
'GROENE BUURT,
GELUKKIGE BUURT'



Je kent je buurt als geen ander. Je vindt geluk in een 
levendige buurt met veel groen en weinig verkeersdrukte? 
Dan ben jij onze eerste medestander.

We maken van Hulshout een nog fijnere plek om te leven. 
We richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol 
vertrouwen naar school kan fietsen. Dat is voor álle inwoners 
een verademing.

Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen 
voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met veilige 
straten en verfrissend groen. Hier wordt je stem gehoord en krijgt 
iedereen een eerlijke kans.

Kies samen met Groen voor een menselijk, eerlijk en gezond 
Hulshout.




RIST HEYLEN
LIJSTTREKKER
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Verbondenheid mag niet alleen bestaan in de virtuele 
realiteit van de sociale media. Eenzaamheid is een ernstig 
probleem dat op te lossen is. Wat ons als mensen écht 
uniek maakt, is ons meevoelen met anderen.

In Hulshout kan iedereen zich thuis voelen. We willen 
ontmoetingsplaatsen creëren waar je een praatje 
kan slaan en je buren kan leren kennen. Tegen 
eenzaamheid en discriminatie verzetten we ons met 
hand en tand.

Hulshoutenaren zorgen voor elkaar. Kinderen 
kunnen zich uitleven en ontplooien, ouderen 
bezorgen we een zorgeloze oude dag.

Onze dorpskernen laten we terug bruisen van 
activiteit. Lokale winkels, ijverige zelfstandigen en 
creatieve ondernemers verdienen alle steun.

 Groen Hulshout vindt dat onze 
gemeente moet handelen vanuit een 
voorbeeldfunctie. Een gemeente kan 
inwoners inspireren door voordelen en 
terugverdieneffecten in de verf te zetten 
en resultaten en acties te communiceren.

Onze gemeente moet nog meer een open 
huis worden. Openheid, participatie en 
inspraak vormen het eerste gebod. 

Kortom, we willen verder bouwen aan een 
gemeente op maat van de inwoners.


MENSELIJK



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJK GEZOND

Elke Hulshoutenaar krijgt een eerlijke kans om zijn 
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat 
is waar politiek om draait.

In Hulshout is het aangenaam wonen, werken en 
ontspannen, en we willen graag dat dit zo blijft. Snuif de 
frisse lucht op in de Herenbossen en geniet er van de 
rust.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wilt 
kopen of huren. We willen meer betaalbare 
woningen.

Ook in Hulshout groeien nog kinderen op in armoede, 
en dat laat een leven lang sporen na. Wie het nodig 
heeft, kan rekenen op begeleiding en financiële 
steun.

Jij bepaalt mee hoe Hulshout er morgen uitziet. 
Participatie, inspraak en transparantie moeten nog 
meer de norm worden.

Elke Hulshoutenaar, van jong tot oud, moet zich vlot 
en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers 
krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, 
behouden onze kostbare open ruimte en willen er 
voor zorgen dat elke inwoner toegankelijk groen op 
wandelafstand heeft. 

Hulshout is Parijs niet, en toch kunnen we een 
verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt 
Hulshout het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.



HULSHOUT
www.groenhulshout.be

1  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

2  VAN DER AUWERAFons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

3  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar
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Jan, Deurne, 34 jaar

20  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

21  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

22  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

HEYLEN Rist
35 jaar, Schepen van Milieu, Duurzaamheid 
en Energie, Ontwikkelingshulp, Cultuur, 
Verkeersveiligheid en mobiliteit

MONSECOUR Katrien
46 jaar, Maatschappelijk werker bij Sociaal 
Huis Mechelen en Systemisch Therapeut 
(counselor)

VAN ECCELPOEL Andreas
25 jaar, Medewerker studies en methoden 
Centrale Werkplaats Mechelen NMBS

BONGAERTS Riet
34 jaar, Pedagoge

BONNIER Rafaël
25 jaar, Student Master in de Klinische 
Psychologie aan de KULeuven

VAN GEMERT Els
29 jaar, Leerkracht in het 
volwassenonderwijs

TOBBACK Koen
45 jaar, Leerkracht

CAES Ils
55 jaar, Opvoeder

VAES Bram
29 jaar, Product Application Engineer 
bij Schneider Electric

STRIEKWOLD Christel
33 jaar, Begeleider voor personen met 
een verstandelijke beperking 

VAN BAUWEL Stef
27 jaar, (Arbeids)trajectbegeleider

DE PAEPE Ingrid
41 jaar, Werkzoekende leerkracht 
kunstvakken

SCHYVENS Tuur
22 jaar, Arbeider

SOONS Leen
51 jaar, Stafmedewerker HRM/
VormingTrainingOpleiding voor het 
personeel van vzw OLO

HENDRICKX Jan
64 jaar, Gepensioneerd

SIEBENS Lieve
43 jaar, Opvoeder in psychiatrisch 
verzorgingstehuis

DOCKX Dorien
35 jaar, Maatschappelijk werker

HEYLEN Lodewijk
29 jaar, kunstenaar

AERNOUTS Tom
45 jaar, Research and Development 
Manager in duurzame energie 

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
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De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenhulshout.be/doe_mee

DORPSMOMENTEN
Een van onze belangrijkste 
programmapunten is participatie en 
inspraak. Daarom komen onze 
kandidaten naar je toe. Geen paniek, 
we komen niet aanbellen en een 
verkiezingskaartje afgeven.


