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Oude belo�e nagekomen: nieuwe 
asfaltlaag op de Mechelsebaan 
#meernaam

't Zandjanneke, speelpleinwerking 
en sportweken zijn een schot in de 
roos #meersmaak

GC Den Bussel gee� een boost aan 
het socio-culturele leven in 
Keerbergen #meerbruis

De woningen van seniorenwijk 'Het 
Voorbroek' worden systematisch 
gerenoveerd #meersmaak

Begraafplaats wordt groene 
stiltesite met zicht op de Dijlevallei 
#meersmaak



Drie nieuwe petanquebanen en 
buitenfitnesstoestel aan de 
sporthal #meerbruis #meersmaak

'Busselen na de noen' in de 
Botermolen #meersmaak 
#meerbruis

Nooit eerder werden er zoveel 
kilometers nieuwe fietspaden 
aangelegd #meernaam

GC Den Bussel gee� een boost aan 
het socio-culturele leven in 
Keerbergen #meerbruis

Dankzij CADO De Pastorie blijven 
senioren langer in hun eigen huis 
wonen #meersmaak
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Lijsttrekker en  
gemeentetrekker

IN GESPREK MET LILINE GOYVERTS  >> 

Liliane Goyvaerts is lijsttrekker voor 
CD&V. Ze zit nu al dertig jaar in het be-
stuur van Keerbergen. Wat drij� haar 
om zich opnieuw kandidaat te stellen. 
We zochten haar op om het haar te 
vragen.
Waarom opnieuw lijsttrekker? 
In de eerste plaats omdat ik zelf veel 
goesting heb om verder te besturen. Ik 
doe dat nu eenmaal graag. Ik hou van 
Keerbergen. Waarom zou ik stoppen?
En de ervaring leert dat je niet alleen 
visie en durf, maar ook geduld en een 
stevige dosis doorzettingsvermogen 
moet hebben om iets te realiseren.
Wat bedoel je daarmee?
Dat je vaak meerdere legislaturen no-
dig hebt om een project te realiseren.
Een concreet voorbeeld?
Neem nu 't Zandjanneke. Voor elke 
ouder met schoolgaande kinderen is 
dat nu een vanzelfsprekendheid, maar 
ik heb daar in het begin heel hard voor 
moeten vechten. Ik spreek nu over 
2001. De naschoolse opvang gebeurde 
toen in twee gebouwen, op twee 
verschillende locaties.
Ik wist dat het gebouw aan de 
Putsebaan te koop kwam omwille van 
een faillissement. Toen ik voorstelde 
om het gebouw te kopen, reageerde 
het schepencollege weigerachtig. Wat 
een geluk dat ik toen mijn stoute 
schoenen heb aangetrokken en de 
zaak niet heb losgelaten.  Zo kreeg ik 

