzijn 
is voor Sabrina een belangrijk thema. Daarom 

ijvert ze voor een losloopweide voor honden 
met duidelijke regels voor mens en dier. Als 

werkende moeder is het niet altijd eenvoudig om 
het gezin met een job te combineren. Om deze 

combinatie te vergemakkelijken pleit Sabrina 
voor een flexibele kinderopvang en voldoende 

voor- en naschoolse opvang voor alle leeftijden.
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In 2012 was Björn nog de 
jongste kandidaat op onze 
lijst. Intussen deed hij als 

gemeenteraadslid al heel wat 
ervaring op. Björn werkt 

als elektriciteitsinspecteur 
en was 17 jaar actief lid 

en leider bij de Chiro van 
Schulen. Hij gelooft in 
de ploeg van de N-VA 

en wil zich samen 
met hen inzetten voor 

de Herkse jeugd. Sport 
en ontspanning zijn 

belangrijke thema’s waar hij 
verder aan wil werken.

Aan engagement bij Tim geen gebrek. 
Hij is beroepsbrandweerman 

in Antwerpen en vrijwillig 
brandweerman in onze gemeente. 

Daarnaast ondersteunt hij als 
oud-leider de Chiro van Herk 

nog steeds en is hij actief binnen 
de organisatie van het plaatselijke 
muziekfestival. Bij de N-VA vindt 

Tim de juiste accenten voor zijn 
ideale Herk-de-Stad: een groene en 
veilige stad die bruist en waar elke 

inwoner zich thuis voelt. Samen 
met het N-VA-team engageert hij 
zich voor een Herk-de-stad waar 

de jeugd alle kansen krijgt.

Johny is niet volledig nieuw in de 
politiek. In 1976 kwam hij eerder 

al op voor de Volksunie bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Halen. 40 jaar later werd Johny 

voorzitter van N-VA Herk-de-Stad. 
Hij was ook de drijvende kracht 

achter het succes van de ‘Bart De 
Wever naar Herk’ en de ‘Zeg je 

gedacht’ campagne. Aan politiek 
doen is volgens Johny luisteren 

naar de mensen om dan gericht 
naar oplossingen te zoeken. Hij 

kiest daarom voor een eerlijk 
en transparant beleid met 

inspraak van de burger.

Tim Raskin
24 jaar, Herk centrum
beroepsbrandweerman 

Björn Lambrechts
31 jaar, Berbroek
inspecteur elektriciteit

Aurora is studente rechten. Ze is 
met haar 20 lentes meteen 

onze jongste kandidaat. 
De jongeren van nu zijn 
de Herkse toekomst van 

morgen. Aurora wil 
zich engageren zodat 

jongeren bewust kiezen 
voor die toekomst. Haar 

doel is samen aan een 
beter en rechtvaardig Herk-

de-Stad te werken.

Rudo Vanhees
64 jaar, Schulen
gepensioneerd onderwijzer, natuurgids

Rudo is een liefhebber van de Herkse 
natuur. Hij is natuurgids en steekt ieder jaar 
vrijwillig de handen uit de mouwen tijdens 
de natuurbeheerdagen in het Schulensbroek. 
Als amateurarcheoloog speurt hij naar het 
Herks verleden omdat hij erfgoed belangrijk 
vindt. Rudo ijvert voor een doordachte 
aanpak van open ruimten waar de Herkenaar 
tot rust kan komen. Ook steunt hij de visie 
van de N-VA om zwerfvuil hardhandig 
aan te pakken met boetes en camera’s. De 
vervuiler betaalt. 

Danny is een oud-hoofdcommissaris bij de 
Federale Politie. Kwaliteitsvol en duurzaam 
wonen in Herk-de-Stad is voor Danny een 
aandachtspunt. Of het nu gaat om (jonge) 
gezinnen, alleenstaanden of senioren, elke 
Herkenaar heeft het recht om betaalbaar te 
wonen. Ook verkeersveiligheid, sport en 
cultuur zijn voor Danny prioriteiten. Tot 
slot wil hij graag een aanspreekpunt zijn 
voor de Herkse senioren. 

Danny Jamers
lijstduwer
69 jaar, Herk centrum
oud-hoofdcommissaris

Aurora Gijbels
20 jaar, Herk centrum

studente rechten 

Glen is altijd al Vlaamsgezind geweest. Zijn  
vader en nonkel waren vroeger actief bij de 
Volksunie. Hij werkt als teamleider voor 
een fabrikant van rolluiken en poorten. Zijn 
avonden brengt hij al sportend door. Glen ijvert 
daarom voor een sportief Herk-de-Stad voor 
alle Herkenaren en voor alle leeftijden. Verder 
hecht hij ook veel belang aan dierenwelzijn.

ERVARING
vrijwilligerswerk bij KSJ Berbroek, sport

ERVARING
vrijwilligerswerk bij zangkoor Sint-Cecilia, onderwijs

ERVARING
gezondheidszorg, lokale economie

ERVARING
vrijwilligerswerk bij Herkse sport- en 
cultuurverenigingen, financiën
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ERVARING
financiën, jeugd

ERVARING
juridische kennis

ERVARING
jeugd, milieu, duurzaamheid, financiën, lid 
directiecomité van het Schulensmeer

218

ERVARING
natuurgids, vrijwilligerswerk bij Natuurpunt en 
Vrienden van het Schulensbroek, amateurarcheoloog 

GROSEMANS KAROLIEN
GUYPEN LO
LAENEN MICHEL
VERSTREPEN NELE
CLAES KRISTOF
SAMPERMANS KRISTINA
WYNANTS HEIDI
VANDINGENEN GLEN
VANERUM KATRIEN
UTEN ERICA
SMEETS NIKO
KANDIDAAT NIEUW
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KANDIDAAT NIEUW
LEEMANS TOON
VANDERGEETEN SABRINA
RASKIN TIM
GIJBELS AURORA
LAMBRECHTS BJÖRN
BERDEN WIM
VANHEES RUDO
FRANSSEN JOHNY
JAMERS DANNY
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HERK-DE-STAD
U stemt altijd geldig als u op slechts één lijst stemt. 

Geef gerust een voorkeurstem aan alle kandidaten van 
de N-VA NIEUW-lijst. Het is voor elk van hen een geldige stem. 
Dank voor uw vertrouwen en uw steun, ook in het verleden!

Johny Franssen
65 jaar, Berbroek
gepensioneerd administratief medewerker 
Sint-Martinusscholen

ERVARING
voorzitter N-VA Herk-de-Stad, 
vrijwilligerswerk sport en milieu
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