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'GROENE BUURT,
GELUKKIGE BUURT'

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

We maken van Berlaar een fijne plek om te leven en te wonen.
We richten de straten zo in dat een kind van tien veilig en vol
vertrouwen naar school kan fietsen. Dat is voor álle
Berlaarnaren een verademing.

Hier bouwen we samen aan een bruisende buurt waar mensen
voor elkaar zorgen. We maken van Berlaar een gemeente waar je
betaalbaar kan wonen, met veilige straten en verfrissend groen.
Hier wordt jouw stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Geef ons nu de mogelijkheid om het anders te doen. Kies samen
met Groen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Berlaar.

KOEN KERREMANS
LIJSTTREKKER
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MENSELIJKER
Wat maakt jou gelukkig?

Misschien een uitstap met je gezin, een
dorp dat leeft, een veilige en rustige
buurt … We gaan samen met jou op weg
naar een gelukkig Berlaar.

We vergroenen de openbare ruimte, en we
sluiten deze plaatsen aan op voet- en
fietswegen zodat je je op een veilige manier
kan verplaatsen. Een dorp dat leeft zorgt voor
gezelligheid en samenhorigheid. Iedereen, van
jong tot oud, heeft er een vaste stek. We willen
dat elke Berlaarnaar zich hier thuis voelt.

Met zijn levendige dorpskernen is Berlaar een thuis om
jaloers op te zijn. Ons dorp heeft heel wat troeven en die
willen we volledig benutten.
Veilig fietsen in Berlaar is een prioriteit. Elke
Berlaarnaar, van jong tot oud, moet zich vlot en veilig
kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen
de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.
Berlaarnaren zorgen voor elkaar. Kinderen kunnen
zich uitleven en ontplooien, ouderen bezorgen we een
zorgeloze oude dag. Elke Berlaarnaar en Berlaarse
vereniging verdient een eigen plekje.
Wij bieden meer inspraak, meer respect voor erfgoed
en een garantie op duurzame open ruimte en
leefkwaliteit. Zowel Berlaar als Heikant en Gestel
moeten hun eigenheid en ziel kunnen bewaren. Wij
willen ons dorp mooier maken en leefbaar houden
zodat we trots kunnen zijn op ons Berlaar.

WAT MAAKT JOU
GELUKKIG IN JE BUURT?

EERLIJKER
Elke Berlaarnaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn
dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat
is waar politiek om draait.
Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil
kopen of huren. We willen meer betaalbare en
kwalitatieve woningen, zonder de beschikbare
groene open ruimte teniet te doen.

GEZONDER
In Berlaar willen we het wonen, werken en wandelen nog
aangenamer maken. Maak een ommetje met de fiets of te
voet, snuif de frisse lucht op en geniet van de rust.
Streekproducten zijn niet alleen superlekker, maar
ook duurzaam en ecologisch. Zo betalen we een
eerlijke bijdrage voor mens en natuur. Wij willen
parels van eigen bodem promoten en landbouwers
een duwtje in de rug geven!

Ook in Berlaar 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
met een pro-actief OCMW.

Groen maakt gelukkig. We zetten meer in op natuur,
behouden onze kostbare open ruimte en zorgen
ervoor dat elke inwoner toegankelijk groen op
wandelafstand heeft. We willen verdichten op een
juiste manier om zo zuurstof te creëren.

Jij bepaalt mee hoe Berlaar er morgen uitziet.
Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd:
inspraak en transparantie zijn voor ons de norm. We
willen wijkwerkingen stimuleren en financieel
ondersteunen, zodat jij samen met ons kan bepalen
hoe jouw buurt en straat er in de toekomst uitziet.

Ook op lokaal niveau 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 Berlaar het
voortouw in de strijd tegen klimaatverandering.