het gedaan dat het gebouw gekocht 
en gerenoveerd werd. Ik herinner me 
nog dat ik in het begin zelf ben gaan 
schilderen om het gebouw in orde te 
krijgen. En zie nu!
Heb je nog zo'n succesverhaal?
GC Den Bussel! Daar dateren de plan-
nen en ideeën nog van veel eerder. 
Het oude gemeentehuis stond al sinds 
1998 leeg. Een aantal schepenen van 
cultuur hebben er niets mee gedaan. 
Tot CD&V aan de kar is beginnen te 
trekken. Maria Verschoren, Wouter 
Boncquet, Marc Vangrunderbeeck en 
ik hebben hemel en aarde verzet om 
het in augustus 2014 te openen.
Vele mensen zeiden toen: "Dat ge-
bouw is veel te groot. Je gaat erin 
verloren lopen." Maar al na vier jaar 
draait het op volle toeren. De voor-
stellingen zijn vaak uitverkocht, de za-
len worden regelmatig verhuurd en er 
is praktisch elke dag wel iets te doen.
Hoe verklaar je dat succes?
Het succes toont in de eerste plaats 
aan dat Keerbergen zo'n centrum 
nodig had.
Een tweede reden is dat we er ons met 
CD&V ook na de opening zijn blijven 
voor inzetten. Als ploeg. Daar ben ik 
toch wel trots op. 
Ik heb er bijvoorbeeld voor geijverd 
dat er om de veertien dagen iets te 
doen zou zijn voor de senioren. Zo is 
'Busselen na de noen' ontstaan. 
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Vooral de danscafés brengen veel volk 
op de been. Het is een plezier om te 
zien hoe jong en vitaal onze 60-
plussers er op de dansvloer uitzien.
En dan is er ten derde nog de biblio-
theek. Wij hebben ervoor gezorgd dat 
die in het gemeenschapscentrum 
werd ondergebracht. Op één verdie-
ping. Veel aangenamer dan vroeger. Er 
komt dus meer volk. Dat brengt tege-
lijk ook meer leven in GC Den Bussel. 
Als OCMW-voorzitter heb je CADO De 
Pastorie gestart. Waarom?
Omdat zo'n Collectief Autonome 
DagOpvang (CADO) voor veel mensen 
ontzettend belangrijk is. Onlangs 
kwam een man mij speciaal bedan-
ken. Hij had zijn moeder opnieuw uit 
het verzorgingstehuis gehaald omdat 
ze er helemaal niet kon aarden. 
Dankzij CADO De Pastorie woont ze 
weer thuis. Een geschenk voor haar 
(én voor hem). 

Hoe ben je op het idee gekomen op 
zo'n dagopvang te organiseren?
Toen de pastorie in 2012 vrijkwam, 
waren er plannen om er een hotel van 
te maken. Ik zag het gebouw niet 
graag uit de handen van de gemeente 
gaan omdat het een groene long is in 
het centrum. Ik hoorde toen toevallig 
dat je als gemeente een aanvraag kon 
doen voor een CADO. Ik ben toen snel 
geweest want er was maar één 
vergunning per gemeente.
Waarom wil je zo graag dat de 
gemeente die dagopvang zelf 
organiseert? Waarom geen privé-
initiatief?
Omdat een gemeente geen winst 
moet maken! Daardoor worden de 
kosten voor de zorgbehoevenden laag 
gehouden. En alles wat we teveel aan 
subsidies krijgen, investeren we in het 
project. Zo hebben we onlangs een 
nieuwe keuken in het gebouw 
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geplaatst. Die werd betaald met 
OCMW-geld vanuit de werking De 
gemeente stelt alleen het gebouw 
gratis ter beschikking.
Is dat ook de reden waarom je graag 
ook de klusjesdienst, de poetsdienst 
en de gezinszorg in handen van de 
gemeente wil houden?
Precies. Wat je zelf doet, doe je beter. 
Het personeel van die diensten werkt 
uitstekend. En minstens zo flexibel als 
het personeel in een privébedrijf. De 
begeleidsters in CADO De Pastorie zijn 
stuk voor stuk pareltjes die de gasten 
in de watten leggen.
Je maakt als gemeente maximaal ge-
bruik van de subsidies. Zodra er privé-
partners mee gemoeid zijn, gaat het 
overheidsgeld sowieso voor een deel 
naar de aandeelhouders.
Ik zeg altijd: een gemeente besturen is 
eigenlijk net hetzelfde als een gezin 
runnen.
Over een gezin gesproken, ik zie hier 
kinderspeelgoed staan ...
Ja, dat is voor mijn kleinkinderen. Ik 
zorg  één dag in de week voor één of 
twee kleinzoontjes.
Daarnaast ben je ook actief in KVLV 
en vendeliersgilde Pirrewit. Hoe 
krijg je het allemaal gecombineerd?
Het is de aard van het beestje, vrees 
ik. Ik moet iets kunnen betekenen 
voor iemand anders. Anders leef ik 
niet. Als ik me engageer, dan is dat 
niet voor één keer, maar voor een 
tijdje. Ik zit bijvoorbeeld al 35 jaar in 
het bestuur van KVLV. Ik moet op de 
een of andere manier creatief bezig 
zijn. Met de handen én met het hoofd.
De creativiteit die een burgemeester 
anno 2018 nodig hee�.
Of ik burgemeester word, hangt in 
eerste instantie van de kiezers af. Het 
is uiteindelijk hun keuze. CD&V moet 

