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8 Mogen wij voortdoen?
De laatste rechte lijn naar de verkiezingen is ingezet. In dit nummer 
stellen we u graag onze ploeg voor. Een team van mensen dat aan 
hetzelfde project werkt. Dat project ziet er zo uit...

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op voor uw veiligheid met meer 
camera’s, de inzet van gemeenschapswachten en een nagelnieuw 
politiekantoor. 

‘Mortsel’ moet nog meer ‘mooi Mortsel’ worden. Met meer opfrisrondes, 
poetsbeurten en een heus ‘Tornadoteam’ binden we radicaal de strijd 
aan met zwerfvuil. 

Het stadhuis wordt het kloppende hart van onze stad. We creëren een 
open burgerhuis met stadscafé in een groene omgeving.

Ons erfgoed geven we toekomst. Mede met Vlaamse subsidies 
renoveren we het binnenfort en bouwen een verbindingsbrug naar het 
stadhuis. Onze stads- en dorpsgezichten bewaken we. 

Er komt één toegang tot alle stedelijke sociale voorzieningen met de 
nieuwe welzijnscampus ‘Meerminne’.

Met projecten als het stadsterras maken we stedelijk wonen op 
mensenmaat mogelijk. Wij houden ons aan het sociaal objectief.

Het budget voor de aanleg en onderhoud van fiets- en voetpaden 
wordt door ons verdubbeld.

We realiseren meer en aanlokkelijker groen. Bij elk project hebben we 
aandacht voor meer natuur voor jou en je buur. 

Wij geven nog meer zuurstof aan verenig(ing)en. De vele verenigingen 
kunnen op de gekende steun blijven rekenen. Voor nieuwe 
bewonersinitiatieven trekken we jaarlijks 25.000 euro extra uit.

Intensiever inburgeren leidt tot meer integratie. Kennis van het 
Nederlands is van cruciaal belang. De jongste kinderen van nieuwkomers 
leiden we zo vlug mogelijk toe naar de kleuterschool om hun kansen te 
maximaliseren.

Hoe stem je op 14 oktober? 
Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus. N-VA Mortsel hoopt natuurlijk op je steun. Je kan onze partij vinden onder 
lijst 2. Vervolgens kan je kiezen voor naamstemmen of een lijststem. Naamstemmen zijn persoonlijke voorkeurstemmen voor 
specifieke kandidaten. Bij een lijststem verklaar je je akkoord met de volgorde van kandidaten zoals die voor je ligt. 

Gestemd? Steek je stemkaart in de stembus en klaar is kees. Kan je niet gaan stemmen op 14 oktober? Laat dan iemand in jouw 
plaats gaan met een volmacht.

Je steunt onze partij én onze kandidaten het meest door de bolletjes van alle 29 kandidaten aan te duiden. Heb je hier vragen 
over of wens je een volmacht te geven aan één onze mensen? Eén adres: mortsel@n-va.be of contacteer één van onze 
kandidaten via de webstek.
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Erik
Broeckx
Boechoutselei
58 jaar
Burgemeester

