
Omdat het anders kan.
We gaan het gewoon doen!
De kandidaten van Groen-Open Vld 
voor Bevel, Kessel en Nijlen
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Groen-
Open Vld?
Ja, Groen en Open Vld trekken in onze gemeente 
samen naar de kiezer. We delen voor Bevel, 
Kessel en Nijlen immers dezelfde visie. Door 
samen te werken bieden we onze kiezers 
meer kans op succes: het realiseren van ons 
programma.

Naast een inhoudelijk huwelijk klikt het ook 
erg goed binnen de enthousiaste ploeg van 
Groen-Open Vld. Besturen doe je als team. 
Met en voor elkaar. Onze ploeg telt 27 sterke 
kandidaten die de komende zes jaar op die 
manier willen meewerken aan het bestuur van 
onze gemeente.

In deze brochure stellen wij onze ploeg met 
plezier aan u voor. Daarnaast vatten we een 
aantal kernpunten van ons programma samen. 
Voor alle details kan u terecht op onze website 
www.groen-openvld.be. 

Groen-Open Vld gaat voor een 
vooruitstrevend beleid. Voor
een warme en duurzame 
gemeente in beweging.

Wij zijn er voor u!

Groen-Open Vld 
Nijlen – Kessel – Bevel



Groen-Open Vld stelt u een ploeg  
van 27 kandidaten voor.

Velen van hen verankerd in het 
verenigingsleven van Bevel, Kessel 
en Nijlen. Mama, papa, oma of opa. 
Sporters, fietsers, cultuurliefhebbers 
en mensen die van reizen houden. 
27 mensen met een warm hart voor 
onze gemeente. 27 mensen zoals u!



Jong geweld

Duurzaam en bruisend

De ploeg van Groen-Open Vld wil 
een vooruitstrevend bestuur. Meer 
duurzaamheid op alle beleidsvlakken 
is een noodzaak zodat jong en oud een 
goed leven kunnen hebben. 

Vooruitstrevend & 
toekomstgericht!

Dankzij een straf team vol jong geweld 
zal Groen-Open Vld het waarborgen 
van een aangename toekomst 
voor iedereen voor ogen houden 
doorheen gans het beleid. Denk aan 
inzetten op biodiversiteit, behoud 
en uitbreiden van bossen, versnelde 
aansluiting op riolering, duurzaam 
verplaatsen en energie opwekken.

Het team van Groen-Open Vld heeft 
wortels binnen tal van jeugdverenigin-
gen. Zoals bijvoorbeeld Emma bij Chiro 
Jong Leven Elckerlyc en Lore bij Chiro 
Nele. 

Investeren in infrastructuur is 
daarbij zeker belangrijk om tot oplos-
singen te komen voor de vaak geliefde, 
maar verouderde zaaltjes. Wij gaan 
voor het openstellen van het gemeen-
telijk patrimonium. Het inrichten van 
een échte tentoonstellingsruimte 
waar horeca, ontmoeten én cultuur 
elkaar vinden.

Onze jonge kopman Victor voetbalt bij 
KFC Bevel. De nestor van ons team, 

Eddy Verhaegen, is medebezieler van  
de Nijlense Atletiek Vrienden. Sport 
en sportverenigingen doen onze 
gemeente bruisen! Daarom moe-
ten we ons gemeentelijk zwembad 
behouden door samen te werken met 
anderen. 

Groen-Open Vld wil 
nú nadenken over een 
sportcampus voor de 
toekomst. 
Een Finse piste leggen we spoedig 
aan. Binnen de wettelijke mogelijkhe-
den denken we graag mee na over een 
duurzame infrastructuur voor alle 
verenigingen die daar mee worstelen.

Steffi De Vroede –  

24 jaar – Medewerkster op een 

boekhoudkantoor – Kenner van  

Nijlense horeca ;) - Joggen - Film

Emma Dillen - 21 jaar - 

Afgestudeerd in de Toegepaste 

Psychologie – Chiroleidster  Elckerlyc



Victor De Groof – 23 jaar –  

Master overheidsmanagement en -beleid –  

Tennisleraar Oase – Voetballer KFC Bevel

Lore Buytaert - 20 jaar – Studente  

Toegepaste Psychologie – Chiroleidster Nele

Nicholas Van der Veken – 26 jaar –  

Master handelswetenschappen – Docent Karel 

de Grote & AP Hogeschool 
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onze nummer 6, een  
heftige supporter van  

de rode duivels. 

een fiere nonkel victor 
aan zee.

emma dillen samen met 

haar mede-chiroleiding.

lore gaat graag een stapje 
zetten in het weekend.

naast een hart voor onze 
gemeente heeft nicholas ook 

een hart voor dieren.



Meer mobiel & betrokken

Mobiliteit is een belangrijk programmapunt. Groen-Open Vld 
vindt dat er de afgelopen periode veel te weinig vooruitgang 
geboekt is. We zijn er zeker van dat door veel meer in te zet-
ten op veilig fietsen en wandelen uiteindelijk iedereen, 
ook de automobilist, zich opnieuw vlotter 
zal kunnen verplaatsen. 