eerst het aantal stemmen hebben om 
aan zet te zijn. Als dat zo is, dan ben ik 
inderdaad kandidaat-burgemeester. 
Niet alleen omwille van mijn creativi-
teit. Ook omwille van mijn ervaring.
Ik ben 30 jaar geleden begonnen als 
OCMW-raadslid. Een gunstige start, 
vind ik, omdat ik meteen met de neus 
op de harde feiten werd gedrukt. 
Daarna heb ik als schepen diverse be-
voegdheden uitgeoefend. Zo heb ik 
zaken leren aanpakken: klein begin-
nen, steun zoeken, verantwoordelijk-
heid geven en het project verder laten 
groeien. In het huidige bestuur ben ik 
naast schepen ook OCMW-voorzitter 
geworden, een functie die je als geen 
andere in staat stelt om de gemeente 
van binnenuit te leren kennen. Je 
betekent veel voor de inwoners die op 
één of andere manier hulp nodig 
hebben.  Doordat ik al jarenlang deel 
uitmaak van het gemeentebestuur, 
kan ik dingen combineren en efficiën-
ter middelen inzetten.
Ik dank de kiezers dat ik die ervaring 
heb mogen opdoen. Ik wil die ervaring 
teruggeven aan de inwoners van 
Keerbergen. Voor meer smaak in het 
leven, meer bruis in de buurt en meer 
naam in de streek. Daar ga ik voor, 
samen met de 22 andere kandidaten 
op de CD&V-lijst.
Ik stel hen graag aan u voor.
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Ik ben meer dan 30 jaar actief in de 
Keerbergse politiek. Er zijn nog vele 
ideeën en projecten die ik graag 
verder wil uitwerken. De “goesting” 
om ermee door te gaan is groter dan 
ooit. Daarom ben ik kandidaat-
burgemeester en lijsttrekker van ons 
fantastisch CD&V-team!

OCMW-voorzitter
Al 18 jaar schepen
35 jaar bestuurslid 
van KVLV, waarvan
21 jaar voorzitter 
Getrouwd met Jef 
De Weerdt, mama 
van 3 kinderen en 
oma van 4 klein-
kinderen

2

Ik heb 18 jaar ervaring als 
gemeenteraadslid en schepen. Op 
ons gemeenschapscentrum Den 
Bussel ben ik bijzonder trots. Met 
gezond verstand, dossierkennis en 
positivisme wil ik de komende 6 jaar 
verder werken aan een veilig, groen 
en bruisend Keerbergen voor ons
allemaal. Opnieuw 100% voor 
Keerbergen!

Schepen van cultuur 
en jeugd
Burgerlijk ingenieur 
bij Aquafin.
Gehuwd met Magali 
Verhaegen en papa 
van Valentijn (22) en 
Hannah (20)

3Lid van gemeente- 
en politieraad 
Bestuurder bij SWaL
Gehuwd met Rudy, 
mama van Edward 
(12) en Eloïse (9)
Master Politieke 
Wetenschappen 
Attaché FOD Buiten-
landse Zaken

Mijn inzet en betrokkenheid: daar 
mag u de volgende 6 jaar opnieuw 
op rekenen. Keerbergen nog 
aantrekkelijker, groener en
veiliger maken, daar ga ik voor!

Neem ook een kijkje op mijn 
facebook- en instagrampagina's, 
daar vindt u nog meer info.

LILINE GOYVERTS OUTER BONCQUET

4 OCMW-raadslid
Verpleegkundige 
Woont samen met
Ines Goovaerts
Zoon van juf
Greet Huybrechts

Als oud-Chiroleider ben ik zeer 
begaan met de jeugd. Er moeten 
voldoende kansen zijn om in eigen 
dorp een tof vrij weekend of avond 
door te brengen. Ik zet in op meer 
preventie en sensibilisering op het 
vlak van gezondheid. Ook sport,
vooral voetbal, ligt me nauw aan het 
hart. Vraag en aanbod moeten hier 
op elkaar worden afgestemd.

