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In een provincie met een dominante hoofdstad knokt 
CD&V elke dag voor een goed beleid dat oog heeft 
voor álle regio’s, dat gemeentes ondersteunt en dicht 
bij de mensen staat. Zo is met plattelandssubsidies 
van de provincie Antwerpen in Arendonk een sociaal 
restaurant opgestart en werd de Wouwershoeve van 
Talander een gezellige ontmoetingsruimte op het 
kruispunt van zorg, natuur, landbouw en cultuur. 

PROVINCIE ANTWERPEN
  WWW.PROVANT.CDENV.BE
  WWW.PETERBELLENS.BE
 CDENVPROVANT

 PETER.  
 BELLENS. 

PLAATS
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SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN

PLAATS

2
 KATHLEEN.  
 HELSEN. 
> 53 jaar, Herselt
> Vlaams parlementslid en schepen
> Een gemeente heeft voor een goede 

mobiliteit baat bij een sterke provincie.

> 52 jaar, Retie
> Verbindend directeur bij KOGEKA  

en provincieraadslid
> Onze provincie heeft een boon  

voor de fietsers.

 NICOLE.  
 BOONEN. 

PLAATS

3

> 42 jaar, Hoogstraten
> Advocate en gemeenteraadslid
> Een provincie die inzet op een leefbaar, 

werkbaar en aangenaam platteland. 

 HILDE.  
 VERMEIREN. 

PLAATS

4

> 36 jaar, Turnhout
> Werkleider stad Turnhout
> Meer regionale accenten  

in het provinciaal beleid.

 TOM.  
 LEMMENS. 

PLAATS

5

 MICHAËL.  
 MAES. 

PLAATS

6

> 28 jaar, Beerse
> Ingenieur
> Investeren in ONZE toekomst.

 LUC.  
 VAN CRAENENDONCK. 
> 61 jaar, Mol 
> Zelfstandig marktkramer en  

gemeenteraadslid
> Van 2003 tot 2015 schepen Mol
> In onze provincie kan iedereen mee.

PLAATS

7

> 27 jaar, Ravels
> Leerkracht secundair onderwijs en  

gemeenteraadslid
> De Kempen als een verzameling van 

levendige dorpen.

PLAATS

8
 NIC.  
 ANDRIESSEN. 

> 45 jaar, Herentals 
> Schepen en provincieraadslid 
> Een provincie als regisseur voor een 

duurzame en warme samenleving.

 MIEN.  
 VAN OLMEN. 

PLAATS

9
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In een provincie met een dominante hoofdstad 
is het belangrijk dat andere steden en dorpen 
niet stiefmoederlijk behandeld worden. CD&V 
pleit daarom voor een sterk provinciaal beleid dat  
regionale accenten legt. Denk maar aan de  
renovatie van de Warande, de redding van de  
fietspunten, de oprichting van een Family Justice 
Center tegen intrafamiliaal geweld of de uitbouw 
van de stadsboerderij. Daar wordt niet alleen 
Turnhout maar de hele Kempen beter van.



FRANCIS 
STIJNEN
LIJSTTREKKER

1

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

59 jaar  / schepen / Tielendijk

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

…vrijwilligers die zich inzetten in onze stad, van mensen die  
spontaan goedendag zeggen, van mijn kleinkinderen die een liedje 
voor opa zingen, van gezonde stadsfinanciën.

…er nog veel werk op de plank ligt om Turnhout aantrekkelijker, 
veiliger, properder en bruisender te maken, maar ook met meer 
zorg voor wie het nodig heeft.

…ik geloof in christen-democratische waarden als respect en 
solidariteit, maar ook positief in het leven staan, niet ik maar wij, 
samen zoeken naar oplossingen voor elkaar.



Annemie DER KINDEREN

Josiane DRIESEN

Luc OP DE BEECK

2

4

3

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

44 jaar / coördinator dienstverlening / Pieter Heuvelmansstraat 

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...een luisterend oor te kunnen zijn en mensen verder te helpen, 
maar ook van gezellig samen zijn met vrienden of familie, van  
gelukkige mensen op straat.

...ik voluit wil gaan voor levenskwaliteit van gezinnen, voor een  
fietsvriendelijke omgeving, betaalbare kinderopvang, gezellige  
buurten en een stadscentrum dat bruist van evenementen.