Daarom willen we veel meer investe-
ren in fietsinfrastructuur. Daarbij horen 
grote projecten zoals het aanleggen van 
vrijliggende fietspaden maar ook kleine 
maatregelen met een grote impact. 
Denk aan oversteekplaatsen veilig maken, fietsenstallingen 
voorzien, voorrangsregels aanpassen, trage en stille wegen 
maar ook bestaande fietspaden beter onderhouden.

 

De inwoners van Bevel, Kessel en Nijlen hebben vaak goede 
ideeën en suggesties voor het bestuur. De ploeg van Groen-
Open Vld staat sowieso dicht bij de inwoners van onze 
gemeente, maar dat is niet voldoende. Inspraak willen we 

actief en ruim organiseren, vóór er 
beslissingen genomen worden. Met de 
input van jullie allen gaan we aan de 
slag, we slaan hem niet in de wind!

Onze maatschappij evolueert steeds 
sneller. Werk, vrije tijd en gezinsleven 
vloeien meer en meer in elkaar over. 

Daarom moeten we bijvoorbeeld kinderopvang en openings-
uren van gemeentelijke diensten aan deze veranderende 
context aanpassen.
 

Veel meer investeren  
in fietsinfrastructuur!

Els Herremans -  

34 jaar – Bio-ingenieur –  

Werkt als functioneel analist –  

Lang voorzitster geweest 

van Jeugdhuis Kroenkel

Power vrouwen
Martine Van 
Aggelpoel -  

55 jaar – Leerlingbegeleidster  

secundair onderwijs

Annemie Vervoort -  
56 jaar – Gewezen OCMW-raadslid - 

Hoofdverpleegkundige



Chantal Van Uffelen -  

48 jaar – Zelfstandig ondernemer  

(Plantenkwekerij Van Uffelen) 

Annita Mertens - 56 jaar –  

Logistiek verzorgende  

in woon- en zorgcentrum

Sylvie Van Dam –  

35 jaar - Sociologe – 

Onderzoekster aan UA
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Lien Du Four – 31 jaar – Ergotherapeute – Gemeenteraadslid 

Werkt als opvoedster met jongeren met autisme -  

Is graag creatief bezig met haar naaimachine

annemie geniet graag  

van onze natuur.

hier snuift martine wat 

cultuur op.

sylvie is vaak onderweg 

met de fiets(kar) richting 

bisterveld.

els is graag buiten in haar 

eigen tomatenserre(tje)  

of in ‘t hofke.

onze lijsttrekster is tevens 
jonge moeder van tweeling 

wolf & jack.

zo kent u chantal, aan het 
werk in de plantenkwekerij.



Aangename dorpskernen

Voor ons zijn dorpscentra 
meer dan een parking. Op het 
Kerkplein kan ruimte blijven 

voor kort parkeren en voor parkeren voor mensen met een 
beperking. Verder willen we het plein teruggeven aan de 
mensen. De doorsteek naar het August Hermansplein vullen 
we niet met het zoveelste appartement maar willen we 
gebruiken om een groene corridor te maken tussen beide 
pleinen. Daarbij moet er elders, aan de rand, voldoende 
parkeercapaciteit voorzien worden. Vlakbij de kern van 
Kessel is er veel potentieel om eindelijk iets te doen voor 
deze deelgemeente waar de laatste decennia te weinig voor 
gebeurde. Diverse binnengebieden en de site van de nieuwe 
gemeenteschool bieden tal van mogelijkheden. 

Van het plein rond de kerk van Bevel is al langer geweten dat 
er diverse mogelijkheden zijn om dit uit te bouwen tot een 
ontmoetingsplek. Groen-Open Vld wil de goede plannen  

die door de gemeentelijke diensten werden opgesteld, zie 

www.nijlenmorgen.be, effectief stapsgewijs uitvoeren. 

Groen-Open Vld zet extra in op 

lokale handel, markten en niet- 

hinderlijke KMO. Groen en blauw 

vormen hier immers een ideale tandem. Mensen samenbren-

gen, dorpen leefbaar maken en ondernemers ondersteunen 

resulteren in een mens- én ondernemersvriendelijk klimaat.

Groen-Open Vld zal mensen die het moeilijk hebben 

opnieuw weerbaar maken. Ze verdienen niet alleen steun 

om het hoofd te bieden aan hun moeilijke situatie, ze moeten 

duurzaam uit de armoedespiraal geraken. Mantelzorg wensen 

we te stimuleren. Binnen het gehele beleid dient een sociale 

reflex aanwezig te zijn, daarbij willen we veel meer samen-

werken met tal van bestaande initiatieven uit het middenveld 

en de non-profit sector.

Straffe gasten

Extra inzet op 
lokale handel.

Dorpscentra,  
meer dan parking.