LIESBETH CLESEN BS BSILLIS
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Ik werk heel graag mee aan het posi-
tieve verhaal van mijn gemeente. 
Politiek is immers de kunst om het 
gewenste met het mogelijke te ver-
zoenen. Als nieuwkomer sta ik achter 
de uitdaging die CD&V mij biedt: 
samen van Keerbergen een gemeente 
maken waar het veilig is om wonen, 
waar oog is voor kansarmen en waar 
echt naar u geluisterd wordt.

Mama van een 
pittige zoon
Woont al meer dan 
15 jaar in het mooie 
Keerbergen (Assel-
berghsstraat 12)

Ik ben actief in de twee vestigingen 
van het gemeentelijk basisonderwijs
als voorzitter van de schoolraad en 
ondervoorzitter van de Ouderraad 
Hinkelpad. Een nieuwe uitdaging en 
engagement vind ik in de politiek. 
Inspraak vind ik belangrijk. Daarom 
moeten gemeentelijke adviesraden 
worden opgewaardeerd en is een
duidelijke communicatie van de 
gemeente noodzakelijk. 

Rocco Van Hove (52) 
is spoorkraanmachi-
nist en mentor.
Woont in de 
Bakestraat 87. 
Gehuwd met Ayten
en papa van Melissa 
en Elin.

Maarten De Smedt 
(33) woont in de 
Braambosweg 15.

De jeugd van 
tegenwoordig
verdient het 
Keerbergen van 
morgen!

Ik voel me thuis in mijn Keerbergen, 
van ’t Lozenhoekske tot ’t Atheneum. 
Van voetbal van U6 tot bestuurslid bij 
KNVLH Keerbergen. Ik geniet van 
zorgeloos fietsen door de bosrijke 
straten en … mijn eerste pintjes op 
café. Daarom vind ik veilig verkeer en 
het ondersteunen van de handelaars 
zo belangrijk.

HILDE QUNTEN ROCCO VN HOVE

Christine Bosmans 
(54), Aspergeveld 
10A, huishoudhulp,
weduwe van Danny 
Peeters en mama 
van zoon Jeroen.

Via mijn werk heb ik altijd al tussen de 
mensen gestaan. Ook in het verenigings-
leven ontmoet ik veel mensen. Ik zet me 
al heel wat jaren graag in bij het KVLV-
bestuur. De gemeente kan de vereni-
gingen goed ondersteunen, logistiek en 
ook via subsidies. Automatisch gaat 
mijn aandacht ook naar senioren en 
minder mobiele mensen en ijver ik voor 
veilig verkeer.

MRTEN DE SMEDT CHRISTINE BOSMNS

5 6

7 8

8



Ik ben opgegroeid in het harde boe-
renleven. Zo heb ik leren doorzetten 
en heb ik mijn eigen bedrijf op poten 
kunnen zetten. Daarom draag ik 
graag mijn steentje bij om van Keer-
bergen een mooi onderhouden en 
gezellige gemeente te maken met 
ruimte en respect voor ondernemers. 
Vanuit mijn ervaring in de jeugdbe-
weging weet ik ook hoe belangrijk het 
socio-culturele leven  is.
Seppe Winnepennickx 
(29) woont in de 
Lozenhoekstraat 117 
Runt zijn eigen bedrijf: 
grond-, tuin-, klinker- 
en landbouwwerken

De toekomst van Keerbergen maken 
we samen. Door te denken in
oplossingen. Dat is geen holle 
slogan. Dat is de manier waarop ik in
mijn professionele loopbaan 
resultaten heb geboekt.