...in de statuten van CD&V staat : “Voor ons telt elke mens!”  
en CD&V een beleid wil dat goed is voor wie sterk is en sterk voor 
wie niet mee kan.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

… de vele vrijwilligers die onze stad rijk is. Het valt me steeds weer 
op dat de Turnhoutenaren veel voor elkaar willen doen. Dat is echt 
de kracht van onze stad.

… ik droom van ‘de Gezonde Stad’ die Turnhout kan zijn. Gezonde 
financiën, kwalitatieve huisvesting, duurzame mobiliteit, een uitgebreid 
verenigingsleven… Een gezond Turnhout dat aan morgen denkt maar 
ook aandacht heeft voor de inwoners van vandaag!

… ik geloof een maatschappij waarin burgers verantwoordelijk 
zijn voor zichzelf én voor anderen. Onze partij komt op voor àlle  
gezinnen met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. 

56 jaar  / ocmw-voorzitter / Deken Adamsstraat

62 jaar / datamanager / Boomstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...kleine dagdagelijkse dingen, het mooie weer, ’s morgens de 
mensen begroeten, kinderen en kleinkinderen, van mensen die  
genieten in en van onze stad.

...ik hou van de stad en haar inwoners, vooral van het rijke  
verenigingsleven, cultuur, sport en jeugdwerking die toegankelijk 
moet zijn voor iedereen, en waar het multi-culturele karakter meer 
dan ooit  een meerwaarde voor onze stad moet worden.

...ik bij deze partij waarden en normen vind die aansluiten bij wie ik 
ben, met visie op de toekomst, met respect voor het verleden en 
waar welzijn voor elke burger echt telt.



Griet MERTENS-VAN ROOY

5

7

6

Koen DE BUSSER

Stef BREUGELMANS
28 jaar  / leraar / Leiseinde 

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...samen met andere jongeren evenementen organiseren, mijn 
vriendin die naar me lacht, nieuw leven in de natuur en op school 
jongeren iets bij brengen.

...jongeren zich goed moeten kunnen voelen in onze stad, kansen 
moeten krijgen op onderwijs en tewerkstelling, op ondernemen en 
initiatief nemen, waar een mooie toekomst mogelijk is.

...het in de samenleving alleen kan werken als het gaat over wij 
en niet alleen ik. CD&V gaat voor het verbinden van mensen, 
kansen geven en zorg voor wie het nodig heeft.

61 jaar  / verpleegkundige / Baron du Fourstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...woorden als ‘dank je wel’, ‘alstublief’ en ‘goed gedaan’, van een 
goed glas wijn en van mensen iets kunnen geven, hoe klein ook.

...zorg en welzijn voor iedereen en op alle gebieden onze prioriteit 
moet zijn. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.

.. het een partij is die een baken is voor iedereen, een vaste waarde, 
met waardigheid ook in moeilijke tijden, niet links of rechts maar 
voor ieder van ons.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...het samenzijn met vrienden en familie, de inzet van vrijwilligers, 
een propere stad die uitstraling heeft tot ver buiten de regio,  
evenementen in het centrum, een positief groepsgevoel, mensen 
samenbrengen, respect voor iemands inzet

...Turnhout een stad is met veel troeven, die meer ambitie mag 
tonen in en voor de regio, met een mooi handelscentrum,  
evenementen en een goed ondernemersklimaat.

...die partij geen schrik heeft om zijn verantwoordelijkheid op te  
nemen en leiderschap te tonen, luisterbereid maar met het besef 
dat knopen doorgehakt  moeten worden.

49 jaar  / kabinetsmedewerker / Winkel



Veronique JONGHBLOET

Griet MERTENS

Carl PROOST

8

10

9

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

25 jaar / lerares / Oude Vaartstraat

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mijn job ! Les geven doe ik met hart en ziel, maar ook een avondje 
met vrienden of alleen met mijn vriend daar word ik vrolijk van.

...het geen zin heeft om naar links of rechts te kijken, maar je 
het meest bereikt met de weg vooruit. Dat is ook wat CD&V wil  
uitstralen. Positief opkomen voor jongeren.

...Turnhout mijn thuis is. Onze vele troeven moeten we beter  
uitspelen en minpuntjes moeten we aanpakken. Daar wil ik werk 
van maken.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...engagement in de brede zin, van mensen die het opnemen voor 
onze stad, van mensen die zich inzetten voor onze stad, vrijwillig. 
Dikke duim!