BERLAAR
www.groenberlaar.be
1

VAN
DEN ABEELE
KERREMANS
 oenLiesbeth
K
Leerkracht
Basisschool
SintZelfstandig Kinesist
& Manueel
Therapeut,
5834
jaar
Jan,
Deurne,
jaar

12

AL
Mektoub
DEBACHIRI
VOS Raymond
IT-leraar,
ScherpenheuvelGepensioneerd,
74 jaar
Zichem, 23 jaar

2

JANSSENS
Leen
VAN
DER AUWERAFons
jaar
Logopediste, 55 Deurne,
Busbestuurder,
63 jaar

13

G
VAESDEN
 lenn
VAN
ABEELE Liesbeth
Sociaal Werker
bij OCMW,
Leerkracht
Basisschool
Sint24 jaar
Jan,
Deurne, 34 jaar

3

AL
BACHIRI
Mektoub
 rend
B
VAN
RANSBEECK
IT-leraar,
ScherpenheuvelWetenschappen,
Student Politieke
21 jaar 23 jaar
Zichem,

14

VAN
DER AUWERA
DE BIÈVRE
Kris Fons
Busbestuurder,
Deurne,
Huisvrouw, 54 jaar
63 jaar

4

NAETS
Marlies
VAN
DEN
ABEELE Liesbeth
Thuisbegeleidster,
26 jaar
Leerkracht
Basisschool
SintJan, Deurne, 34 jaar

15

WYNANTS
ert
AL
BACHIRIBMektoub
Arbeider/Schilder,
46 jaar
IT-leraar,
ScherpenheuvelZichem, 23 jaar

5

M
PUESDER
 arc
VAN
AUWERA Fons
Binnenvaartbegeleider
Busbestuurder,
Deurne,Vlaamse
Waterweg,
60 jaar
63
jaar

16

TRUYENS
MarleenLiesbeth
VAN
DEN ABEELE
Wijkwerker,Basisschool
52 jaar
Leerkracht
SintJan, Deurne, 34 jaar

6

I ne Mektoub
PENNE
AL
BACHIRI
19 jaar
Studente Psychologie,
IT-leraar,
ScherpenheuvelZichem, 23 jaar

17

STEYAERT
Fred Fons
VAN
DER AUWERA
Gepensioneerd en
OCMW raadslid, 65
Busbestuurder,
Deurne,
jaar
63
jaar

7

VAN
DEN ABEELE
E
CEULEMANS
 ef Liesbeth
Leerkracht
Basisschool
Sint29 jaar
Verkoopsassistente,
Jan, Deurne, 34 jaar

18

AL
BACHIRI
Mektoub
GARCIA
Kristine
IT-leraar,
ScherpenheuvelLeerkracht,
50 jaar
Zichem, 23 jaar

8

VAN
DER J
Fons
et
DE LAET
 AUWERA
Busbestuurder,
Deurne,
Vrijwilliger, 62 jaar
63 jaar

19 VAN
DEN ABEELE
VERBIEST
ChristineLiesbeth
Leerkracht
Basisschool
Apothekerassistente,
49 Sintjaar
Jan, Deurne, 34 jaar

9

AL
BACHIRI
Mektoub
K
HAMMO
 halil
IT-leraar,
Scherpenheuvel46 jaar
Elektricien,
Zichem, 23 jaar

20

VAN
AUWERALinda
Fons
VAN DER
RANSBEECK
Busbestuurder,
Deurne, Justitiehuis
Administratief Assistente
Antwerpen,
61 jaar
63
jaar

10

VAN
DEN M
SOMERS
 ABEELE
agna Liesbeth
Leerkracht
Basisschool
Sintjaar
Laborante, 51
Jan, Deurne, 34 jaar

21

AL
BACHIRI
PENNE
KoertMektoub
IT-leraar,
ScherpenheuvelPMO Manager,
48 jaar
Zichem, 23 jaar

11

VAN
AUWERA Fons
M
ANIKDER
 urat
Busbestuurder,
Deurne,
Economist, 43 jaar
63 jaar

22

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

Straffe lijst met
straffe kandidaten

Voor het eerst in de geschiedenis van
onze lokale afdeling hadden we meer
kandidaten dan beschikbare plaatsen
op de lijst. Dit bewijst opnieuw dat we
stevig aan het groeien zijn, zowel in
Vlaanderen als in Berlaar.

We kiezen volop voor de toekomst met
een grote groep jongeren op
prominente plaatsen. Uiteraard
hebben we ook zeer ervaren groenen
van de eerste generatie in onze
werking. Samen zetten deze
Berlaarnaren hun schouders onder
het groene programma.

