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TOEKOMSTVISIE

#CDENVTESSENDERLO

1.  GOVAERTS STEFAN 
2.  SMEETS ALIES 
3.  VAN DONINCK EVY 
4.  VERBOVEN ERIC 
5.  VAN AELST JOZEF 
6.  VAN DE PUT AUGUST 
7.  SANEN NANCY  
8.  NYS LEEN 
9.  BERTELS HUGO 
10.  VAN SWEEVELT PAULA 
11.  VAN THIENEN MYRIAM 
12.  SWINNEN PIETER 
13.  LODTS TIM 

14.  KABLAN BEKIR 
15.  EIJCKMANS YOLANDA 
16.  DAMS INNE 
17.  COOMANS CLIFF 
18.  REYKERS KAREN 
19.  PLUYMERS KAREL  
20.  VANDERVOORT GEOFFREY 
21.  CUYPERS NOELLA 
22.  MERTENS MARINA 
23.  CANDRIX GERDA 
24.  SWINNEN NELLE 
25.  VAN GENECHTEN FONS 

ONZE PROVINCIEKANDIDAAT
STEFAN GOVAERTS PLAATS 7

STEFAN GOVAERTSUW KANDIDAAT BURGEMEESTER

LIJST 3

UW TOPTEAM 
VOOR TESSENDERLO!

U mag op meerdere personen tegelijk stemmen. Elke stem telt volwaardig.

Fietspadenwe blijven constant werken aan veilige fietspaden

Sociaal huisaandacht voor het welzijn van senioren en minder validen

Werkgelegenheidgrote en kleine bedrijven blijven aantrekken om als gemeente te verder te kunnen groeien

Ruimtelijke ordeningwerken aan een leefbaar Tessenderlo

Cultuur
uitbreiding 
vrijetijdsaanbod



 TIM LODTS
Tim is één van onze nieuwe kandidaten maar is geen 
onbekende voor CD&V. Zijn vader was reeds jaren 
CVP-bestuurslid. Samen met zijn echtgenote en 
3 kinderen is hij woonachtig te Engsbergen. Vele 
Looienaars kennen hem als saxofonist van Harmonie 
St-Lucia of als supporter van Thes sport. Zich 
inzetten voor de Looienaar is hem niet onbekend, 
aangezien hij al ACV afgevaardigde is bij Valtris 
Tessenderlo. 

 CLIFF COOMANS
Deze papa van 4 woont in Tessenderlo- Centrum. 
Vele kennen Cliff nog uit een vorig leven als garçon 
van de Primeur en ‘t Paenhuys. Hij werkt als 
consulent bij CM -Limburg. Looi is voor hem een 
dorp waar het voor iedereen goed leven is en waar 
we regelmatig de gelegenheid hebben om elkaar te 
ontmoeten dankzij de vele festiviteiten. Jong en oud 
samen brengen! Daar wil hij  aan werken  als nieuwe 
kandidaat van ons Top Team voor Tessenderlo.

 NOELLA CUYPERS
Deze echte Looise woont in ’ t centrum en  is 
nog maar net gepensioneerd. Noëlla wil zich 
engageren binnen CD&V. Jullie kennen haar vooral 
van de kinderkledingwinkel Noëlla…. Als fan van 
fietsvakanties vindt ze het belangrijk dat Tessenderlo 
een fietsvriendelijke gemeente wordt.  

 LEEN NYS
Leen woont samen met haar 2 kinderen in Hulst. 
Al 30 jaar zorgt ze voor de Looise kinderen in ‘t 
Nestje. Het vuur, als oud Chiro, leiding brandt nog 
jaarlijks onder haar kookpotten wanneer ze mee 
gaat als kookouder. Deze passie is doorgegeven aan 
haar dochter die er nu hoofdleidster is. Gezien haar 
jarenlange beroepservaring als kinderverzorgster, 
wenst Leen zich nog verder in te zetten voor alle 
jonge gezinnen. 

 INNE DAMS
Deze sportieve jonge dame uit Tessenderlo centrum kent als 
zorgkundige maar al te goed de pijnpunten in onze ouderenzorg. 
Belangrijke aspecten voor Inne zijn betaalbare woningen en een 
sociaal beleid voor iedere Looienaar. Als nieuwe kandidaat van 
CD&V wil ze zich hier dan ook voor 200 procent inzetten. 

 GERDA CANDRIX
Gerda is wat men noemt een echte vrijwilliger. Ze zet zich 
in voor KVLV, KWB en Kind en Gezin. Samen met haar man 
woont ze in het centrum. Voor de Looienaar is ze geen politiek 
onbekende.  Gerda heeft in het verleden al mee aan de weg 
vooruit getimmerd voor Tessenderlo. Haar jarenlange  ervaring 
als gemeenteraadslid zal ook nu weer goed van pas komen.