...we in een fantastische stad wonen, ook al hoor je vaak anders. 
Geklaag, gezaag, ... Turnhout verdient beter en aan de knelpunten 
moeten we werken. Ik doe alvast mee.

...het een beredeneerde keuze is. Ik hecht veel belang aan 
ondernemen, maar ook aan een duurzame toekomst, aan een 
samenleving waar niemand uitgesloten wordt. Dus CD&V.

24 jaar  / leraar / Kleine Reesdijk

62 jaar / keramiste / Neerhofstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...van kinderen die spelen in de fontein op de Grote Markt, van de 
rust van het Begijnhof, van wandelen in het Stadspark, een terrasje 
aan de Nieuwe Kaai, fietsen langs de Vennen...

...we leven in een mooie stad die alle moeite verdient om zo te 
blijven, en waar nodig nog te verbeteren. Omdat iedereen moet 
kunnen wonen, werken, winkelen en genieten in Turnhout.

...ik me volledig kan inleven in de democratische visie van deze  
partij. Hier staat elke mens centraal, ongeacht afkomst, geaardheid 
of religie, met rechten en plichten voor iedereen.



Leen BORGMANS

Tom DANIËLS

Yves VANHEMELRYCK

11

13

12

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...van mensen die zich inzetten als vrijwilliger om onze stad 
aantrekkelijker te maken op alle gebied. Van inwoners die  
gelukkig zijn in onze stad en er graag blijven wonen.

...Turnhout veel mogelijkheden heeft om diverse mooie projecten uit 
te werken. Ik zie veel mogelijkheden in en voor onze stad en die wil 
ik mee helpen realiseren.

...er geen uitdaging te groot is en ik verantwoordelijkheid niet uit 
de weg ga. Ik voel me goed als ik actief iets kan betekenen voor 
andere mensen. 

48 jaar  / verpleegkundige / Hoveniersstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...me in te kunnen zetten voor anderen. Engagement en goed zijn 
voor andere mensen kreeg ik met de paplepel mee, en het smaakt 
me nog altijd goed.

...ik van Turnhout een bruisende stad wil maken waar inwoners 
zich thuis voelen en kunnen zeggen: ‘ik ben trots om een bink te 
zijn!’

...CD&V een partij is waar het gezin centraal staat. Het is een partij 
met veel bestuurservaring met uittredende mandatarissen waar 
we fier op kunnen zijn.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...me op sportief en muzikaal vlak verder te ontwikkelen. Van 
samen met anderen muziek te maken of te sporten, van de drukte 
op de  zaterdagmarkt en de rust in het Vennengebied.

...ik geloof dat er structurele veranderingen nodig zijn in Turnhout. 
De burger mag niet meer belast worden en de stad moet zijn  
centrumrol meer opnemen.

...ik geloof in de waarden van de partij, namelijk de aanvaarding 
van diversiteit en het aanbieden van kansen,  denken op lange 
termijn waarbij jongeren ook hun plaats krijgen.

28 jaar  / accountant / Rubensstraat

43 jaar  / arbeider / Meuletiende



Jade WILLEMS

Urszula WIELEMBOREK

Mohamed IBENHAJEN

14

16

15

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

27 jaar / hoeve-ijsproducente / Leiseinde

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

de kleine dingen in het leven. Mijn gezinnetje. Leuke dingen doen 
met familie en vrienden. Een ritje door de bossen met mijn paard.. 
en iedereen blij maken met een ijsje!

ik een steentje wil bijdragen tot een gelukkiger leven voor al de 
mensen om me heen in onze stad. Dat doet toch goed, niet?

...ik geloof in een samenleving waar mensen samen iets kunnen 
betekenen voor elkaar. Dat vind ik ook bij CD&V, bij de jongeren 
van de partij waar ik me onmiddellijk thuis voelde.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...kinderen die samen voetballen en elkaar waarderen ongeacht 
achtergrond of talent. Mijn familie en vrienden.

...ik jonge mensen een toekomst wil geven in Turnhout en dat 
iedereen zich thuis en veilig kan voelen in de stad, met dialoog en 
verbondenheid tussen verschillende culturen.

...die partij respect heeft voor verscheidenheid en alle mensen 
kansen wil geven, maar ook de verantwoordelijkheid legt bij ieder 
van ons om er iets van te maken. 

