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KOESTER ’T KAMP.  
HOU VAN HEPPEN.
Dat is wat onze 25 kandidaten motiveert  
om op 14 oktober uw steun te vragen.

Voor hen is dit geen holle slogan maar een concreet engagement.

De voorbije maanden hebben zij samen met honderden andere mensen hard 
gewerkt om een toekomstplan voor onze gemeente uit te werken.  Geen 
woorden maar daden. Geen holle slogans maar concrete acties.  Geen vage 
beloften maar duidelijke voorstellen die berekend en haalbaar zijn.  

Zes jaar geleden beloofden we een gemeente die veiliger zou zijn, mensen 
meer met elkaar zou verbinden en betaalbaar zou blijven.  
De criminaliteit is gedaald, onze bevolking groeit omdat steeds meer mensen 
het aantrekkelijk vinden in Leopoldsburg te komen wonen,  
er is nog nooit zo een groot aanbod geweest van activiteiten, initiatieven 
en festiviteiten. De  belastingen zijn niet gestegen en intussen is er veel 
geïnvesteerd. Leopoldsburg gaat erop vooruit. Op dat elan willen we de 
komende zes jaar doorgaan.

Wouter Beke 
Uw burgemeester!



DE WEG VOORUIT  
NAAR EEN VLOTTER LEOPOLDSBURG,  
OP DE WEG ÉN ERNAAST.
Een gebrekkige mobiliteit is de grootste ergernis van de mensen. Hier moet werk van gemaakt worden. 
En niet alleen voor de automobilist. Ook voor fietsers en voetgangers.

“Als Heppenaar zie ik hoe gevaarlijk de 
Kanaalstraat is. Auto’s en fietsers al-
lemaal op één drukke baan. Dit moet 
aangepakt worden! De Kanaalstraat 

verdient een eigen fietspad. Ook de Heidestraat die voor Immert 
de toegangsweg is en voor vele jongeren de weg naar de voetbal 
of De Merel moet aangepakt worden.

Als verfent sporter zou ik graag iedereen op de fiets krijgen. Ook de 
mensen die moeten gaan werken. Wij willen dat er fiets-o-strades 
aangelegd worden zodat het woonwerkverkeer niet langer alleen 
autoverkeer is. Ik zie in mijn omgeving al hoeveel mensen de over-
stap gemaakt hebben naar een (electrische) fiets. Als we fiets-o-
strades aanleggen zal dit nog toenemen. Daarom willen we dat er 
richting Balen, richting Ham en richting Beringen zo’n fiets-o-stra-
des aangelegd worden.

Samen met het Vlaams Gewest moeten we ook de voet- en fiets-
paden langs de gewestwegen aanpakken. Zeker die tussen Hep-
pen en Leopoldsburg moet heringericht worden.”

“Als mama is de veiligheid van mijn 
dochter mijn eerste zorg. Maar ik 
ben bang om ze op de fiets te zet-
ten. We hebben in Heppen ook 

enkele buurtwegen die we kunnen gebruiken om ze in te rich-
ten als trage weg voor fietsers en voetgangers. Als de ontslui-
tingsweg naar het domein Reigersvliet wordt gerealiseerd, dan 
kan er ook wat minder verkeer door het centrum van Heppen. 
Anders zal dat verkeer (dat bij de ontwikkeling van Reigersvliet 
naar die nieuwe KMO zone moet) of de honderden mensen die 
in die nieuwe gevangenis zullen werken, ook voor een stuk door 
het centrum van Heppen moeten en het is er nu al vaak stilstaan.” 

“Er ligt een mooi fietspad 
van de Boskant naar het 
centrum. Wij willen dat dit 
fietspad langs de Koningin 

Louisa-Marialaan doorgetrokken wordt van het centrum naar 
Strooiendorp. Ook de schoolomgeving aan Sint Michiel moet vei-
liger gemaakt worden. Deze school ligt langs een drukke gewest-
weg (Diestersesteenweg). De zijweg (Ferdinand van Baelstraat) 
moet ingericht worden als een schoolstraat waardoor school-
gaande kinderen veiliger naar school kunnen.”