Tot voor kort afge-
vaardigd bestuurder 
van Familiehulp, 
werkgever van 12500 
werknemers. 
Woont in de Koekoek-
dreef 10. Gehuwd met 
Marc Pattyn, moeder
van 3 kinderen en 
oma van 8 klein-
kinderen.

Mark Houtevels (52) 
woont in de Koren-
bloemweg 21 
Gehuwd met Pascale 
Denruyter, vader van 
Sofie, Lisa, Joren, 
Jelte en Kobe en 
trotse “vake” van 
Norah en Ella. 
Jeugdtrainer KNVLH.

Ik wil mij mee inzetten voor onze 
prachtige gemeente, samen met een 
gedreven team CD&V’ers. Ik ga mee 
‘de weg vooruit’ en wil graag mee-
werken om onze ideeën te realise-
ren. Nu moet ik alleen nog van jullie 
allemaal de kans krijgen. Als trainer 
van een sportclub wil ik mij vast en 
zeker inzetten voor alle sportgebeu-
ren in Keerbergen.

SEPPE INNEPENNINCKS GNES BODE

Fons Van den Bosch 
(60), bruggepensio-
neerd, Oude Pastorij-
weg 18
Gehuwd met Nadine 
Verstraeten
Papa van Jelle 
Wielercrossliefhebber

Ik draai al heel wat jaren mee in de 
Keerbergse politiek en het blij� me 
boeien. Tientallen jaren heb ik in 
Delhaize gewerkt en had ik het ge-
noegen om steeds onder de mensen 
te zijn. Nu ik meer tijd heb wil ik ver-
der bezig zijn met dingen die goed 
zijn voor de Keerbergenaars: zorg 
voor ouderen, sport voor iedereen, 
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, 
een mooie groene begraafplaats.

MRK HOUTEVELS FONS VN DEN BOSCH
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Meer levenskaliteit, meer elzijn in een 
aangename, veilige en groene leefomgeving.

Daar zetten ij de komende zes jaar op in.
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Daar zetten ij de komende zes jaar op in.
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Ik wil me graag inzetten om het 
CD&V-project in Keerbergen mee uit 
te voeren. Als moeder van drie kinde-
ren heb ik bijzondere aandacht voor 
de jeugd in onze gemeente en werk ik 
aan een betere mobiliteit en een opti-
maal gemeentelijk milieubeleid.

Rita Van Ham (44), 
Schrieksebaan 222
Toezichthouder en
teamverantwoorde-
lijke ‘Milieu’ bij de 
Vlaamse Overheid
Gehuwd en moeder 
van 3 kinderen (16, 
14 en 9)

Ik wil me vooral verder inzetten voor 
senioren: werken tegen vereenzaming,
ontmoetingsmomenten organiseren en 
uitstappen maken. Via de senioren en 
de sociale raad heb ik altijd al mijn 
steentje tot het beleid bijgedragen en 
ben ik steeds bereid om mee te helpen 
waar nodig. Levenslang leren is een 
belangrijk punt. Vooral het gebruik van 
internet is noodzakelijk voor ouderen.

Paula de Proost (74), 
Schrieksebaan 237
Gehuwd met 
François Cipido
Moeder van 1 zoon 
en oma van 2 
kleinkinderen
Voorzitter OKRA 
gedurende de 
laatste 15 jaar

Emily Verhaegen (26), 
Wageman 3
Studeerde 
Orthopedagogie
Mama van twee ka-
poenen: Lowie (4) en 
Vince (2)

Stilzitten is niet aan mij besteed. Ik wil 
mij inzetten voor de Keerbergenaar
en mijn steentje bijdragen aan het 
gemeentelijk beleid. Als ik mijn oor te 
luister leg bij de inwoners, merk ik dat 
er nog verschillende noden zijn die ik 
bespreekbaar wil maken. Ik wil mij 
engageren voor gezin, zorg en jeugd. 
Vooruitgaan doen we samen!