54 jaar  / leraar / Jef Buyckxstraat

50 jaar / tolk / Oude Vaartstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...een koffietje ’s morgens en een opgeruimd huis. Maar ook het 
goede weer en af en toe een buitje zodat mijn plantjes niet sterven.

...Turnhout mijn thuis geworden is. Ik wil er mee voor zorgen dat 
ook andere inwoners de stad zo mogen ervaren.

...omdat CD&V staat voor respect voor iedereen, wat ik zelf ook 
hoog in het vaandel draag. Een partij voor iedereen die kiest om 
positief te blijven en te kijken naar de toekomst.



Hamida BACHU

Paul UZOKWE

Tom LEMMENS

17

19

18

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mensen die mij nauw aan het hart liggen gelukkig te maken.

...deze stad voor mij een tweede thuis is geworden en ik er leef, 
woon en werk. Ik wil mij inzetten voor de gemeenschap om mij 
heen, om hun leven beter te maken.

...die partij het dichtst aansluit bij de normen en waarden die ik 
vanuit mijn overtuiging en levenshouding belangrijk vind.

54 jaar  / arbeidster  / Leiseinde

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mooi weer en vriendelijke mensen omdat ik heel sociaal ben en 
graag omringd ben door aangename buren, leuke collega’s en  
zorgzame vrienden.

...ik hier met mijn gezin al 28 jaar woon en mijn kinderen alle 
kansen gekregen hebben om te studeren en zich te ontwikkelen. 
Daarvoor ben ik Turnhout zeer dankbaar.

...we nog vele positieve veranderingen kunnen brengen in Turnhout 
en omdat CD&V belang hecht aan waarden en normen die mij 
aanspreken.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...al de lachende gezichten op de vele Turnhoutse evenementen, elk 
weekend opnieuw, waar sympathisanten en leden van verenigingen 
met de glimlach paraat staan.

...onze stad het verdient om mensen met engagement en voeling 
voor onze stad aan het bestuur te hebben. Een gezonde mix van 
jonge en ervaren bestuurders.

...wij een partij zijn die kansen geeft en waar iedereen welkom 
is. Samenwerken en inspraak bij ons geen loze woorden zijn en  
jongeren kansen krijgen. 

36 jaar / werkleider stad Turnhout / Hendrik Consciencestraat

55 jaar  / arbeider / Mesesstraat



9

Els CAERS

Christine VAN ROEY

Gert GEERTS

20

22

21

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

55 jaar / arbeidster / Molenbergstraat

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mensen uit Turnhout verder te kunnen helpen, hun zorgen mee 
op te lossen. Ik word vrolijk van mensen die elkaar waarderen en 
rechten en plichten respecteren.

...ik wil gaan voor een veilige stad, ook ‘s avonds, waar gewinkeld 
kan worden, met evenementen voor jong en oud waar iedereen fier 
is omdat Turnhout leeft. 

...ik bij CD&V een spreekbuis kan zijn van de mensen die problemen 
zien of hebben. Het is de partij die breed durft kijken en op lange 
termijn denkt, maar ook kleine ergernissen aanpakt.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...het getsjilp van vogels bij het ochtendgloren.

...we op termijn terug een bruisende stad met meer evenementen 
en winkels in het stadshart moeten krijgen.  Ik wil ook ijveren voor 
de veiligheid van zwakke weggebruikers.

...deze partij veel ervaring heeft in het besturen van een stad en ze 
streeft naar een aantrekkelijke en veilige stad waar iedere inwoner 
zich thuis kan voelen.

47 jaar / apotheker / Boomgaardstraat

60 jaar / vrijwilligster / Gildenstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...het goed gevoel om senioren te helpen, van het verschil te  
kunnen maken in iemands leven. Ook vrijwilligerswerk en mensen  
verbinden op multicultureel vlak geven mij positieve energie.

...mensen belangrijk zijn. Met enthousiasme en inzet wil ik mensen 
kansen geven en zorg op maat aanbieden, met bijzondere  
aandacht voor senioren en diversiteit.

... ik me nooit afgevraagd heb of getwijfeld tot welke partij ik zou 
behoren. CD&V geeft mij een totaalbeeld van normen en waarden, 
van respect in de samenleving.



Chantal DEROEY

Marc DOCKX

Jordie CRAMER

23

25

24

52 jaar  / logistiek medewerker / Swat Engelenstraat 

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...een goede werking tussen de diensten die ter beschikking 
staan voor onze Turnhoutse mensen en ook voor de omliggende 
gemeenten.