BENNY 
MAES  

AN  
CAERTS 

WENDY 
GREUNLINX  



KOESTER EEN  
VLOTTE GEMEENTE:

 » Fietspaden aanleggen en vernieuwen aan de 
koningin Louise Marialaan, kerkhovenweg, richting 
Bosland, Kanaalstraat, Heidestraat

 » Fiets-o-strade richting Balen, Ham en Beringen
 » Herinrichting schoolomgeving Sint Antoniuswijk en 

schoolomgeving Lommelsesteenweg
 » Trage wegen (buurtwegen) inrichten als 

alternatieve fietswegen
 » Electrificatie spoor Hasselt – Mol
 » Ontsluitingsweg naar Reigersvliet 
 » Bannen van doorgaand zwaar vrachtverkeer
 » Voetpaden langs gewestwegen aanleggen en 

vernieuwen 



EEN VLOTTE 
DIENSTVERLENING 
VOOR IEDEREEN!
De centrale opdracht voor een gemeentebestuur 
is zorgen voor een vlotte dienstverlening. Die 
dienstverlening moet meer aangepast worden 
aan de noden van deze tijd èn aan de nieuwe 
mogelijkheden die er zijn. En dit alles met één 
grote ambitie: een gemeente die kansen geeft aan 
iedereen: jong en oud, arm en rijk.

“Jonge gezinnen hebben vaak niet 
de tijd om zomaar naar het gemeen-
tehuis te gaan voor allerlei paperas-
sen. In het digitale tijdperk moet je 

veel meer on-line diensten kunnen raadplegen en documenten 
opvragen zonder dat je daar fysiek voor naar het gemeentehuis 
moet. Maar dat wil niet zeggen dat er mensen die niet met inter-
net overweg kunnen niet meer terecht kunnen op het gemeen-
tehuis. In tegendeel: wanneer meer mensen digitaal documenten 
raadplegen, is er meer tijd en ruimte voor mensen die daar moeite 
mee hebben of dit niet willen, verder te helpen. Dit is een win-win!” 

“Oudere mensen hebben 
vaak heel wat vragen om hulp 
en zorg voor thuis. Vroeger 
moesten ze daarvoor terecht 

op verschillende plaatsen (gemeentehuis, sociaal huis, etc. ). Met 
het nieuwe gemeentehuis kunnen ze terecht op één plaats. Dat is 
veel beter voor hen. Maar we moeten nu er ook voor zorgen dat 
de coördinatie van die verschillende hulpvragen van ouderen 
door een maatschappelijk assistent beter verloopt.

Al jaren ben ik actief in het sociaal verhuurkantoor. We kunnen 
mensen nog meer aansporen om hun woning te verhuren via 
het sociaal verhuurkantoor. In ruil daarvoor zouden zij een verla-
ging van de onroerende voorheffing moeten kunnen krijgen. 

Ook moeten we de mindermobielencentrale veralgemenen. 
Nu is die inkomensafhankelijk. Die moet opengesteld worden voor 
alle senioren.” 

KOESTER ’T KAMP WAAR 
IEDEREEN MEE IS

 » Verderzetten strijd tegen (kinder) armoede 
 » Huisvesting voor Sint Vincentius, sociale 

kruidenier, Ons centrum 
 » Vrijetijdsparticipatie toegankelijker maken voor 

mensen in armoede
 » Digitale dienstverlening uitbouwen 
 » Expertise senioren ter beschikking stellen voor 

jongeren
 » Mindermobielencentrale veralgemenen voor 

alle senioren
 » inzetten op preventieve screenings van kankers 

en chronische ziekten
 » G-sport ondersteunen met professionele 

begeleiding
 » Wijkwerken (opvolging PWA) stimuleren
 » Intensieve begeleiding van jongeren naar de 

