
DAAR STAAN 25 KANDIDATEN  
GARANT VOOR.

5WIJKEN  
OM TE  
KOESTEREN! 

VOOR



KOESTER ‘T KAMP OMDAT... 

...we ontwapenend gastvrij zijn;

...het hier aangenaam wonen is met veel 
groen in de buurt;

...Leopoldsburg als jongste gemeente van 
Vlaanderen bijdraagt aan de belangrijke 
geschiedenis van ons land;

...we de grootste militaire garnizoensstad 
van België zijn;

...je hier niet moet geboren zijn om je hier 
thuis te voelen;

...de mensen hier vriendelijk zijn, 
toegankelijk maar niet opdringerig;

...het hier betaalbaar wonen is; 

...hier onze veilige thuishaven is;

...we ons hier in de buurten  
geborgen voelen;

...er 25 kandidaten klaar staan om de 
komende zes jaar het allerbeste voor onze 
gemeente te doen!
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Met het project #Naardekern 
wordt er gewerkt aan de branding 
van Leopoldsburg. Zo moet er een 
beeldkwaliteitsplan opgemaakt 
worden over hoe het centrum er in de 
toekomst moet uitzien. De Nicolaylaan 
en de hele stationsomgeving moeten 
opgewaardeerd worden.

Aan de rand van het centrum is er 
het Koninklijk park. Dit park moet 
een ‘Central  Park’ worden waar 
elke inwoner kan vertoeven. Een 
hondenloopzone aan de rand van het 
centrum hoort daar ook bij.

Ik werk bij bakker Vermeer op ’t Geleeg.  
Ben creatief en sportief aangelegd 
In mijn vrije tijd doe ik veel modellenwerk.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik er ben opgegroeid en er heel 
veel warme momenten heb gekend. 
Leopoldsburg is een gemeente met een rijke 
geschiedenis waar ik me helemaal thuis voel.

Louis Le Cocqstraat 80 
crits1993@live.be 
0468 21 72 00

Ik ben een echte familieman die kan genieten 
van een goed glas wijn. 
Ik ben een gepensioneerd DVV 
verzekeringsagent 
Gebeten door de gemeentelijke politieke 
microbe. 
Sta altijd klaar voor iedereen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik als geboren en getogen 
Kampenaar onze gemeente heb zien 
uitgroeien tot een multiculturele en 
harmonieuze samenleving waar plaats is 
voor jong en oud!

Englebert Adanglaan 28 bus 1 
michel.schepens1947@gmail.com

Uitbaatster van bijouterie Claire in het centrum. 
Ben altijd te verleiden met een goed boek  
Ik zet mij graag in voor veel goede doelen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik me hier meteen thuisvoelde bij 
mijn aankomst 28 jaar geleden.

Koningsstraat 3 bus 8 
info@bijouterieclaire.be 
0497 26 95 06

Ik ben pedagogisch directeur van St.Michiel  
Sport graag in mijn vrije tijd. 
Ik zie graag een stukje van de wereld.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat onze gemeente een rijke 
geschiedenis heeft. Daarnaast zijn er ook 
tal van activiteiten waar iedereen aan zijn 
trekken komt.

Koningsstraat 33 bus 4 
timtheunis1@hotmail.com
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De schoolomgeving aan de kerk is 
een bloeiende buurt maar met de 
gewestweg (Lommelsesteenweg) 
in de nabijheid ook een gevaarlijke 
omgeving.  Ook hier moeten we 
een schoolstraat maken zodat de 
schoolomgeving aangenaam, veilig en 
buurtversterkend wordt! Getrouwd met Claudy en moeder van 4 

opgroeiende dochters. 
Als apotheker steek ik al mijn enthousiasme 
in apotheek Innesto. 
In de weinige vrije tijd kan ik genieten van 
een etentje met vrienden.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik hier graag woon en werk. 
Mijn dochters groeien op in een mooie 
vertrouwde omgeving met veel vrienden.

Lommelsesteenweg 215 
apo.dekat@gmail.com 
011 34 04 04

Gehuwd met Danny Kerkhofs en moeder van 
Melissa, Laura en Jenthe. Ik geniet van mijn 
familie en vrienden rondom mij. 
Ik ben mede-oprichtster en secretaris van de 
Immertse zwemclub en ben zeer actief als 
vrijwilligster bij meerdere verenigingen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat je er heerlijk kan genieten en 
ontspannen in de natuur. In onze rustige 
gemeente worden activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud wat de samenhang van de 
inwoners alleen maar bevordert.