...ik geloof in een sterke samenleving waar iedereen zich thuis voelt, 
jong en oud, man of vrouw, blank of zwart.

...dit een partij is waar ik me thuis voel samen met al onze andere 
kandidaten. Waar steeds getracht wordt om naar de burger te 
luisteren.

58 jaar  / opvoedster / Oud-Strijderslaan

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...blije gezichten, een ‘goeiendag’ en mensen die positief ingesteld 
zijn en open communiceren.

...mensen met een beperking beter ondersteund zouden worden en 
makkelijker de weg vinden naar verschillende diensten.

...CD&V een centrumpartij is, waar alle groepen een plaats vinden 
en zich thuis kunnen voelen.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...een stad waar iedereen zich thuis voelt, waar mensen elkaar ken-
nen en zich veilig voelen. Ik word ook vrolijk van ijshockey en met 
de vrienden iets drinken in het centrum van de stad.

...iedere inwoner in Turnhout een stem verdient. Ik wil me inzetten 
om de stem van de jeugd en van de holebigemeenschap te zijn,  
voor meer erkenning en een jong beleid.

...we streven naar de weg vooruit. Omdat ze jongeren een kans 
geven om hun stem te laten horen, om Turnhout op te krikken en 
voor jong en oud een toekomst te bouwen.

23  jaar  / opvoeder / Renier Sniedersstraat
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Eva PEETERS

Inge SCHEYLTJENS

Frans DANIËLS

26

28

27

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

60 jaar / mama en oma / Korte Mermansstraat

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...goed weer, blije mensen, mijn kleinkinderen en ik word vrolijk als 
ik kan schilderen.

...ik er geboren en getogen ben en omdat ik onze stad terug een 
stad wil maken waar iedereen fier op kan zijn.

...ik hier een leuke groep vond die zich wil inzetten voor het goede 
in onze stad.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...sociaal leven, bezig blijven, fietsen, wandelen, biljarten en genieten 
van alles wat je doet. Van binnen lopen in mijn drukkerij ‘De Melle” 
en te zien hoe alles is gegroeid. 

...dienstbaarheid altijd hoog in het vaandel moet blijven en onze 
stad nog bloeiender en actiever kan worden, met aandacht voor  
veiligheid en de minst bedeelden.

...het gewoon mijn overtuiging is, vanuit mijn buikgevoel.

76 jaar / gepensioneerd ondernemer / Nieuwe Kaai

 55 jaar / productieverantwoordelijke / Swat Engelenstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...op reis gaan met mijn man, kleinkinderen krijgen, mensen die het 
om één of andere reden moeilijk hebben,  gelukkig maken.

...ik me altijd graag inzet voor een goed doel en Turnhout zoveel 
kan bieden als we er samen werk van willen maken om onze stad 
positief op de kaart te zetten.

...deze partij aandacht heeft voor iedereen, ook voor wie zorg nodig 
heeft en wie moeilijk mee kan in onze maatschappij. 



Ingrid VOLDERS

Rik WILLEMS

John SMET

29

31

30

80 jaar  / gepensioneerd / Begijnendreef

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...actief bezig zijn in de parochie, een babbeltje doen en genieten 
van onze mooie natuur. 

...ik als inwoner van onze stad mijn steentje wil bijdragen om een 
echte mooie en aangename stad te zijn voor alle inwoners, de naam 
“Hoofdstad van de Kempen” waardig.

...ik een christelijke opvoeding gekregen heb en ik mij het best 
thuis voel in deze partij, democratisch waar iedereen mee telt, 
maar ook Vlaams.

53 jaar / bruggepensioneerd / Huidevettersstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...twee meesjes op de waslijn en mensen die verliefd naar elkaar 
kijken.

...ik nieuwe uitdagingen niet uit de weg ga en graag luister naar 
wat er leeft in de stad zodat ik daar actief iets aan kan helpen 
verbeteren.

...deze partij aan politiek doet, niet om de politiek maar om het  
leven van de mensen beter en aangenamer  te maken. Omdat deze 
partij ja zegt als het kan en nee als het moet.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...kleine dingen, mijn kinderen, de kleinkinderen, de natuur zien  
ontwaken aan de waterkant, potten draaien, fietsen en wandelen in 
het groene Turnhout en dan een terrasje doen.