RIT VN HM PUL DE PROOST

Joren Houtevels (18)
Pas afgestudeerd 
Koninklijk Atheneum 
Keerbergen (humane 
wetenschappen-
wiskunde) 
Student leerkracht 
lager onderwijs UCLL
Woont in de Koren-
bloemweg

Als jongste CD&V-kandidaat op de 
lijst start ik met een nieuwe en frisse 
blik op de Keerbergse gemeenschap. 
Ik wil me persoonlijk inzetten voor 
jeugd en onderwijs, aangezien ik 
ook zelf leraar in wording ben. Als 
ex-voorzitter van de leerlingenraad 
en organisator van de superprestige-
quiz wil ik evenementen organiseren 
voor jong en oud.

EMILY VERHEGEN JOREN HOUTEVELS
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Dertig jaar geleden werd ik vanop de 
17de plaats rechtstreeks verkozen en 
werd ik OCMW-voorzitter. De gemeen-
te en het OCMW besturen vind ik een 
boeiende materie, vooral het sociale 
luik ligt me nauw aan het hart. Ik pleit 
voor optimale kansen voor iedereen 
en zorg op maat. Gebouwen moeten 
toegankelijk zijn en de gemeentelijke 
info moet verstaanbaar zijn.

Willy Naveld (64), 
geboren en getogen 
in Keerbergen
Gepensioneerde 
postbeambte 
OCMW-raadslid
Natuurliefhebber en 
dierenvriend
Woont in de 
Lupinenweg 5

Als dochter van Fons Verplaetse kreeg 
ik de CD&V-microbe met de paplepel 
binnen. Ik werk bij de Vlaamse Land-
maatschappij. Van 2011 tot 2017 was 
ik raadgever van Vlaams minister 
Schauvliege, bevoegd voor omgeving, 
natuur en landbouw. Ik ben kandidaat 
omdat Keerbergen nog aangenamer, 
veiliger en milieuvriendelijker kan 
worden. Aanpakken dus!

Sibylle Verplaetse (62), 
A.Cleynhenslaan 147
Bio-ingenieur
Dochter van Fons Ver-
plaetse
Gehuwd met Dirk
Weytjens
Mama van 3 dochters, 
oma van 6 klein-
kinderen

Greet Artois (63), 
Acaciadreef 19 
Gehuwd met Frank 
Van den Eynde + 
Mama van Jan en 
Annelies. 
Oma van twee 
schattebollen Daan 
en Rik 

Ik heb meer dan 40 jaar in de zorg-
sector gewerkt. Daardoor weet ik 
hoe kwetsbaar mensen kunnen zijn. 
Hierdoor was ik heel gemotiveerd 
om de Minder Mobiele centrale mee 
op te starten. Deze dienst met vele 
vrijwillige chauffeurs brengt veel 
mensen naar de dokter, het zieken-
huis, Cado, de kapper, enz. Ik help 
graag mensen met raad en daad, 
een glimlach en een schouderklopje.

ILLY NVELD SIBYLLE VERPLETSE

Mick Van Damme (63), 
Oude Putsebaan 4
Gehuwd met
Jan Perdieus
Mama van Sam, Bob 
en Bart
Bonneke van Roos, 
Emma, Liese en …

Respect voor mens en natuur, verant-
woordelijkheidszin en een nog steeds 
bruisend enthousiasme zijn mijn drijfve-
ren om mijn steentje bij te dragen aan de 
prachtige gemeente waar ik nu al 23 jaar 
woon. Ik ben coördinator van de vrijwil-
ligers in het Sint-Maartenziekenhuis. Dat 
hee� mijn kijk op mensen positief beïn-
vloed. Herkenning en erkenning zijn 
hierin magische sleutelwoorden, omdat 
ze mensen motiveren om hun passie in 
hun werk en leven te behouden.

GREET RTOIS MICK PERDIEUS-VN DMME

�� ��

�� ��
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Er wordt over mij wel eens gezegd dat ik 
de vriendelijkste fietsende politieker 
van Keerbergen ben. Daar ben ik fier op. 
Mensen interesseren mij. Een babbeltje, 
een luisterend oor, daar kan ik van ge-
nieten. Waar ik kan, ben ik steeds bereid 
om te helpen zoals bij OKRA en CD&V. Ik 
wil aantonen dat 80-plussers nog hun 
steentje in de samenleving kunnen 
bijdragen. Daarom ben ik er terug bij!