arbeidsmarkt
 » Woningen die via sociaal verhuurkantoren 

verhuurd worden, een verlaging van de 
onroerende voorheffing aanbieden

 » Een nieuwe dynamiek voor het 
dienstencentrum

 » Seniorenantennes en buurtwerking voor 
senioren en alleenstaanden

 » Inzetten op integratie en actief beleid rond 
kennis van het Nederlands

STIJN 
KUYLEN

MICHEL 
SCHEPENS 



KATRIEN  
OZEEL 

“Waar de voorbije jaren de 
kinderarmoede in Vlaanderen 
gestegen is, is deze in Leo-
poldsburg net gedaald. Maar 

kinderarmoede – en armoede in het algemeen – blijft een grote uit-
daging de komende jaren. Iedereen moet vooruit kunnen, ook zij die 
het moeilijk hebben. Daarom moeten wij ons armoedebeleid ver-
der zetten. Ook moeten we de verschillende verenigingen die zich 
hiervoor inzetten, verder ondersteunen. Sint Vincentius, de soci-
ale kruidenier en Ons Centrum verdienen een geschikte locatie 
om zich te kunnen inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. 
Ook zouden we hen nog meer moeten betrekken bij de vrijetijd-
sparticipatie. Zo kunnen we nog meer inzetten op de vrijetijdspas.” 

“We hebben heel wat seni-
oren in onze gemeente. Dat 
is een ongelooflijke ervaring 
van mensen. We zouden hun 

expertise moeten ter beschikking stellen voor de jongeren in het 
begeleiden van hun schoolloopbaan of opleiding, het opstarten van 
een bedrijfje of het nalezen van eindwerken. Zo zorgen we ook 
voor een vlotte samenwerking tussen jong en oud!”

 
 

“Ik kom elke dag bij mensen die 
zorg nodig hebben. We moeten 
meer inzetten op screening 
van ziektes zoals borstkan-

kers, darmkankers, diabetes etc. Voorkomen is beter dan ge-
nezen. En vroegtijdig ontdekken maakt de kans op genezing veel 
groter. Samen met de eerstelijnszones en de welzijnsraad moeten 
we hier werk van maken.

Mensen met een beperking tellen ook volwaardig mee. Zo zou-
den we de G-sporten professioneel kunnen begeleiden om 
hen op die manier nog meer tot ontplooiing te laten komen.” 

“De werkloosheid is in onze ge-
meente veel sterker gedaald dan 
in Limburg (waar ze op haar beurt 
sterker daalde dan in Vlaanderen). 

Dat komt omdat we heel concreet op het terrein met de VDAB 
hebben samengewerkt voor mobiele opleidingen voor niet- en 
laaggeschoolden. We hebben ook het WIJKwerken (als opvolger 
van PWA) ingevoerd. We moeten in de toekomst verder inzetten 
op de intensieve begeleiding van jongeren op de arbeidsmarkt.”

KATRIEN 
DEBRUYNE 

JOLIEN 
DRIESKENS 

LINDA 
JANSSENS 

KATRIEN  
OZEEL 



DE WEG VOORUIT  
NAAR EEN VEILIGE 
EN PROPERE  
GEMEENTE
De criminaliteit is in Leopoldsburg met 40% 
gedaald. Dat is tweemaal zo sterk als in 
de buurgemeenten. Er komt een nieuwe 
brandweerkazerne. We hebben van het 
versterken van onze veiligheid dan ook een 
absolute prioriteit van gemaakt. Zwerfvuil 
ergert de mensen. Pas als de straten en 
pleinen proper en veilig zijn, zijn ze er voor 
iedereen. Anders nemen de sterksten het 
openbaar domein over. 

“Als militair en brandweerman is me 
inzetten voor de veiligheid van mensen 
mijn dagelijks engagement. En ik ben blij 
dat dit ook de voorbije jaren voor het 

bestuur zo is geweest. Denk aan de brandweerkazerne. Al vele 
decennia wordt erover gesproken maar nu wordt ze gerealiseerd! 