1

Peter
Smol
Liersesteenweg
38 jaar
Private Banker
Gemeenteraadslid

7

Marc 
Lorrentop
Koeisteerthofdreef
60 jaar
Actieve senior

13

Goele 
Custers
Armand Segerslei
48 jaar
Schepen
Manager HR-bedrijf

2

Ronny
Vervoort
Cantecroylaan
63 jaar
Actieve senior
Gemeenteraadslid

8

Jan
Blommaert
Osylei
74 jaar
Actieve senior

14

Jan 
Claus
Voorspoedlei
56 jaar
Schooldirecteur
Voorzitter gemeenteraad

6

Carine 
Vantournhout
Koeisteerthofdreef
56 jaar
Bediende

12

Lili
Vandecruys
Hendrik Consciencelaan

71 jaar
Bloembinder

18

Ariane 
De Laet
Damhertenlaan
55 jaar
Verzekeringsmakelaar

22

Machteld
Van Cleemput
Deurnestraat
73 jaar
Actieve senior

26

Koen
Dehaen
Blauwbroedersstraat
56 jaar
Schepen
Apotheker

3

Vera 
Tatarinova
Guido Gezellelaan
30 jaar
Verpleegkundige

9

Dirk
Brentjens
Jaak Blockxstraat
64 jaar
Actieve senior
Voorzitter N-VA Mortsel

15

Nancy 
Crollet - Regnier
Tommeltlaan
67 jaar
Actieve senior

19

Kevin 
Bauwens
Cornelis De Herdtstraat

32 jaar
Zelfstandig 
ondernemer

23

Leen 
Everaert - Van Acker
St-Benedictusstraatraat

66 jaar
Actieve senior
Gemeenteraadslid

27

Lieve
Voets
Pastoor Michielsenstraat

53 jaar
Schepen
Logopediste

4

Yannick
Van den Broeck
Zilverbeeklaan
30 jaar
Parlementair 
medewerker

10

Vera 
De Hert
Rubensstraat
55 jaar
Logopediste
Provincieraadslid
OCMW-raadslid

16

Gwenda 
Gaublomme
Singel
33 jaar
Boekhoudkundig medewerker

Gemeenteraadslid

20

Maria 
Blyweert
Satielei
73 jaar
Actieve senior

24

Dirk 
Rochtus
Liersesteenweg
55 jaar
Hoofddocent
Gemeenteraadslid

28

Ilse
Lacante
Mayerlei
56 jaar
Schepen
VDAB Bemiddelaar

5

Toon 
Dirckx
Jozef Hermanslei
31 jaar
Adviseur vastgoed 
en duurzaamheid

11

Luc
Van Steyvoort
Sint-Annalei
56 jaar
Account manager
OCMW-raadslid

17

Frans
De Vos
Drabstraat
62 jaar
Zelfstandige 
fitnessuitbater

21

Lea 
Verlinden
Floris De 
Cuijperstraat 
72 jaar
Actieve senior

25

Peter
De Roover
Antwerpsestraat
56 jaar
Fractievoorzitter 
N-VA Kamer

29

1. Erik Broeckx

2. Goele Custers

3. Koen Dehaen

4. Lieve Voets

5. Ilse Lacante

6. Jan Claus

7. Peter Smol

8 Ronny Vervoort

9. Vera Tatarinova

10. Yannick Van den Broeck

11. Toon Dirckx

12. Carine Vantournhout

13. Marc Lorrentop

14. Jan Blommaert

15. Dirk Brentjens

16. Vera De Hert

17. Luc Van Steyvoort

18. Lili Vandecruys

19. Nancy Crollet - Regnier

20. Gwenda Gaublomme

21. Frans De Vos

22. Ariane De Laet

23. Kevin Bauwens

24. Maria Blyweert

25. Lea Verlinden

26. Machteld Van Cleemput

27. Leen Everaert - Van Acker

28. Dirk Rochtus

29. Peter De Roover

VERA 

DE HERT

KANDIDAAT 

PROVINCIE

PLAATS 11

Uw kandidaten voor Mortsel Een sterke ploeg voor onze stad!

Meer weten over het programma en de kandidaten? 
www.n-va.be/mortsel

Veilig thuis in een welvarend Mortsel
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www.n-va.be/mortsel

Een stem voor onze N-VA-jongeren  
is een stem voor de toekomst!
Naast de nodige ervaring telt N-VA Mortsel ook heel wat gedreven jongeren in haar rangen.  
We stellen ze graag aan u voor.

Op plaats 9 vinden we Vera Tatarinova. Vera komt uit Sint-Petersburg in Rusland, maar woont nu al twee jaar in Mortsel en werkt 
als verpleegkundige in het rusthuis Meerminnehof. Als vrouw van buitenlandse origine, alleenstaande moeder en als verpleegster 
ziet ze elke dag de problemen waarmee zwakkere groepen in Mortsel geconfronteerd worden. Ze wil zich tot het uiterste inzetten 
om te luisteren naar hun zorgen en wil voor hen een luide stem zijn om de problemen effectief aan te pakken.

De nummer 10 van N-VA Mortsel is Yannick Van den Broeck. Yannick kwam een goede drie jaar geleden met zijn partner Kathleen 
in de Zilverbeeklaan wonen. Een jaartje geleden kregen ze hun eerste zoontje Bram*. Yannick is gepokt en gemazeld binnen de 
N-VA: sinds 2011 werkt hij professioneel voor de partij in het Vlaams Parlement en in 2012 raakte hij verkozen in de gemeenteraad 
van Malle. Deze Vespaliefhebber en hobbybrouwer wil zich helemaal smijten om Mortsel nog mooier te maken. 

Plek 11 is voor Toon Dirckx. Toon verhuisde recent met zijn vriendin Evelien naar de Jozef Hermanslei. Ook professioneel gaat hij 
een nieuwe uitdaging aan als adviseur vastgoed & duurzaamheid. In zijn thuisstad Londerzeel stond Toon mee aan de wieg van de 
lokale N-VA-afdeling. In zijn vrije tijd fietst deze duizendpoot graag, speelt hij muziek en werkt hij verder in zijn huis. In Mortsel wil 
Toon inzetten op veiligheid en wil hij zijn schouders onder het fietsbeleid zetten. 

Huidig gemeenteraadslid Gwenda Gaublomme staat op nummer 20. Ze omschrijft zich als dynamisch, goedlachs en vooral 
Vlaams. Ondanks haar leeftijd is ze al vele jaren actief binnen N-VA op arrondissementeel niveau en als partijraadslid. Als er nog 
wat tijd overschiet, fluit Gwenda een voetbalmatch als scheidsrechter. Professioneel is ze boekhoudkundig medewerker. Gwenda 
wil nog meer werk maken van een gezond financieel beleid dat meer ruimte biedt voor steun aan verenigingen. 

Op plaats 23 staat Kevin Bauwens. Kevin woont samen met zijn vrouw en twee schatten van kinderen in de Cornelis De Herdtstraat. 
Professioneel is hij actief als vastgoedmakelaar. In de schaarse vrije tijd vind je Kevin op de fiets of in het zwembad. Het hoeft niet 
te verbazen dat Kevin een lans wil breken voor meer en beter ondernemerschap in onze stad. Ook veiligheid ligt hem nauw aan het 
hart. Recent stampte Kevin een Buurtinformatienetwerk (BIN) in zijn wijk uit de grond.

Veiligheid: uw veiligheid is onze 
zaak. Er komen meer camera’s, 
we stellen gemeenschapswachten 
aan en verhogen de slagkracht 
van de politie.

Integratie: we gaan intensiever 
inburgeren voor meer integratie. 
De nadruk ligt op de kennis van het 
Nederlands en schoolparticipatie 
voor nieuwkomers.

Proper: met N-VA wordt ‘Mortsel’ 
‘Mooi Mortsel’. Het aantal 
poetsbeurten drijven we op en er 
komt een Tornadoteam om het 
centrum net te houden. 

VIP  
voor  
Mortsel