Zondag 7 oktober


Welke projecten vind jij belangrijk? 
Wat wil jij graag gerealiseerd zien 
tijdens de volgende zes jaar? Laat het 
ons weten! 
Op zondag 7 oktober zijn we van 13 tot 
14.30u aanwezig op het plein voor de 
kerk in Westmeerbeek. Van 15u tot 
16u30 vind je ons op de hoek van de 
Langestraat en de Waterstraat in 
Houtvenne en van 17 tot 18u30 vatten 
we post op het Vital Celenplein in 
Hulshout.
Daar krijg je alle gelegenheid om onze 
kandidaten aan de tand te voelen en 
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Ik ben Rist Heylen, 35 jaar, gelukkig getrouwd en vader van 
2 kinderen. De voorbije 6 jaar heb ik het genoegen gehad om als 
schepen mee te werken aan een mooier, veiliger en groener 
Hulshout. Het is een ongelofelijke ervaring om samen met jullie na 
te denken en te werken. We hebben veel projecten kunnen 
opstarten en afwerken, maar het werk is verre van gedaan.

We willen een nieuw en ambitieus mobiliteitsplan ontwikkelen 
dat Hulshout naar de 21e eeuw brengt door fietsers en voet-
gangers meer ruimte te geven en de veiligheid in het verkeer te 
verhogen. Ik zou het geweldig vinden om de volgende 6 jaar 
weer met jullie in overleg te gaan over een betere toekomst.

Ik ben Katrien, 46 jaar geleden geboren in Westmeerbeek, 
getrouwd met Tom en mama van 4 kinderen. Al bijna 20 
jaar werk ik met mensen die het moeilijk hebben. Ik leerde 
vooral hoe belangrijk het is om mensen het gevoel te geven 
(weer) deel uit te maken van de maatschappij.
Daarom vind ik het essentieel dat mensen weten waar ze 
terechtkunnen als ze het moeilijk hebben, dat er gepaste en 
gespecialiseerde hulpverlening is die mensen weer het 
gevoel geeft dat ze verder kunnen. Werk vinden en hebben, 
een betaalbare woning en een beetje verbinding met de 
mensen in de buurt, in het dorp zijn zo fundamenteel voor 
iedereen.
En daar wil ik de volgende 6 jaar graag aan verder werken.


Ik ben Andreas, 25 jaar oud en inwoner van Hulshout. 
Ik denk graag na over mens en maatschappij, en 
over hoe een ideale samenleving er moet uitzien, in 
al haar aspecten.

Mensen zijn voor mij gelijk dus gun ik iedereen een 
leven met kansen om zich ten volle te ontwikkelen 
in een veilige, gezonde en gezellige omgeving. 

Een mooiere gemeente voor iedereen is waar ik 
aan wil werken, en natuurlijk doe ik dit bij Groen.

‘BOUW MEE AAN EEN GEMEENTE WAAR 
KINDEREN ZICH ZORGELOOS KUNNEN 

ONTPLOOIEN EN UITLEVEN’
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RIST HEYLEN

KATRIEN MONSECOUR

ANDREAS VAN ECCELPOEL

Lijsttrekker Hulshout,  Schepen van 
Cultuur, Milieu, Verkeersveiligheid, 
Mobiliteit, Ontwikkelingshulp

Maatschappelijk werker bij Sociaal 
Huis Mechelen en Systemisch 
Therapeut (counselor)

Medewerker studies en methoden 
Centrale Werkplaats Mechelen NMBS







Elke Hulshoutenaar, van jong tot oud, 
moet zich vlot en veilig kunnen 
verplaatsen. Voetgangers en fietsers 
krijgen de ruimte en voorzieningen die ze 
verdienen.
Voor het invoeren van een alternatieve 

Veilig kunnen fietsen moet 
vanzelfsprekend zijn

mobiliteit gaan we uit van de meest 
kwetsbare weggebruikers: kinderen en 
senioren. Wat op maat is voor kinderen, 
senioren en jonge ouders met een 

kinderwagen, is meteen aangenamer en 
veiliger voor alle weggebruikers.