Wij willen op die weg verder gaan. De buurtinformatiegroepen 
en whatsappgroepen die pas geïnstalleerd zijn, moeten we ver-
der uitbouwen. Het verhoogt de sociale controle en zorgt ervoor 
dat de wijkagenten meer oren en ogen hebben. De wijkagen-
ten moeten ook spreekuren in de wijken kunnen houden. De 
politie zou ook met een hondenbrigade het veiligheidsgevoel 
kunnen versterken. En aan de zebrapaden langs de gewestwe-
gen zou er speciale verlichting moeten komen waardoor bij het 
(schemer)donker het duidelijk wordt dat er een oversteekplaats is.” 

“Door de invoering van de gasboetes 
kan de politie nu efficiënter optre-
den tegen zwerfvuil. Met mobiele 
camera’s zetten we de strijd tegen 

mensen die zwerfvuil laten rondslingeren verder. We ondersteu-
nen mooimakers (mensen die in hun buurt het zwerfvuil oprui-
men) en willen ook ploggingsacties doen. De milieuvergunning 
van het huidige recyclagepark loopt af. Met een nieuw recycla-
gepark kunnen we de afvalstromen in de toekomst nog beter be-
heren.”

KOESTER EEN VEILIGE 
GEMEENTE

 » Buurtinformatienetwerken en whatsappgroepen 
uitbouwen

 » Wijkcontacten van de wijkpolitie versterken
 » Een politiehondenbrigade uitbouwen
 » Nieuwe brandweerkazerne
 » Geluidsarm vuurwerk
 » Een veilige hondenloopzone in Leopoldsburg

YVES  
GRIJP 

KRIS  
PERNET 



”Een mooie gemeente is ook 
een gemeente met minder fijn 
stof. We moeten het doorgaand 
zwaar verkeer zoveel mogelijk 

bannen uit ons handelscentrum. Zo hebben we nu al een kilo-
meterheffing op de N73 voor vrachtwagens. Dit was een eerste 
stap. Zo moeten we verder. We willen ook ijveren om de komende 
jaren de spoorlijn Mol Hasselt te electrificeren. Nu komt er ver-
schillende keren per dag een stinkende dieseltrein door het drukst 
bevolkte gedeelte van onze gemeente. Ook willen we verder in-
zetten op de klimaatwijken om zo oude woonwijken te renove-
ren. Met de parkrangers willen we onze parken en bossen verder 
proper houden en ook willen we meer bladkorven in de herfst.” 

“Veiligheid is niet alleen iets wat 
mensen aanbelangt. Ook dieren 
moeten veilig zijn. Daarom willen 
we dat het gemeentelijk vuur-

werk in de toekomst geluidsarm is zodat onze huisdieren ’s avonds 
of ’s nachts niet worden opgeschrikt en volledig in de war zijn door 
het plotse knallen van vuurwerk. We willen werk maken van een 
plaats waar mensen in alle sereniteit de assen van hun huisdier 
kunnen uitstrooien na crematie. Ook onze kermissen moeten 
diervriendelijker. De hondenloopzone in Heppen is een succes! 
Er mag er ook één aan het centrum van Leopoldsburg komen! 

Tenslotte moeten we het charter tekenen voor het behoud van 
de bijen en de nodige acties hiervoor ondernemen.”

KOESTER DE SCHOONSTE 
WIJK!

 » Via renovatie van woonwijken deze duurzamer en 
energiezuiniger maken. 

 » Inzetten op de strijd tegen zwerfvuil
 » propere bossen en parken
 » Nieuw recyclagepark
 » Meer bladkorven

BILAL  
KOCYIGIT 

LIEVE 
SIMKENS



DE WEG VOORUIT  
NAAR EEN  
LEVENDIG  
LEOPOLDSBURG, 
DAT GROEIT EN 
BLOEIT VOOR EN 
DOOR ELKE  
INWONER
Een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt. Dat 
wil toch iedereen. Wij werken er elke dag aan. En 
we hebben plannen om daar de komende zes jaar 
nog meer werk van te maken!