...ik actief wil meewerken aan het welzijn van onze burgers. 
Alle medemensen, ongeacht afkomst, religie, kleur of voorkeur  
verdienen een eerlijke kans in onze mooie stad.

...het in Turnhout een team is van mensen die ik heb leren kennen 
en waarderen voor hun inzet en kunde, met een warm hart voor 
de stad en iedereen die er woont. 

 63 jaar / gepensioneerd / Neerhofstraat
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Bieke EELEN

Patricia JONGHBLOET

Sietse WILLEMS

32

34

33

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

43 jaar / beambte burgerzaken / Joris de Hozestraat

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mensen waarop ik kan vertrouwen en die mij vertrouwen  
schenken, van mensen met een visie. Ik word ook vrolijk van de 
liefde die ik krijg van familie en vrienden.

...ik geloof in het potentieel dat Turnhout te bieden heeft. Ik wil me 
inzetten om het maximale uit dat potentieel te halen.

...CD&V kiest voor de weg vooruit. Deze groep enthousiaste 
mensen wil samen werken aan een stad waar gezinnen zich veilig 
voelen en kansen krijgen.

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...mijn gezin, van dansen en muziek, van andere mensen vrolijk 
maken en mijn stad met dansgroep Zonne op de kaart zetten.  

...deze stad een boeiend verenigingsleven heeft, maar ook nog 
vele mensen met problemen van allerlei aard. Van Turnhout een 
bruisende en zorgzame stad maken is mijn droom.

...dat de enige partij is waar ik mij verbonden mee voel.

34 jaar / vdab-consulente / Hendrik Consciencestraat

19 jaar / studente / Oude Vaartstraat

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...koffie drinken met mijn zus en gezellig tijd spenderen met mensen 
die ik graag zie.

...nu ik in een andere stad vertoef voor mijn studies, besef ik des te 
meer dat Turnhout mijn thuis is. Alles dicht bij en toch alles wat je 
nodig hebt. Bink en ‘k zen er friejet oep !

...ik me kan vinden in de gematigdheid van de partij. Ik hou niet van 
extremen, maar wil vooral naar de toekomst kijken om er voor te 
zorgen dat Turnhout de stad blijft om trots op te zijn.



LUC 
HERMANS
LIJSTDUWER

Ik wil me inzetten voor Turnhout omdat...

53 jaar  / schepen / Joris de Hozestraat

Ik word vrolijk van...

Ik kies voor CD&V omdat...

...volle winkelstraten, een bruisende Grote Markt, ondernemers en 
investeerders die hun dromen zien uit komen, maar ook 
gezinsgeluk, gezellige buurten en toffe verenigingen.

...Turnhout de stad van mijn hart is en ik verder mee wil  bouwen 
aan Turnhout, want bouwen is nooit af. Ondernemen, onderwijs, 
tewerkstelling blijven boeiende  uitdagingen.

...bij CD&V niet het individu het belangrijkste is. Bij CD&V bouwen 
we samen aan de toekomst, werken we samen aan respect voor 
elkaar.

35



1.      Francis STIJNEN 

2.      Annemie DER KINDEREN 

3.      Luc OP DE BEECK 

4.      Josiane DRIESEN 

5.      Stef BREUGELMANS

6.      Griet MERTENS-VAN ROOY

7.      Koen DE BUSSER 

8.      Veronique JONGHBLOET 

9.      Carl PROOST 

19.      Tom LEMMENS 

20.      Els CAERS 

21.      Gert GEERTS 

22.      Christine VAN ROEY 

23.      Marc DOCKX 

24.      Chantal DEROEY 

25.      Jordie CRAMER 

26.      Eva PEETERS 

27.      Frans DANIËLS 

28.      Inge SCHEYLTJENS 

29.      Rik WILLEMS 

30.      Ingrid VOLDERS 

31.      John SMET 

32.      Bieke EELEN 

33.      Sietse WILLEMS 

34.      Patricia JONGHBLOET 

35.      Luc HERMANS

10.      Griet MERTENS 

11.      Tom DANIËLS 

12.      Leen BORGMANS 

13.      Yves VANHEMELRYCK 

14.      Jade WILLEMS 

15.      Mohamed IBENHAJEN 

16.      Urszula WIELEMBOREK 

17.      Paul UZOKWE 

18.      Hamida BACHU 

ONZE PLOEG 
VOOR TURNHOUT

Stem op meerdere kandidaten van onze lijst en geef ook onze lijsttrekker uw stem
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