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Beste lezer,

De lijstvorming is gebeurd met een groot respect 
voor het democratische principe. Op donderdag 
24 mei werd de lijst ter goedkeuring aan al onze 
leden voorgelegd, om hem daarna wereldkundig 
te maken. 

Als ik terugkijk naar de lijst van vorige 
verkiezingen dan zie ik 9 nieuwe namen, 
waaronder 5 nieuwe vrouwen en daar ben ik 
blij om. Vernieuwing is noodzakelijk, politiek 
is voor iedereen en mag niet vervallen tot iets 
voor een groepje ingewijden. We stellen u in 
dit nummer kort de vijf nieuwe dames voor, die 
ieder op hun manier mee aan de campagnekar 
willen trekken.

Ook ons programma begint zijn definitieve 
vorm te krijgen en bij heel wat punten komen 
we tot de conclusie dat er in de voorbije 
bestuursperiode toch veel gebeurd is, dat er voor 
veel punten al een aanzet gegeven is, maar dat er 
nog heel wat verder uitgewerkt moet worden.

We zullen u dan ook in de komende 
maanden uitgebreid informeren over onze 
programmapunten.

Ik hoop dat we samen een goed en open gesprek 
kunnen hebben over dat programma en dat 
we op uw waardering voor het geleverde werk 
kunnen rekenen.  

Ik wens u verder veel leesgenot,

Marc De Coninck

Voorzitter N-VA Wijnegem

Deze ploeg staat voor u klaar.

Met de slogan “veilig thuis in een welvarend Wijnegem” trekt N-VA 
Wijnegem op 14 oktober naar de kiezers.

Deze ploeg staat voor u klaar om de volgende legislatuur grote en kleine 
doelstellingen te realiseren.

Of het nu gaat om erfgoed, cultuur, onderwijs, sport, armoedebestrijding, ... op ons 
kan je rekenen!

Met uw stem op 14 oktober kan deze ploeg verder werken waarmee ze bezig zijn, 
zoals de nieuwe school, het domein ‘De Leeuw’ verder uitbouwen, het dossier rond 
de Vlemincktoren enz…

“Met deze groep van 21 bekende en nieuwe gezichten trekken we op 14 oktober naar 
de verkiezingen om ons beleid verder te zetten en om met nieuwe ideeën een nog 
beter bestuur te garanderen.
Er werden al vele verwezenlijkingen gerealiseerd, maar we blijven bouwen aan een 
aangenaam, verantwoord en veilig Wijnegem!”

Vlnr: Erik Vanhove, Nathalie Brarens, Isabelle Urbain, Sonia Jaspers, Paul Van Dael, Heidi Claes, Leen Wouters, Lieve Kelders, Ivo Wynants, Annemie Matthys, Roger Boeckxstaens, Sonia Antonissen, Marc De 
Coninck, Maarten Janssens, Juul Liekens, Karel Luyckx, Herman  Plateau, Bart Rech en Eddy De Wolf.

Welkom aan onze 

BABBELTENT 

op 16 juni 2018 op 

het Marktplein.



Hartelijk dank voor dit gesprek! En veel succes nog tijdens 
de laatste maanden van deze legislatuur en met de 

komende verkiezingen. 

Veilig thuis in een welvarend Wijnegem

We zijn in het laatste jaar van de legislatuur. Op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen.
Tijd om met onze huidige burgemeester Ivo Wynants eens terug te blikken op de voorbije jaren.

Interview
MET DE BURGEMEESTER

Ivo Wynants

Ivo, vijf jaar geleden wonnen wij in Wijnegem de gemeen-
teraadsverkiezingen. Jij werd burgemeester. Hoe kijk je nu 

terug op die voorbije jaren? 

Ik zal nooit dat moment vergeten toen we hoorden dat 
we er bij waren. Wat volgde waren lange weken van 
onderhandelen en een beleidsplan opstellen. Nu vijf jaar 
later hebben we veel  gerealiseerd van ons ambitieus 
plan. En elke dag, elk dossier, elk gesprek is anders. Dat 
maakt het zo ontzettend boeiend. 

Wat zijn voor jou de professionele hoogtepunten van de 
voorbije jaren? 