Nachtegaalstraat 13 
wendy.greunlinx@gmail.com 
0479 66 12 06

Ik ben een jonge ondernemer  
Geniet van vrije tijd met mijn gezin.  
Jeugdtrainer bij judoclub Leopoldsburg.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik geloof in een mooie toekomst 
voor onze gemeente. Leopoldsburg is een 
plek waar we kunnen werken, ondernemen, 
genieten, in alle rust thuiskomen en samen 
onze belevingen kunnen delen.

Pater Asteerstraat 92 
eyckmansr@gmail.com 
0474 86 57 81

Mama van 3 kinderen en 2 pluskinderen.  
Dagelijks druk in de weer als thuisverpleegster.  
Sta altijd voor iedereen klaar.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het al bijna 40 jaar mijn veilige 
thuishaven is en ik wil dat het voor alle 
kampenaren net zo veilig voelt.

Sparrenstraat 42 
janssenslinda@hotmail.com 
0473 42 05 22

Huishoudhulp van beroep. 
Zéér actief als vrijwilliger.  
Ik ben het liefst van al midden de mensen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat je zelfs als inwijkeling meteen wordt 
opgenomen in de lokale gemeenschap. 
Met een militair als echtgenoot kwam ik in 
Leopoldsburg terecht. Ik vond hier meteen 
een thuis en zou nooit meer weg willen uit 
deze warme gemeente.

Kerkhovenweg 134 
sonjavaesen@hotmail.com 
0479 77 30 05
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De Boskant kent een eigen 
buurtwerking maar nog te weinig 
een eigen buurt.  We willen dat de 
gemeente werk maakt van een mooi 
buurtplein.  In de militaire wijk willen 
we samen met CDSCA inzetten op 
het groenonderhoud en de renovatie 
van de woningen. Gehuwd met Guido en moeder van 3 

zonen. 
Dynamische kinesiste voor mens en paard.  
Mijn grote passie zijn  paarden en ik kom 
helemaal tot rust in de natuur.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het hier aangenaam wonen is met 
prachtige plekjes zoals uitgestrekte bossen, 
parken, een haventje en nog zoveel meer…

Boskantstraat 189 
Katrien.ozeel@gmail.com 
0485 71 64 56

Actief militair als preventieadviseur 
arbeidsveiligheid.  
Vrijwillig brandweerman/ambulancier 112 bij 
Brandweer Leopoldsburg. 
In mijn vrije tijd ben ik actief als triatleet, kok en 
tekenaar.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het onze grootste en best 
uitgebouwde garnizoensstad van België is

Karmellaan 5 bus 1 
yves.grijp@telenet.be 
0498 27 05 61

Mijn vrouw Marie-Thérèse Bensch en onze  
2 zonen zijn mijn steun en toeverlaat. 
Mijn vier kleinkinderen hebben mijn hart 
gestolen. Ik sta altijd voor iedereen klaar. 
Ik heb een groot hart voor mens, dier en milieu 

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik hier thuis ben en wil 
meewerken aan een betere toekomst voor 
iedereen. Samen staan we sterk!

Merkemlaan 9 
josdrees@gmail.com 
0477 21 37 08

Ik ben een studente rechtspraktijk. 
Jong en ambitieus.  
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met 
zwemmen en fitness

Ik koester ’t kamp... 
...omdat er bloeiende cafés zijn om op stap 
te gaan. Leopoldsburg groeit continu en 
het is er aangenaam wonen in een groene 
omgeving.

Boskantstraat 172 
jolien.drieskens@gmail.com 
0472 89 26 07
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Samen met alle betrokkenen willen we de kerk van het Geleeg en het plein errond een nieuwe 
buurtbestemming geven. Scouts, een nieuwe school en de wijkvereniging kunnen hier een 
nieuwe plaats hebben. In de Kleine Zavelheide willen we de wijkwerking verder versterken.  