Daarom willen we ook een snelheidsregime 
op maat invoeren. In alle woongebieden een 
maximumsnelheid van 30 km/u. Voor een 
beperkt aantal verbindingswegen binnen de 
bebouwde kom 50 km/u. Voor de 
ontsluitingswegen buiten de bebouwde kom 
70 km/u.
In een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan  
willen wij het STOP-principe promoten. STOP 
staat voor eerst stappers, dan trappers, dan 
openbaar vervoer en dan pas de privéwagen.

SAMEN MAKEN WE VAN HULSHOUT EEN FIETSGEMEENTE

GROEN VOOR IEDEREEN
Een groene omgeving maakt mensen 
gezonder, bevordert sociale contacten en 
maakt dagen van strenge vorst of 
hittegolven draaglijker. Die voordelen 
komen uit alle hoeken: privétuinen, parken, 
groendaken, individuele bomen …

Kinderen die gemakkelijk toegang hebben 
tot veilige groene ruimtes, zijn vaker fysiek 
actief en dat heeft een positieve invloed op 
hun ontwikkeling.
Elke Vlaming zou toegang moeten hebben 
tot een park of natuurgebied van 30 ha op 
maximaal 1,6 km afstand. 
Daarom maken wij, Groen Hulshout, van 
10 ha meer groen en natuur een speerpunt 
in ons programma.

Hoe willen we dat bereiken?

Wij zien alvast veel potentieel in het actief 
promoten en ondersteunen van de actie 
“Behaag de Kempen”, een verplichting om 
in nieuwe verkavelingen 10 % streekeigen 
groen te voorzien in aaneengesloten 
stroken, de aankoop en beplanting van 
kleine verloren stukjes grond, de aankoop 
van leegstaande weekendverblijven, de 
keuze om woonuitbreidingsgebieden niet 
aan te snijden, samenwerken met 
Natuurpunt ...

Help jij mee om dit te realiseren?

"10 hectare groen extra"

DUURZAAM 
SAMENLEVEN

Als het van ons afhangt, wordt 
Hulshout nog meer een gemeente 
waar mensen graag wonen en zich 
thuis voelen, en waar iedereen zijn 
plek heeft. We willen de strijd met 
eenzaamheid aangaan en volop 
inzetten op ontmoeting.

In elke deelgemeente leggen we 
groene oases aan met mogelijkheden 
voor sport en spel, maar die ook 
gewoon ontmoetingsplekken zijn voor 
een fijne babbel.

Door in te zetten op ontmoetingen 
tussen onze vrijwilligers, 
mantelzorgers, ouders van kleine 
kinderen, mensen die alleen zijn … 
willen we blijven evolueren naar een 
menselijkere, gezondere en eerlijkere 
gemeente.



Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Ik heb een droom voor de Kempen. Mijn droom is om van de 
Kempen een plek te maken waar je overal snel en veilig geraakt 
met fiets, bus, trein of tram. 

Een gezonde plek om te leven, sporten en genieten van het leven. 
Dat is waar Groen samen met jullie aan wil bouwen: dag in, dag 
uit! Samen steken we de handen uit de mouwen. Omdat we 
allemaal een betere toekomst willen voor onszelf en voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 

Zo wordt de Kempen elke dag een nog mooiere plek om te 
wonen. Kies voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere 
thuis.

LIJST 4 PROVINCIE ANTWERPEN

TOBIAS DANEELS

1

DANEELS Tobias
Persmedewerker parlement Groen,
Herentals, 31 jaar

OUHSSAINE Fatima
Studente politieke wetenschappen, 
Oud-Turnhout, 19 jaar

THIBAU Koen
Onderzoeksmedewerker INBO, Geel, 54 
jaar

SNAUWAERT Lieve
Gepensioneerde, Herentals, 68 jaar

INT PANIS Marnix
Student geschiedenis, Retie,  21 jaar

SCHELLEKENS Suzanne
Coördinator Vestigingsbeleid Argenta, 
Ravels, 57 jaar

VAN DER SCHOOT Joris
ICT Manager, Vorselaar, 30 jaar

STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober met 
die brief naar het stembureau. Je krijgt 
er drie stemformulieren, eentje voor 
de gemeente, eentje voor de provincie 
en eentje voor het district. Kleur één of 
meerdere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.

Lijsttrekker provincie Antwerpen, 
persmedewerker parlement Groen, 
Herentals, 31 jaar

Studente verpleegkunde, Geel, 50 jaar
VAN GELDER Tinne

Vlaams parlementslid, Antwerpen, 34 
jaar

ANNOURI Imade

Beroep, woonplaats, leeftijd
NAAM Voornaam

‘Mijn grote droom is een Kempen waar je 
snel en veilig overal geraakt met fiets, 

bus, trein of tram.’

Samen voor een gezondere en 
menselijkere provincie!



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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