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Voorstelling van de kandidaten

Iedereen welkom op ons

Infobrochure
Onze kandidaten

Beste inwoners van GROOT Merchtem,

Wat een jaar geleden het daglicht zag als “Dromen voor Merchtem”, is vandaag uitgegroeid 
tot “HET POSITIEVE ALTERNATIEF”. PRO Merchtem wil zich inzetten voor kwalitatief 
wonen voor iedereen, kwaliteit moet eindelijk primeren op kwantiteit. PRO Merchtem 
wil in samenspraak met de Merchtemenaren een totaalbeleid uitwerken waardoor de 
ruimtelijke ordening, de mobiliteit, de veiligheid, de netheid en de natuur in onze gemeente 
gevrijwaard blijven. Niet alleen nu, maar ook voor onze volgende generaties.

Met trots mag ik u dan ook onze kandidaten voorstellen. Een gevarieerd team van jong 
en oud, man en vrouw, hetero en homo,... Een evenwichtig team dus, van alle strekkingen, 
dat één ding met elkaar gemeen heeft: allen hebben ze een hart voor onze gemeente en 
geloven ze dat het anders kan en moet voor Merchtem.

In deze editie kan u onze kandidaten beter leren kennen, wenst u toch nog meer informatie 
over onze mensen, onze provinciale kieslijst of over ons programma, bezoek dan zeker 
onze website: www.promerchtem.be.

Met hoopvolle p(r)ositieve Merchtemse groeten,

Toon Dours, Lijsttrekker Pro Merchtem

• 31 jaar
• Kok
• Zoon van Ludwig ‘fi etsen’ Dours en 

Martine Vanbuggenhout
• Broer van Sam, Lotte en Silke
•  Oud-voorzitter Ifi , KSA Merchtem en 

jeugdraad 
•  Voorzitter Jong KWB Merchtem
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• 50 jaar
•  Getrouwd met Danielle Van 

Campenhout, vader van Sara, 
Sandy en Sofi e

•  Het gezonde plukveld
•  Zelfstandig tuinder - actief in 

parochie en verenigingen
•  Een veilige en gezonde 

leefomgeving is mijn prioriteit!
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Luc 

Robberechts

• 44 jaar
•  Belgische coördinator hemo- 

en biovigilantie en Belgisch 
afgevaardigde in Europese 
commissie 

•  Arts, klinisch bioloog, 
biomedische wetenschappen

•  Gezondheid, fundamenteel 
recht voor iedereen.
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Evelyne 

Van Gastel

• 37 jaar
•  Maatschappelijk werker
•  Sociaal-Agogisch-Werk en 

Postgraduaat HR
•  Wandelen in het groen
•  Gehuwd met Christof, mama 

van Xander
•  Voor een veilige en kind-

vriendelijke schoolomgeving
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Sarah 

Kelgtermans

• 42 jaar
• Dochter van Marcel Seghers en 

Jeanneken De Vis
• Getrouwd met Marc Vander-

straeten, mama van Britt en Lars
• Werkzaam in de verzekerings-

sector
• Samen gaan voor een mooi 

Merchtem
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Els 

Seghers

• 49 jaar
•  Ambulancier
•  Vader van twee tieners
•  Oud- Verbondsleider KAJ
•  Bestuur Dorpstraatcomité
•  Mijn levensvisie : Samen 

Luisteren-Denken-Doen
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Dirk 

Wittock

• 41 jaar
• Consultant Project 

Management
•  Diploma‘s: Sociologie en 

Internationale Politiek, 
• Hobby’s : yoga, muziekschool, 

bloemschikken, Femma ...
•  Getrouwd met Christophe 

Van Campenhout
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Marieke 

Vrydag

• 26 jaar
• Dochter van Pascale Vander-

stappen en Dirk Larivière, zus 
van Hannes en Jef

•  Kleindochter van de oprichter 
van de Tuinbouwschool: 
Kamiel Larivière, ‘De meester’