Als team zijn we heel fier om jou deze
lijst met stuk voor stuk zeer straffe
kandidaten te kunnen voorstellen. We
hopen dat je je kan vinden in onze
keuze!

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.groenberlaar.be/doe_mee



‘AL JAREN ZET IK ME DAGELIJKS IN OM
VAN BERLAAR EEN FANTASTISCHE
GEMEENTE TE MAKEN’

KOEN KERREMANS

Als politiek verantwoordelijke zet ik me al jaren in voor een
menselijke, eerlijke en gezonde gemeente. Daarom sta ik naast je,
om goed te luisteren en samen oplossingen te vinden voor de
uitdagingen van nu, zoals fietsveiligheid, toegankelijkheid, gelijke
behandeling van elke Berlaarnaar, luchtkwaliteit en behoud van
open ruimte.

Als je me de kans geeft om mee te besturen in onze prachtige
gemeente, zal ik ze enthousiast en met volle overtuiging
benutten. Graag wil ik me dagelijks engageren om van Berlaar,
Heikant en Gestel een nog mooiere plek te maken.
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Kinesist & Manueel Therapeut,
58 jaar

LEEN JANSSENS
Twaalf jaar geleden zette ik de stap om politiek actief te
worden bij Groen. Voor mij kon het zo niet verder, ik wou
meewerken aan een warmer, socialer en fietsvriendelijker
Berlaar. En dat doe ik nog altijd: de buddy-werking en het
praatcafé met anderstaligen zijn hier voorbeelden van.

'WERKEN MET ANDERSTALIGEN GEEFT MIJ EEN
ENORME VOLDOENING'
Ondertussen zet ik mij ook in voor het behoud van de
leefbaarheid in Berlaar. Onze gemeente mag niet veranderen
in een stenen woestijn. Ik wil het groen graag eerst uitbreiden
en dan behouden.

2
Logopediste, 55 jaar



BREND VAN RANSBEECK
Al bijna drie jaar werk ik mee aan een menselijker,
eerlijker en gezonder Berlaar. Het is nú het moment
om ons dorp te veranderen en de stilstand van de
vorige jaren te doorbreken. Politiek kan iets moois
zijn, maar men haalt er niet uit wat er in zit.

'POLITIEK BEGINT MET
LUISTEREN NAAR ELKAAR'
Veel vrienden van me kennen me niet alleen als
een mondige kerel, maar ook als een luisteraar.
Alles begint met luisteren naar elkaar en elkaar
proberen te begrijpen. Hieruit groeit altijd
wederzijds respect en inlevingsvermogen.

3
Student Politieke Wetenschappen,
21 jaar

DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN
VOOR ELKE BERLAARNAAR
"Elke Berlaarnaar heeft recht op een goede
en betaalbare woonst. Een stukje van de
achterstand op de sociale woningmarkt is
goedgemaakt, maar we zijn er nog niet”,
zegt lijsttrekker Koen Kerremans. In de
volgende zes jaar wil Groen Berlaar
inzetten op renovatie van bestaande sociale
woningen zoals in het Vinkenhof, aangevuld
met een sociale mix van nieuwbouw.

GROEN VOOR IEDEREEN
Onze ambitie is duidelijk: we maken
van Berlaar een volwaardig groene
gemeente. Naast groen in elke straat,
willen we ook een groot aantal nieuwe
bomen aanplanten: 11 000 bomen
dienen als eerste aanzet voor een écht
gemeentelijk bos, een boom voor elke
Berlaarnaar. Zo willen we het
luchtprobleem aanpakken waar ook
wij in onze gemeente onder lijden.

betaalbare huurwoning én een lagere
energiefactuur." Bij nieuwbouw kiezen we
resoluut voor een bouwcode.




Nieuwe projecten zullen ons dorp mooier
en moderner maken, maar altijd met
respect voor het erfgoed, de duurzame
open ruimte en de leefkwaliteit. Een deel
van de winst van elk project zal terugvloeien
naar de Berlaarse gemeenschap. Door
voldoende mogelijkheden voor
woonuitbreiding en -inbreiding te creëren,
wil Groen wonen in Berlaar betaalbaar
houden voor jonge mensen.
Het typische karakter van zowel Berlaar,
Heikant als Gestel willen we hierbij
bewaren.