 

KOESTER EEN LEVENDIG KAMP 
VOOR DE JONGEREN!

 » Een nieuw jeugdhuis met een nieuw gebouw en 
een nieuwe werking 

 » Zorgen voor doorstroming van kwetsbare jonge-
ren naar jeugdverenigingen

 » Open huiswerkatelier met vrijwilligers leerkrachten 
en buddies 

 » Straathoekwerker samen met welzijnsraad inzetten 
voor acties tegen drugs

 » Investeringstoelage voor jeugdlokalen scouts en 
chiro

 » Aanbod uitbouwen van jeugdwerking tussen 12 
en 18 jaar

 » Inzetten op integratie van jongeren met migratie-
achtergrond binnen jeugdwerking en sportvereni-
gingen

 » Sportinfrastructuur aanpakken en vernieuwen
 » Ruimte gevechtssporten uitbreiden

“De jeugd verdient een eigen 
jeugdhuis! Na jarenlange dis-
cussies hebben we beslist dat 
er een nieuw jeugdhuis komt. 

Een eigen plek voor onze jeugd. Een nieuw gebouw en een 
nieuwe werking. Hiermee moeten we zorgen voor een betere 
doorstroming van kwetsbare jongeren naar jeugdverenigingen 
en een aanbod uitbouwen van een jongerenwerking tussen 
de 12 en de 18 jaar. Want deze groep valt nu tussen de plooi-
en bij de jeugdwerking. Met de kindergemeenteraad willen we 
een echte refterrevolutie ontketenen: zorgen dat er gezonder 
wordt gegeten in de schoolrefters! Drugs is tenslotte een groot 
probleem. We hebben een straathoekwerker aangeworven. Sa-
men met de welzijnsraad willen hem meer inzetten om acties 
tegen druggebruik bij jongeren te ondernemen.”

”Zelf ben ik actief in de buurtwer-
king van Strooiendorp. Hiermee 
ervaar ik hoe belangrijk actieve 
buurten zijn voor het sociale le-

ven in een gemeente. Waarom zouden we elke buurt niet een 
buurtbudget geven zodat de buurtbewoners zelf en samen 
kunnen nadenken over wat er in hun buurt kan verbeteren! We 
kunnen ook peter- en meterschappen organiseren voor de 
plantsoenen in de buurt en in elke buurt moet er een electrische 
laadpaal voor het opladen van electrische auto’s komen.

Ook moeten we samen met de verschillende buurten initiatieven 
nemen om in elke wijk een gezamenlijke maaltijd aan te bieden. 
Het zal ouderen, alleenstaanden of gewoon gezinnen samenbren-
gen. “

”Jonge gezinnen zijn de toekomst 
van elke gemeenschap. Ook in 
Leopoldsburg. Betaalbaar wonen 
blijft daarbij cruciaal. We moeten 

blijven zorgen voor een aantrekkelijk woonaanbod. Maar in plaats 
van uit te breiden en nieuwe ruimte aan te snijden voor kavels 
moeten we inbreiden en bestaande percelen een nieuwe woon-
bestemming geven. De site aan het voormalige Karmelklooster, 
de site aan het postgebouw waar ook de chiro en het vroegere 
kunstenatelier in de Oude Pastorij gevestigd is, de oude rusthuis-
site, de site aan de Tramstraat, de stationsomgeving, de site aan 
Den Heuvel, … het zijn allemaal sites waar we met inbreidingspro-
jecten mooie woongelegenheden kunnen creëren.”

SARA  
VERBEECK 

SONJA 
VAESEN

TIM  
THEUNIS



”Ikzelf woon als jongere in het cen-
trum van Leopoldsburg. Ik ben blij 
dat we binnenkort een jeugdhuis 
zullen krijgen. Er zijn ook bloeiende 

café’s om op stap te gaan. En dankzij CD&V krijgen de chiro en 
scouts een investeringssubsidie voor hun nieuwe lokalen! Het 
is ook goed dat we geen nieuwe groene ruimte aansnijden voor 
bijkomende woongelegenheden maar bestaande sites zullen 
omvormen voor inbreidingsprojecten. Ook jonge mensen zijn 
op zoek naar een betaalbare flat in het centrum.