Goh, we hebben een hele mix van kleine en grote zaken 
gerealiseerd. In 2013 hebben we het domein De Leeuw 
verworven, een belofte die velen voor ons niet konden 
waarmaken. Wij hebben ons best gedaan om een goede 
relatie op te bouwen met de erfgenaam van de voor-
malige tennis, we hebben subsidies verkregen en er een 
toekomstgericht heropbouwplan voor ingediend.  

Maar ook het laten halt houden van de bus op de par-
king van Wijnegem Shopping Center was een hele ver-
betering en een mooie samenwerking met De Lijn. Ook 
de toetreding tot de brandweerzone Antwerpen vind 
ik persoonlijk een belangrijke verwezenlijking omdat 
we zo kunnen rekenen op zeer professionele en snelle 
hulpverlening.
 
Verder hebben we jaren gewerkt aan een goede basis 
om samen met het GO! Onderwijs een nieuwe school te 
bouwen.  Ook daarvoor hebben we tot mijn genoegen 
subsidies kunnen bekomen.
 
Tot slot kijk ik ook uit naar de start van de woonzorg-
groep Voorkempen, waar ik heel wat uren en energie 
aan gewijd heb.  Door de goede samenwerking met onze 
collega’s van Schoten zullen we de kwaliteit en de betaal-
baarheid in ons woonzorgcentrum kunnen garanderen, 
in deze tijd een hele prestatie.

Wat heeft jou de voorbije jaren persoonlijk het meest 
deugd gedaan? 

Ik zit heel vaak op het gemeentehuis. Ik heb geen 
consultatiemomenten dus als ik niet in vergadering zit, 
ben ik beschikbaar. En ik merk dat mensen die met een 
zorg zitten, het waarderen dat ze bij mij terecht kunnen 
voor een babbeltje. Ik wil dicht bij de Wijnegemnaar 
staan en dat persoonlijk, spontaan contact is voor mij 
dan ook heel belangrijk. 

Hoe heeft N-VA de voorbije jaren het verschil kunnen 
maken? 

We zijn een kleine gemeente dus om iets te kunnen 
verwezenlijken heb je partners nodig binnen andere 
bestuurlijke niveaus. We zijn dus op zoek gegaan naar 
samenwerking en ondersteuning buiten onze gemeen-

tegrenzen. De subsidies voor De Leeuw, voor de school 
en voor de Vlemincktoren zijn hier het rechtstreekse 
gevolg van.

Een ander verschil ligt in onze aanpak. Zoals ik al zei, 
willen mijn collega-schepenen en ik ons zoveel mogelijk 
tussen de mensen begeven, ook bv als we op het ge-
meentehuis zijn. 

Wat wil je graag nog verwezenlijkt zien de komende 
maanden? 

Ik kijk er heel erg naar uit dat onze Vlemincktoren 
zal gerestaureerd zijn. Dat we de toren, het symbool 
van onze gemeente, zullen kunnen redden van verval 
vinden we werkelijk fantastisch.

Maar ik hoop ook dat er de komende maanden nog 
nieuws komt over de brug en de sluis. Dit dossier sleept 
al heel lang aan en we willen allemaal duidelijkheid. 
Vanuit het gemeentebestuur blijven we sowieso gaan 
voor een veilige brug die de beide helften van Wijnegem 
met mekaar verbindt, ook voor automobilisten.

En tot slot willen we de Wijnegemnaar een veilige 
thuis geven in een welvarende gemeente. We zullen de 
komende maanden hier en daar camera’s plaatsen om 
de veiligheid in onze wijken te verhogen. Je ziet het. We 
werken voort tot het einde. 

http://n-va.be/wijnegem wijnegem@n-va.be



10. De Vos Marina

11. Luyckx Karel

Baelden Carmen9.

Antonissen Sonia8.

Matthys Annemie7.

De Coninck Marc6.

Kelders Lieve5.

Boeckxstaens Roger4.

Liekens Juul3.

Wouters Leen2.

Wynants Ivo1.

Plateau Herman13.

Claes Heidi14.

Vanhove Erik15.

De Wolf Eddy16.

Jaspers Sonia17.

Brarens Natalie18.

Urbain Isabelle19.

Rech Bart20.

Van Dael Paul21.