 KAREN REYKERS
Ook Karen is één van onze nieuwe leden. Het politieke 
engagement heeft ze al met de paplepel meegekregen als 
dochter van onze kandidaat- burgemeester. Karen woont samen 
met haar partner en 2 zoontjes in het centrum. Vele onder jullie 
kennen haar als juf Karen. Ze wil zich inzetten voor sport  en 
cultuur, een goede samenwerking tussen de gemeente en de 
scholen om de kinderen hiervoor nog meer warm te maken.

 PIETER SWINNEN
Pieter woont samen met zijn vrouw en dochtertje op de 
Stemberg. Deze sportieveling wil zich inzetten voor een  
duurzame ontwikkeling van de open ruimtes in Tessenderlo, met 
voldoende plaats voor natuur.

 NELLE SWINNEN
Deze Engsbergse dame heeft al heel wat ervaring. Als 
gewezen OCMW - raadslid weet ze wat belangrijk is voor 
onze Looienaars. Vanuit haar engagementen als directeur van 
basisschool de Lettertrein en lid van het oudercomité van de 
scouts Engsbergen kent zij de leefwereld van onze kinderen. 
Daarom wil ze zich inzetten voor onderwijs en kinderwelzijn in 
onze gemeente.

 GEOFFREY VANDERVOORT
Deze stille genieter uit het centrum, houdt van 
literatuur, nieuwe media en ICT. Hij is reeds jaren 
lid van ons bestuur en is de drijvende kracht van onze 
website en ons “Wij” magazine. Deze ervaring wil hij 
gebruiken om zich voor 100% in te zetten voor een nog 
betere communicatie naar onze inwoners toe.

 KAREL PLUYMERS
Deze leerkracht wetenschappen en wiskunde is uiteraard ook een aanwinst 
voor onze partij. Karel hecht veel belang aan goede contacten tussen mensen. 
Dit is de basis voor een warme maatschappij. De Weg Vooruit is voor hem dan 
ook het stimuleren en het ondersteunen van vrijwilligerswerk.

 MARINA MERTENS
Deze Looise dame is werkzaam in het onderwijs. Haar vrije tijd spendeert ze aan haar kinderen, 
kleinkinderen en sport. Marina was vroeger een zeer actief   gemeenteraadslid. Dankzij haar 
inzet loopt het niet alleen vlot bij de Bosvrienden maar ook binnen onze CD&V - ploeg. Voor 
Marina is het dan ook belangrijk dat we inzetten op een goede communicatie, milieu en 
verkeersveiligheid.

 EVY VAN DONINCK
Evy is al  enkele jaren onze voorzitster en woont samen met haar man en 
2 tieners in Hulst. Zij zet zich echter al veel langer in voor anderen. Zo 
is ze ook voorzitster geweest van het jeugdhuis en de jeugdraad van 
Beringen. In het dagelijks leven werkt ze als thuiszorgcoach voor 
senioren. Door haar expertise is zij een grote meerwaarde op 
domein van kinder- en seniorenwelzijn.

UW 
TOPTEAM 

VOOR 
TESSENDERLO!

 CULTUURHUIS
De afgelopen jaren is er al veel positiefs gewijzigd voor de 
gebruikers van onze culturele centra. Maar niet alleen de 
verbruiksprijzen zijn belangrijk ook de infrastructuur moet 
dringend aangepakt worden. Die frisse pint smaakt immers 
nog beter in een vernieuwd cultureel centrum. LEEGSTAND

Als gemeente moeten we leegstand aanpakken. Uiteraard 
kunnen we hiervoor niet alles zelf doen, maar moeten we 
vooral kansen creëren. Zo kunnen we partnerships stimuleren 
en creatief meedenken om onze lokale handel te laten 
groeien. Denk maar aan een samenwerking met scholen 
om laatstejaars studenten de kans te geven om van het 
ondernemerschap te proeven en zo de theorie in praktijk om 
te zetten in een pop up store in één van onze handelskernen. 

 PARKING
Mobiliteit is een thema wat telkens weer aan bod komt bij 
verkiezingen. Dat is maar goed ook, want het is een thema 
dat constant evolueert en blijvende inzet vereist. Ook 
in Looi is er nog veel werk te verrichten, denk maar aan 
voldoende parkeermogelijkheden in onze handelskernen 
en aan onze scholen en veilige verkeerstrajecten voor onze 
fietsers en voetgangers.

 KRAANHOF
Wat is er mooier om te zien dan kinderen die zorgeloos 
kunnen spelen in een veilige omgeving. Dit is één van 
onze belangrijkste punten voor de toekomst. Een grondige 
aanpak van de lokale speelpleinen en speeltuinen is daarom 
broodnodig. 
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