Terzelfdertijd moeten we zorgen dat met dergelijke inbreiding ook 
de publieke ruimte wordt opgewaardeerd. Waarom kunnen we 
niet in samenwerking met Defensie van onze koninklijke parken 
een Central Park maken waar mensen kunnen wandelen, jog-
gen, fitnessen met fitpoints, etc?“

KOESTER DE GEZINNEN

 » Betaalbare woningen met inbreidingsprojecten in 
plaats van uitbreidingsprojecten om zo het groen 
maximaal te bewaren zoals de karmelsite, de 
Bpostsite, oude rusthuissite, de site Den Heuvel, 
de site voormalige Okay, de volkswagengaragesite 
aan de E. Adanglaan, stationsomgeving.

 » Maak van de militaire koninklijke parken één cen-
tral Park

 » het veiligstellen van sportactiviteiten op militaire 
sites zoals tennis, visvijvers en paardenmanage

 » de capaciteit van de kinderopvanginitiatieven met 
50 % doen stijgen

 » Kindercreche in het centrum van Leopoldsburg 
samen met onthaalouders en Kind en gezin

”Als militair sportmonitor bij de-
fensie houd ik me dagelijks bezig 
met de gezondheid en welzijn van 
onze militairen. Maar ook daarbui-

ten ben ik actief in alles wat sport aangaat. Door de afbouw van 
het leger staan de sportactiviteiten op de militaire sites zo-
als de tennis, de paardenmanege en de visvijvers onder druk. 
Wij willen echter alles in het werk stellen om deze activiteiten 
in de toekomst te kunnen behouden. In de gemeente zelf heb-
ben we een uitgebreide sportinfrastructuur. Dat is een zegen 
voor sportende kampenaars. Maar we zullen de komende zes jaar 
middelen moeten voorzien om die infrastructuur te vernieuwen. 
Ook moeten we meer ruimte geven voor de gevechtssporten 
in onze sporthal.”

”De tijd van een tekort aan opvang-
plaatsen voor de kinderopvang is 
voorbij. Door een goede samenwer-
king tussen de verschillende initiatie-

ven en diensten kunnen we iedereen een plaats geven. Toch is er 
nog behoefte aan kindercreches in het centrum van Leopolds-
burg. Daarom moeten we in samenwerking met de onthaalou-
ders en Kind en Gezind een initiatief nemen om hier bijkomende 
mogelijkheden te creëren. We maken in het gemeentehuis ook 
een afzonderlijk Huis van het Kind om allerlei vragen van kin-
deropvang, opvoedingsondersteuning en gezinsvragen samen te 
brengen. Dat maakt het voor jonge gezinnen gemakkelijker.

Ook willen de opvangcapaciteit voor in de kinderopvang uitbreiden. 
Door de nieuwe buitenschoolse kinderopvang die de gemeente 
volop aan het bouwen is op Sint Michiel en aan de Oude Pastorij 
in Heppen, kunnen we die capaciteit met de helft vergroten! 
Goed nieuws dus voor de jonge èn toekomstige gezinnen!”

AURELIE 
CRITS

LODE 
DENYFT

CHLOÉ  
MAS



”Als jonge ondernemer voel 
ik goed de behoeften van 
ondernemers aan. Bij de ont-
wikkeling van het domein 

Reigersvliet moeten we een KMO zone ontwikkelen om klei-
nere lokale ondernemers kansen te geven in onze gemeente een 
plaats te hebben. Ook de vrachtwagenparking moet op domein 
Reigersvliet een thuishaven hebben zodat niet in alle woonwijken 
vrachtwagens worden gestationeerd. En waarom zouden we 
niet een militair kwartier kunnen ombouwen om startups een 
kans en een plaats te geven?“

“Als middenstander in Leo-
poldsburg zie ik dat het de 
goede kant uitgaat met het 
handelscentrum. Alle handels-

kernen van kleinere gemeenten en steden hebben het moeilijk 
(oa door de opkomst van de e commerce) maar Leopoldsburg 
haalt alles uit de kast om kansen te geven aan middenstanders. Zo 
is er de centrumcoach gekomen die schitterend werk doet en 
wat ook in de toekomst moet verdergezet worden.