Bert Celis - 37 jaar –  

Master Publiek Management –  

Business Manager in de 

consultancy-wereld –  

Voorzitter gemeenteraad –  

Hardloper en wielerliefhebber 

Maarten Fransen - 35 jaar – 

Jeugdconsulent –  

Mede-bezieler muurkeklop.be

Karl Rynders -  

48 jaar – Zelfstandig 

stukadoor - 

Tennisliefhebber
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Paul Ivens – 48 jaar –  

CEO Bouwbedrijf Cordeel – 

Zaalvoetballer

Stijn Vercammen – 37 jaar –  

Ingenieur ICT – Leerkracht technisch onderwijs –  

Oudercomité basisschool Bisterveld

Filip Gielis – 47 jaar – Maatschappelijk werker –  

Jobcoach voor mensen met een beperking – OCMW-raadslid

Dirk Buts –  

50 jaar – Projectleider 

in de bouwsector – 

Gewezen ijsventer  

in Nijlen

bert zijn zonen toon & juul 

klaar voor het kamp van 

chiro gust.

evelien, josse en maarten  

op jour tibour.
gekke bekken trekken met karl  

en jongste dochter jolien.

filip gielis bij zijn eedaflegging 

als ocmw-raadslid.

ook dirk geniet graag  

op een zonnig terras. 

paul is een man van de wereld 

met een hart voor nijlen.

stijn: “mijn favoriete tijd- 

verdrijf is buiten verstoppertje 

spelen met de kinderen.”



Tonnen ervaring

Sterk onderwijs 
& anders besturen

Ons sterke gemeentelijk onderwijs zullen we duurzaam 
verankeren door te investeren in de infrastructuur 
maar ook in de kwaliteit en de positie in het onder-
wijslandschap. Dit laatste geldt zeker voor de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten. Deze dient een brugfunctie 
te krijgen binnen het vrijetijdsbeleid. 

Ambtenaren 
zorgen voor de 
dagelijkse werking 

van onze gemeente, waar politici niet actief op ingrijpen. 
Het kan anders! We gaan voor meer veiligheid door het 
slim en correct inzetten van camera’s, moderne en ecolo-
gische straatverlichting en meer snelheidshandhaving.

Investeren in  
onderwijsinfrastuctuur

René Van Goubergen – 62 jaar –  

Gewezen onderwijzer – Gemeenteraadslid – 

Medeoprichter compostmeesters

Ferdi Heylen – 

58 jaar – Graduaat 

elektromechanica –  

Routerekenaar bij Aleris -  

ACV vakbondsafgevaardigde 

– Gemeenteraadslid - 

Kunstschilder & beeldhouwer

Susanne Leisegang –  

57 jaar – Pedagoge & schrijfster van 

“Slaapwel, lieve vriendin”

Eddy Verhaegen – 72 jaar –  

Gepensioneerd diamantbewerker –  

Engagement bij de Nijlense Atletiekvrienden 

en Turnkring – Hardlopen & vissen

rita: “je komt ons vaak 
al lopend of wandelend 

tegen.”

eddy met zijn kleindochter: 
“ik doe aan politiek voor de 

toekomstige generaties.”

bob: “mijn fiets en ik  
in ‘t groen.  

gewoon doen!”
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Rita Van Bael – 

65 jaar – Gepensioneerd 

bankbediende (KBC) – 

Hardlopen & fietsen

Myriam Van 
Mensel – 69 jaar –  

Gepensioneerd  

secretaresse – Bestuurslid 

Willemsfonds – Gewezen 

OCMW-raadslid

Bob Ponsaers – 68 jaar – Gewezen 

huisarts – Gewezen gemeenteraadslid

Marcel Op de Beeck – 56 jaar –  

Kok bij Iona vzw – Voorheen zelfstandig 

restauranthouder

myriam: “op maandag ga ik 
meestal turnen, andere 

dagen als het even kan een 
wandeling.”

susanne: “ik in mijn tuin, 

tussen mijn bloemen en 

mijn kleinkinderen. puur 

genieten.”

ferdi houdt van cultuur en wil 
goed luisteren naar alle burgers.

-- 

marcel: “fijn vertoeven met 
mijn vrouw op vakantie.” 

rené op bezoek bij 
spa monopole. “zuinig 

omspringen met drinkbaar 
water is een must.”
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www.groen-openvld.be

LIJST 4 Groen-Open Vld

1 Lien DU FOUR

2 Victor DE GROOF

3 Bert CELIS

4 Nicholas VAN DER VEKEN

5 Filip GIELIS

6 Steffi DE VROEDE

7 Els HERREMANS

8 Dirk BUDTS

9 Emma DILLEN

10 Chantal VAN UFFELEN

11 Marcel OP DE BEECK

12 Karl RYNDERS

13 Sylvie VAN DAM

14 Rita VAN BAEL

15 Bob PONSAERS

16 Myriam VAN MENSEL

17 Lore BUYTAERT

18 Annita MERTENS

19 Maarten FRANSEN

20 Paul IVENS

21 Annemie VERVOORT

22 Stijn VERCAMMEN

23 Martine VAN AGGELPOEL

24 Eddy VERHAEGEN

25 Susanne LEISEGANG

26 René VAN GOUBERGEN

27 Ferdi HEYLEN