Janssens Maarten12.

Als zakenvrouw vind ik rechtvaardigheid en eerlijkheid twee belangrijke begrippen in de samenleving. Voor wat hoort wat, mensen 
moeten hun eigen verantwoordelijkheden nemen, we leven in een vrije wereld waarin tal van kansen en mogelijkheden geboden 
worden. N-VA is dan ook voor mij de partij die de juiste koers vaart. Die voor iedereen kansen creëert en een realistische kijk op de 
maatschappelijke uitdagingen heeft. Ik wil mij graag inzetten om mee te werken aan een rechtvaardige en veilige samenleving waar-
in plaats is voor iedereen die van goede wil is.

Ik ben geboren op 16 november 1970  in Antwerpen, waar ik mijn humaniora heb doorlopen op de Sint-Ludgardisschool. Nadien 
volgde ik de opleiding interieurarchitectuur aan de Universiteit Antwerpen, waar ik mijn diploma behaalde in 1992. Ik werkte als 
zelfstandig interieurontwerper en richtte een cateringbedrijf op. Nadien volgde een winkel. Met passie doe ik dit nog steeds, sinds 
2001, met mijn echtgenoot Tom Vercammen met wie ik twee zonen heb, Vincent en Simon. Als ondernemer geloof ik dat de N-VA 
de enige keuze is. Graag steun ik de hele ploeg die hier in Wijnegem het beste wil voor de gemeente en haar inwoners.

Ik ben woonachtig op de Turnhoutsebaan te Wijnegem, mijn echtgenoot is Jean Verscheuren en ik heb 2 dochters en 1 zoon. Ik ben 
ook de fiere grootmoeder van 4 kleinkinderen. Verder sta ik in het leven zeer dicht bij de natuur en bewonder ik daar de dagelijkse 
schoonheid van. Mijn eigen bloemenzaak koestert ik dan ook met heel veel toewijding! Ik vind dat N-VA een open blik heeft op het 
bewaren van open ruimte, natuurschoon en van het inperken naar luchtbezoedeling. Ik sta mee achter het N-VA standpunt dat er 
veel aandacht moet gaan naar dierenwelzijn, er is daar op dit punt al veel veranderd en dat vind ik een zeer goede zaak. Verder steun 
en geloof ik in het gedachtengoed van N-VA. 

Ik ben Natalie Brarens, 36 jaar, mama van 2 kinderen en werkzaam als keukenmedewerkster bij Openluchtopvoeding Brasschaat. Ik 
steun met volle overtuiging de N-VA lijst en zet hiermee mijn eerste politieke stapjes. Binnen N-VA  zijn het vooral de standpunten 
rond veiligheid en mobiliteit waar ik me nauw bij betrokken voel en waar ik in mijn gemeente werk van wil maken. Ik fiets dage-
lijks naar mijn werk in Brasschaat. Daarom vind ik aandacht voor de zwakke weggebruikers en goede fietspaden heel belangrijk. 
Als moeder vind ik het belangrijk dat kinderen voldoende kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen in de gemeente, degelijk 
onderwijs in een school waar kinderen veilig naartoe kunnen zou de evidentie zelf moeten zijn. Verder wil ik ook werken aan een 
propere gemeente. Zwerfvuil moet worden aangepakt en sluikstorters mogen niet ongestraft hun gang gaan. Ik kies voor N-VA 
omdat onze kinderen later nog in een veilige en nette gemeente kunnen wonen, werken en leven.

Ik ben woonachtig te Wijnegem sinds het overlijden van mijn echtgenoot. Ik heb 2 zonen en 1 dochter en ben de trotse oma van 4 
kleinkinderen. Mijn sociale bewogenheid is groot en dat draag ik dan ook uit via ziekenzorg. Ik heb tevens een realistische kijk op 
de financiën en ben zeer geïnteresseerd in het reilen en zeilen daarvan op gemeentelijk vlak. Ik vind dat een goed bestuur transpa-
rant en omzichtig met belastingsgeld moet omgaan om alzo onze gemeente gezond en leefbaar te houden.

5 NIEUWE STERKE VROUWEN
Sonia Jaspers

Heidi Claes

Isabelle Urbain

De Vos Marina

Natalie Brarens
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