Maar er is nog werk aan de winkel. We moeten het merk 
made in Leopoldsburg meer in de markt zetten en een strate-
gie uitwerken om het handelscentrum verder te versterken. De  
Nicolaylaan tussen de stationsstraat en koningsstraat moet opge-
waardeerd worden. Nu geeft het een verloederde indruk. Samen 
met de ontwikkeling aan de stationsomgeving moeten we een 
nieuwe stimulans geven aan deze buurt. Ook moet de parkeer-
verordening in het centrum herbekeken worden. Zorgverstrek-
kers moeten bij evenementen ook toestemming krijgen om te 
komen parkeren want nu worden zij teveel gehinderd.”

KOESTER MIDDENSTAND EN 
ONDERNEMERS!

 » Een KMO zone op Reigersvliet
 » Een vrachtwagenparking op Reigersvliet
 » Een nieuwe branding ‘Made in Leopoldsburg’ van 

onze economische activteiten
 » Verderzetten centrumcoach
 » Aantrekken starters in leegstaande panden
 » Een militair kwartier ombouwen voor startups
 » Nicolaylaan opwaarderen door heel de stationsom-

geving te bekijken 
 » Herbekijken parkeerverordening
 » Zorgverstrekkers ook laten parkeren bij evenemen-

ten

ROBBIE 
EYCKMANS

CLAIRE 
CARMANS



”Een levendig Leopoldsburg moet 
ook levendig zijn voor senioren en al-
leenstaanden. Het dienstencentrum 
moet een nieuwe impuls krijgen. Het 

kan de plek van ontmoeting zijn voor senioren. Ook moeten we 
in samenwerking met de seniorenraad initiatieven ontwikkelen 
om oudere senioren meer te betrekken. Zo kunnen we telefoon-
cirkels organiseren en op bezoek gaan bij 80 plussers die thuis 
wonen om hun noden te kennen en hen te betrekken bij tal van 
initiatieven. Ook moeten we in de wijken seniorenantennes op-
zetten om mensen (bijvoorbeeld na het overlijden van een partner 
of bij een ziekte) uit hun isolement te halen. En waarom zouden 
we in de toekomst geen Grootouder-kleinkinddag organiseren 
tijdens de seniorenweek? Ook kunnen we (zoals in Neerpelt bij-
voorbeeld) buurtgezellen uitbouwen. Dit zijn vrijwilligers die in hun 
buurt voor anderen kleine taken vervullen zoals de post uithalen, 
eens een boodschap doen, etc.”

”Leopoldsburg heeft een 
rijk verleden waar we fier 
op mogen zijn. Weinig 
andere kleinere steden of 

gemeenten hebben zo een glorierijk verleden. Maar dat verleden 
moet telkens opnieuw verteld worden. Om lessen te trekken, om 
onze gemeenschappelijke geschiedenis te blijven kennen en om 
onze gemeenschappelijke verbondenheid te onderstrepen. Daar-
om maken we graag werk van een nieuw belevingsmuseum aan 
het Chinees Paviljoen dat verwijst naar dit verleden en ook pe-
dagogisch is voor de toekomst!

Naast een museum willen we ook werk maken van een nieuw groot 
massaspektakel zoals de Groote Rappel in 2016. Nog dagelijks  
worden herinneringen opgehaald aan dat initiatief. Er zijn vriend-
schappen voor het leven gesmeed. Maar vooral: het heeft de ver-
bondenheid tussen mensen versterkt. In september 2019 willen 
we dit nog eens overdoen en het dan in het teken zetten van de  
75-jarige herdenking van de bevrijding van de Tweede Wereldoor-
log.”