"Wij gaan verhuurders stimuleren om hun
woningen duurzaam te renoveren", vertelt
Koen. "Zo geven we bijvoorbeeld premies
voor isolatiewerken. Een van de
voorwaarden voor het toekennen van de
premie is dat de huurprijs na de werken
niet stijgt. Resultaat: een betere en

'We maken van Berlaar een
volwaardig groene gemeente'
Bomen zijn niet alleen de goedkoopste
manier om CO² te absorberen; ze
regelen ook de waterhuishouding en
mensen vertoeven graag tussen
bomen om er verkoeling te zoeken bij
hoge temperaturen. Groen maakt
gelukkig, dus daar gaan we voor!

‘We willen onze Berlaarse eigenheid
behouden, met respect voor
platteland en natuur’

SAMEN MAKEN WE VAN BERLAAR EEN ECHTE FIETSGEMEENTE
Gemeentes waar Groen mee het beleid
uitstippelt en beslissingen neemt, bewijzen
dat het kan én dat het echt voor iedereen
beter is. Jouw veiligheid en comfort als
zachte weggebruiker komen voor ons altijd
op de eerste plaats.

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

'Veilig fietsen kan
opnieuw de norm zijn'
"Iedereen overal veilig op de fiets” is onze
straffe ambitie. Mobiliteit zit nu eenmaal in
ons DNA. Daarom is Groen de ideale
partner om er voor te zorgen dat de zachte
weggebruiker zich veilig kan verplaatsen.


Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop,
bevordert de verkeersveiligheid, zorgt voor
een gezonde bevolking, bespaart ruimte én is
goed voor de lokale economie. Fietsen maakt
gelukkig, en als groene partij willen wij ons
steentje natuurlijk bijdragen.

LIJST 4 PROVINCIE ANTWERPEN


RINA RABAU

1

Lijsttrekker provincie Antwerpen,
Beleidsmedewerker,
Mechelen, 34 jaar

VEILIGER VERKEER EN GROENER
KLIMAATBELEID
voorhanden en veilig is. De fietsostrades
tonen aan dat mobiliteit anders kan.

Via de provincie wil ik werk maken van
betere samenwerking tussen de
gemeenten, veiliger en duurzamer verkeer
en een groener klimaatbeleid.




De provincie moet een ambitieuze
voortrekkersrol opnemen in de strijd tegen
klimaatsverandering. De provincie moet
lokale besturen inspireren en stimuleren
om de krachten te bundelen inzake
hernieuwbare energie en duurzaam
bouwen.

Uitdagingen rond verkeer en klimaat
stoppen immers niet aan de
gemeentegrenzen. Als moeder van twee
wil ik dan ook bouwen aan een betere
toekomst voor onszelf, voor onze kinderen
en kleinkinderen.

RABAU Rina
Beleidsmedewerker in Molenbeek,
Mechelen, 34 jaar
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VAN RANSBEECK Brend
Student politieke wetenschappen,
Berlaar, 21 jaar
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WAGEMANS Shelly
Begeleidster in de bijzondere jeugdzorg,
Lier, 26 jaar
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VAN DER AUWERA Joachim
Zelfstandig informaticus,
Heist-op-den-Berg, 44 jaar
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DIERENS Anjes
Leerkracht op rust,
Mechelen, 70 jaar
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KERREMANS Koen
Kinesist,
Berlaar, 59 jaar
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ALMACI Meyrem
Federaal parlementslid,
Antwerpen, 42 jaar


Samen steken we de handen uit de
mouwen!


De wegen slippen dicht en iedereen beseft
dat we met z’n allen te veel tijd verliezen in
de file. We hebben nood aan alternatieve
mobiliteit die betaalbaar, voldoende
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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 twee stemformulieren,
eentje voor de gemeente en eentje
voor de provincie. Kleur één of meerdere bolletjes in op de Groen-lijst.
ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

De fietsostrades tonen aan dat
mobiliteit anders kan.

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 oproepingsbrief of op
www.vlaanderenkiest.be.

GROEN
MAAKT
GELUKKIG

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.

JSATEM
IK
G RO EN

MENSELIJKER EERLIJKER GEZONDER
Gebruik je stem. Kies met ons mee.
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