Ben getrouwd met Pikke Schelkens en 
trotse supporter van mijn 2 zonen Giel en 
Tuur! Enthousiaste basketbaltrainster voor de 
allerkleinsten en lid van het zangkoor De Strogalm  
Medewerkster van Wouter Beke sinds 2005 en 
Schepen van jeugd en sport.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik hier geboren en getogen ben! 
Mijn zonen groeien op in een gemeente waar 
heel veel voorzien is voor jong en oud. Ik heb 
Leopoldsburg zien uitbloeien tot een warme 
gemeente waar verbondenheid terug centraal 
staat.

Rozenstraat 42 
sverbeeck@cdenv.be 
0477 46 86 83

SARA 
VERBEECK 
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Actief gepensioneerde. 
Ik leef me  uit als vrijwillig Leopoldsburggids . 
Ben een echte volksmens.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik als geboren Kampenaar al heel 
mijn leven in onze mooie gemeente woon. 
Ik heb in die periode heel veel mensen naar 
‘t Kamp zien komen en draag alle inwoners 
een warm hart toe. Tot uw dienst!

Eloi Hellenboschstraat 14 
josire@skynet.be 
0473 83 93 93

JOS  
WOUTERS   
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Ik ben trotse Burgemeester die de criminaliteit 
liet dalen en het samenleven bevorderde 
Fiere papa van Warre, Mine en Nette 
In mijn beperkte vrije tijd altijd te vinden voor 
een fietstocht, enkele baantjes zwemmen 
in De Merel of eens joggen in de Immertse 
bossen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik hier geboren en getogen ben en 
mij altijd al thuis heb gevoeld in deze mooie 
gemeente.

Boterbloemstraat 20 
info@wouterbeke.be

WOUTER 
BEKE  
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Gehuwd en papa van 2 kinderen  
Ik werk bij Nike als Automation Engineer.  
En ben graag op pad met de moto.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik mijn kinderen gelukkig, veilig 
en sportief zie opgroeien in een rustige, 
groene omgeving waar ik zelfs met de fiets 
kan gaan werken. Leopoldsburg is een 
gemeente die mensen bij elkaar brengt, 
onder andere door de vele jaarlijkse 
activiteiten.

Berkenlaan 31 
bilal.kocyigit@telenet.be 
0484 18 27 66

BILAL 
KOCYIGIT  
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Gehuwd met Wim en mama van een dochter en zoon. 
Beroepshalve ben ik administratief bediende.  
In mijn vrije tijd gaat mijn voorkeur naar kunst 
en cultuur en mijn kinderen vergezellen op hun 
buitenschoolse activiteiten. 
Gezellig samen zijn met vrienden en familie

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het hier fijn is om te wonen en te 
werken. In het centrum kan je terecht voor 
een lekker hapje en drankje, winkels en leuke 
activiteiten. Bovendien bezit Leopoldsburg veel 
prachtige natuur. Kortom, veel troeven die we 
moeten blijven uitspelen! 

Rozenstraat 77 
lieve.simkens@gmail.com

LIEVE 
SIMKENS  

16

Gehuwd met Inge Reynders en papa van Lily, 
Lauren en Lucas . 
Ik ben sales manager bij Opel Geurts in Genk. 
Spendeer graag veel tijd met mijn gezin. 
Ik ben gemachtigde opzichter bij de Heppening.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het een gemeente is met een 
rijke geschiedenis. Als 4de generatie van 
de familie Pernet ben ik grootgebracht in 
Leopoldsburg. Het is een gemeente waar 
iedereen zich meteen thuis voelt.

Berkenlaan 56 
kris.pernet@telenet.be 
0479 64 22 46

KRIS  
PERNET  
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‘t GELEEG



Heppen Bij de gedeeltelijke herbestemming van de kerk moet het kerkplein opnieuw ingericht 
worden in functie van de buurt..

Immert Fietspaden en trage wegen moeten de weg naar Immert veiliger maken aanleggen.

Gehuwd met Dries Telen en mama van 2 
kinderen. 
Ik ben verpleegkundige en orthopedagoge. 
Oprichtster van kinderdagverblijf Chibi.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het hier fijn is om te wonen en te 
werken. In het centrum kan je terecht voor 
een lekker hapje en drankje, winkels en leuke 
activiteiten. Bovendien bezit Leopoldsburg 
veel prachtige natuur. Kortom, veel troeven 
die we moeten blijven uitspelen!