Louis Van Hoof (84), 
Haachtsebaan 77
Gepensioneerd
Weduwnaar van 
Lenke Op de Beeck
Vanaf zijn 50ste
in de politiek
30 jaar ononder-
broken in de
gemeenteraad

Ik sta al 24 jaar ten dienste van Keer-
bergen, als raadslid en als schepen. 
Je kent me als steeds paraat om uw 
kleine ongemakken snel op te lossen; 
om uw vereniging te ondersteunen in 
Den Bussel. Mijn politiek leven was en 
is gebaseerd op werken voor en met 
mensen. En ja, dat boeit me nog 
steeds!

Maria (70), 
Aspergeveld 5
Gehuwd met 
Ferdinand Vranken
Mama van Wim en 
oma van 4 kleinkin-
deren

Marc (54) woont in 
de Schrieksebaan 
167
1ste schepen
Jurist
Gehuwd met Veerle 
Straetemans
Papa van Annelies 
(19) en Sofie (17)

Ik ben 24 jaar gemeenteraadslid en 
18 jaar onafgebroken eerste schepen 
van onze groene gemeente. U en 
onze verenigingen zijn voor
mij belangrijk.
Inzet en ervaring troef!

LOUIS VN HOOF MRI VERSCHOREN

MRC VNGRUNDERBEECK
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U ziet het niet meer zitten 
om zelf te gaan stemmen. 
at nu?

• U downloadt het volmachtformulier 
van de website vlaanderenkiest.be 
of u vraagt het aan onze kandidaten.

• U vult het volmachtformulier tijdig 
in

• U gee� het ingevulde formulier aan 
de persoon die voor u zal stemmen 
(= de volmachtkrijger)

• Op de dag van de verkiezingen gaat 
de volmachtkrijger met het vol-
machtformulier en de nodige 
documenten naar het stembureau 
dat op uw oproepingsbrief vermeld 
staat

Meer info: vlaanderenkiest.be



Keerbergen hee� een enorme evolutie doorgemaakt. 
Van een typisch Kempisch dorp zijn we uitgegroeid tot 
de rijkste gemeente van de regio en de op twee na 
rijkste van Vlaanderen. Maar de evolutie stopt niet. We 
kijken vol vertrouwen naar de toekomst en kiezen de 
weg vooruit: meer smaak in het leven, meer bruis in 
het dorp, meer naam in de streek. Zie volgende 
pagina's. Het volledige programma vind je op onze 
website: keerbergen.cdenv.be.

We houden vast aan enkele principes:
1 CD&V-bestuurders hebben een hart voor 

Keerbergen. Ze zijn actief in het verenigings- en 
gemeenschapsleven.

2 Onze plannen worden gerealiseerd zonder extra 
belastingen. De ingevoerde taksen op leegstand en 
op ongeadresseerde reclame worden aangepast.

3 Goed bestuur begint bij een correcte en vlotte 
dienstverlening.

4 De Keerbergenaars hebben recht op snelle en 
adequate informatie.

5 Wij werken graag samen met andere gemeenten, 
maar niet binnen het kader van een fusie.

Ons programma



#meersmaak

• De gemeentelijke buitenschoolse kinder-
opvang wordt verder uitgebreid;

• We richten het “Huis van het Kind” op;
• Alle gemeentelijke gebouwen worden ge-

screend op energiezuinigheid;
• De dienstverlening wordt continu aange-

past aan de veranderende noden van de 
samenleving;

• Gebouwen van de gemeente toegankelijk 
voor iedereen; 

• Meer nadruk op preventie (kanker, versla-
vingen);

• Promotie gezonde voeding en gezonde 
dranken via de school;

• We maken een nieuw mobiliteitsplan, 
met echte schoolstraten;