”We hebben heel wat erfgoed 
en culturele infrastructuur in 
Leopoldsburg. Maar als we dit 
voor de toekomstige genera-

ties willen blijven bewaren, moeten we dit renoveren. Al decennia 
wordt er zo gesproken over de renovatie van de hoofdkerk van 
het centrum. Maar eindelijk is het zover. Het dossier is goedge-
keurd en de middelen zijn voorzien. We kunnen er de komende 
jaren aan beginnen! Daarnaast moeten we ook zorg dragen voor 
de kleine monumenten zoals de historische grafmonumenten 
op het kerkhof van Leopoldsburg, de kleine kappeletjes hier en 
daar. Ze verwijzen telkens naar ons verleden en vertellen elk een 
stuk geschiedenis.

Ook de cafetaria’s van het buurthuis en het cultuur centrum zijn 
aan een opwaardering toe. De culturele infrastructuur is de voor-
bije 6 jaar al grondig aangepakt. In de volgende legislatuur willen 
we dit gebouw ook voorzien van zonnepanelen. Zo blijven we in-
zetten op energiezuinige infrastructuur.”

KOESTER ONZE GESCHIEDENIS!

 »  Nieuw museum dat verwijst naar het verleden van 
onze gemeente

 » Een nieuwe editie van de Groote Rappel in 2019
 » Renovatie van de hoofdkerk centrum
 » Zorg dragen voor het onroerend erfgoed in onze 

gemeente 

JOS  
DREES

MARLEEN 
KAUFFMANN

JOS 
WOUTERS



50% meer plaatsen in de buitenschoolse 
kinderopvang.

De kinderopvang kort bij en in samenwerking met de scholen 
organiseren, dat is onze visie.  Daarom organiseerden we in het 
verleden een buitenschoolse kinderopvang in de lokalen van het 
Atheneum.  We bouwen de pastorij van Heppen om tot een  
kinderopvang voor de kinderen van De Heppening. 

En nu bouwen we ook een nieuwe kinderopvang op de campus 
van scholengemeenschap Sint-Michiel.  Een bijkomend voordeel 
van dit project is dat er nauwer samengewerkt kan worden met 
de scholen wat betreft het gebruik van lokale of sportterreinen. 

Ook is er in het nieuwe gebouw meer mogelijk om in leeftijds-
groepen te werken, wat de werking absoluut ten goede komt.

DE WEG VOORUIT  
NIEUWE BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG AAN SINT-MICHIEL & 
VERBOUWING OUDE PASTORIJ HEPPEN 
TOT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG.



25 KANDIDATEN DIE  
’T KAMP KOESTEREN

KATRIEN 
OZEEL05

KATRIEN 
DEBRUYNE 07

ROBBIE 
EYCKMANS  06

JOS  
DREES 12

LINDA 
JANSSENS 09

BENNY 
MAES 08

SARA 
VERBEECK 03

WOUTER 
BEKE  01
MARLEEN 
KAUFFMANN02

STIJN 
KUYLEN 04

LODE 
DENYFT 10
AURELIE  
CRITS11

CLAIRE 
CARMANS 13

YVES  
GRIJP 20

WENDY 
GREUNLINX   23

JOLIEN 
DRIESKENS 15

SONJA 
VAESEN 19

BILAL 
KOCYIGIT  22

KRIS  
PERNET  18

JOS  
WOUTERS   25

CHLOÉ  
MAS 17

AN  
CAERTS 21

MICHEL 
SCHEPENS 24

TIM  
THEUNIS 14

LIEVE 
SIMKENS 16

25



DAAR STAAN 25 KANDIDATEN  
GARANT VOOR.
Je mag op meerdere kandidaten binnen dezelfde lijst stemmen

5WIJKEN  
OM TE  
KOESTEREN! 

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.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

BEKE Wouter
KAUFFMANN Marleen

THEUNIS Tim 

KUYLEN Stijn
SIMKENS Lieve

EYKMANS 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

PROVINCIERAADSVERKIEZING

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