Voetsveldweg 44 
mas_chloe@hotmail.com 
0494 91 49 24

Ik ben een gedreven motivator van mijn 
sportieve dochter. 
Tevens ben ik een echte teamplayer. 
Wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil, zoekt 
redenen.

Ik koester ’t kamp... 
...omdat we hier allemaal samen kunnen 
bouwen aan een mooie gemeenschap. ‘t 
Kamp leeft! Samen vooruit!

Pastoor Aertsstraat 5 bus 1 
ancaerts@telenet.be

Gehuwd en vader van 2 kinderen  
Ik ben militair en actief met alles wat in de 
gemeente met sport te maken heeft.  
Ben zeer actief binnen de C.D.S.C.A. 
gemeenschap

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het een jonge ambitieuze gemeente 
is. Een smeltkoers van mensen die niet alleen 
uit alle hoeken van België  maar uit alle hoeken 
van de wereld komen. De gemeente heeft veel 
potentieel op vlak van infrastructuur, toerisme 
en ontspanning.

Zavelstraat 24 
lode.denyft1968@gmail.com 
0498 31 91 18

CHLOÉ  
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Ik ben bediende op Ford Lommel Proving 
Ground. 
Gehuwd en vader van 2 kinderen.  
Ik sport graag in mijn vrije tijd. 
Ik sta altijd klaar voor anderen. 

Ik koester ’t kamp... 
...omdat ik geboren en getogen ben in 
Leopoldsburg en ik een groot hart heb voor 
onze gemeente. Ik vind het een veilige en 
rustige woonomgeving met veel initiatief voor 
jeugd en sport. De vele culturele activiteiten 
brengen de kampenaren dichter bij elkaar

Tunnelstraat 141 
bmaes@outlook.be 
0477 44 79 48

BENNY 
MAES  
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HEPPEN & IMMERT

Schepen van cultuur, toerisme, wijkwerking, 
onderwijs en middenstand.  
Campusmanager bij Qrios campus KCST-Sint-
Martinus (volwassenenonderwijs), bestuurslid 
KVLV Heppen en lid van catecheseteam 
Leopoldsburg-Heppen. 
Gehuwd met Johan Masco en mama van Rune 
en Laïs. Houdt van natuur en cultuur

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het een echte thuisbasis is waar 
iedereen zichzelf kan zijn en vrij kan genieten 
van het vele groen. We zijn een garnizoenstad 
waar we terecht fier op zijn. De inwoners van 
Leopoldsburg hebben een warm hart.

Beringsesteenweg 52 bus 1 
marleen@mkauffmann.be 
0473 25 00 46

MARLEEN 
KAUFFMANN
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Ik ben secretaris van CD&V Limburg 
Gehuwd met Sabine en fiere Papa van Marta(3jr) 
en Wannes (2mnd).  
Gepassioneerd bierliefhebber aan het fornuis. 
Ik geniet als ex-scout nog steeds van avontuur. 

Ik koester ’t kamp... 
...omdat het in deze groene regio echt 
thuiskomen is en zij potentieel heeft om 
écht verder te groeien. Voor een Kamp 
met ambitie, de weg vooruit naar verdere 
ontwikkeling!

Middenlaan 9 
skuylen@cdenv.be

STIJN 
KUYLEN 
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BEKE Wouter
KAUFFMANN Marleen

THEUNIS Tim 

KUYLEN Stijn
SIMKENS Lieve

EYCKMANS Robbie
PERNET Kris

MAES Benny
GRIJP Yves

DENYFT Lode
KOCYIGIT Bilal

DREES Jos
SCHEPENS Michel

VERBEECK Sara
DRIESKENS Jolien

OZEEL Katrien
MAS Chloé

DEBRUYNE Katrien
VAESEN Sonja

JANSSENS Linda
CAERTS An

CRITS Aurelie
GREUNLINX Wendy

CARMANS Claire
WOUTERS Jos

V.u. Katrien Ozeel, Boskantstraat 189, 3970 Leopoldsburg - Verkiezingsdrukwerk

Naast de gemeenteraadsverkiezingen zijn er ook provincieraadsverkiezingen.  
Voor Leopoldsburg is Marleen Kauffmann kandidaat. U mag uiteraard op alle 
kandidaten stemmen, maar geef zeker ook uw stem aan Marleen.

PROVINCIERAADSVERKIEZING