• We blijven inzetten op nieuwe fietspaden;
• Kordater optreden tegen herrieschoppers 

en vandalenstreken;
• Van BIN (Buurt Informatie Netwerk) naar 

BON (Buurt Ondersteunend Netwerk);
• Vaste camera's in het centrum en op 

invalswegen, en twee mobiele camera's;

ONS PROGRMM  >>
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#meerbruis

#meernaam

• We ondersteunen alle jeugd- en senio-
renbewegingen;

• Project “buurtkar:  diensten en goederen 
tot bij de elke inwoner;

• We bouwen GC “Den Bussel” verder uit;
• We nemen initiatieven zoals Keerbergen 

Matcht om onze eigen “asperge” en 
cultuur blijvend te promoten;

• We stimuleren de lokale economie;
• We breiden de speelpleinwerking uit 

naar kleuters en organiseren meer sport-
weken;

• We blijven investeren in het gemeentelijk 
onderwijs en moedigen net-overschrij-
dende initiatieven aan;

• Het beheer van het sportcomplex blij� in 
handen van het Autonoom Gemeente-
bedrijf;

• We werken met een erkende gemeente-
lijke sportdienst;

Een groene gemeente als naamkaartje:
• verkavelingen met strikte voorwaarden 

om bestaande bomen te behouden en 
nieuwe aan te planten;

• We moedigen “groene gevels” aan;
• We stellen bladkorven ter bveschikking;
• Bijkomende groene verpozingsplaatsen 

met zitbank over heel de gemeente;
• Er komt een hondenweide;
• Streng optreden tegen sluikstoken en 

sluitstorten;
• Bijkomende elektrische oplaadpunten 

voor auto’s en fietsen;
• Nieuwe fietspaden - een fiets- en wandel-

brug over de Dijle;
• Vernieuwing van de dorpskern;
• Gescheiden riolering in Keerbergen Oost;

Het volledige programma:
keerbergen.cdenv.be
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ONZE RELISTIES  >>

Cultuur
GC Den Bussel werd het centrum van het sociale 
en culturele leven; 
De Gemeentelijke basisschool
Grondige renovatie + Smartborden;
Sporthal
Drie petanquebanen, buitenfitnesstoestel, ver-
nieuwing gevechtssportzaal, douches en kleed-
kamers, inkom met nieuwe balie.
Verkeers- en fietsveiligheid (+riolering)
• De schoolomgeving “Atheneum” afgewerkt;
• De Kempenlaan tussen Putsebaan en Mechelse-

baan heraangelegd;
• De Achiel Cleynhenslaan vernieuwd met 

fietssuggestiestroken;
• De Putsebaan tussen de Raambeek en het 

centrum met veilige, vrijliggende fietspaden;
• Plannen voor een nieuwe dorpsstraat;
Wonen
• Drie nieuwe sociale appartementen;
• Voorontwerp voor acht seniorenwoningen met  

ruimte sociaal restaurant en sociale kruidenier;
Jeugd
Chirolokalen (inclusief dak) volledig vernieuwd;
Senioren
• De thuisdiensten van het OCMW werken priori-

tair voor 65-plussers die hulp nodig hebben; 
• De Minder Mobiele Centrale is flink uitgegroeid: 

meer dan 40.000 km per jaar;
Milieu
• Het natuurgebied 'de Broekelei' verdubbelt in 

oppervlakte;
• De gemeente en OCMW nemen drie wagens op 

aardgas in gebruik;
• De roze zak werd ingevoerd en het ophalen 

ervan georganiseerd;
Financiën
De schuldengraad werd onder controle gebracht. 
Na een positieve evaluatie van de rekening van 
2016 werden de belastingen verlaagd.

En nog veel meer. Kijk ook op p. 2 en 3. En op 
onze website: keerbergen.cdenv.be.

Liliane Goyvaerts
OCM-voorzitter

schepen sociale zaken

Maria Verschoren
outer Boncquet

schepenen van cultuur

Marc Vangrunderbeeck
1ste schepen

 openbare erken 
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