•  Bestuurslid Music Time 
Peizegem
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Nele

larivière

• 55 jaar
• Planner merchandising  bij 

AkzoNobel
•  Hobby: ritje maken met de 

motor, kaartje leggen 
•  33 jaar gehuwd met Michele 

Meysman
• Papa van Jonas en van 

Charlotte
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Luc 

Vrijders

• 38 jaar
• Leerkracht 
• Licentiaat in de geschiedenis
• Fietsen en heemkunde
• Wettelijk samenwonend
•  3 kinderen
• Bevlogen
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Wouter 

Robberechts

• 24 jaar
•  Pricing and contract 

management coördinator 
•  Bachelor bedrijfsmanagement 

- rechtspraktijk
•  Hobby’s: basket, fi etsen, 

onder de mensen komen 
•  Samen met Kaat Buelens
•  Vlot en optimistisch
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Tom 

Vandenbossche

• 55 jaar
•  Gehuwd met Christel 

Bogaerts
•  Papa van Jasper 
•  Werkt  in de bouwsector 
• KWB lid 
• Positief ingesteld
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Danny 

Biesemans

• 36 jaar
•  Bediende
•  Hobby’s: lopen, lezen 
• Gehuwd met Sven De Meuter
•  Kinderen: Ward en Hanne
•  Zorgzaam en attent, met het 

hart op de juiste plaats!
•  Durven gaan voor 

verandering!
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Katleen 

De Weerdt



• 32 jaar
•  Gehuwd met Tom, mama van 

Thias (9), Thobe (3) en Xanthe 
(1 maand)

• Kinderverzorging/zorgkundige
•  Werkzaam in OLV Aalst
•  Geboren en opgegroeid in 

Aalst
• Lid oudercomite Ter Dreef
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Ellen 

Verhoeven

• 75 jaar
• Getrouwd met “Wieke Tas”,  

moeder van Peggy en fi ere 
grootmoeder van Indra. 

• Gepensioneerd, altijd  
gewerkt bij de Firma Staels in 
Merchtem. 

• Werken in de tuin
•  Staat zorgbehoevenden bij 
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Lisette 

Lefever

• 39 jaar
• Getrouwd met Jürgen Schotte 
• Afkomstig van Mexico Stad, 

maar volgde de liefde
• Master in klinische 

psychologie aan de 
universiteit van Gent 

• Mama van Guillermo en 
Genoveva
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Ana 

Lara

• 60 jaar
•  Zoon van Remi en Anna
•  Dendermondestraat
•  Gehuwd met Lisette Willocx,  

vader van Jan
•  Bestuurslid KWB Merchtem 

en heemkring
•  Sportief … doorzetter
•  Positief in het leven
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Francis 

Wijns

• 75 jaar
• 52 jaar gelukkig getrouwd met 

Nicole Heyvaert, 3 kinderen 
en 6  kleinkinderen

•  48 jaar Wolvertemsesteenweg
• Gepensioneerd chauff eur bij 

De Decker-Van Riet
• Bestuur van Concordia en de 

Vrienden Senioren
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Jos 

Janssens

• 33 jaar
•  Getrouwd met Isabela
•  Vader van 2 kinderen
•  Zoon van Leo Verhaegen en 

Nora De Smedt
•  Elec. Eng. bij DEME
• Oud-KSA’er, 6 jaar leiding
• Lid van ZVC Milacvrienden en 

VC Bleuken-Langevelde

22

Lieven 

Verhaegen

• 32 jaar
• Trotse vader van Maurice en 

samen met Silke De Block
•  Baasje van Joey de Spaanse 

Waterhond
•  Java Developer
•  Bachelor Sociaal Werk
•  Hobby: Toneel (Bestuurslid 

Toneelvereniging De 
Pieterman), dans
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Julien 

Serbruyns

• 55 jaar
• Getrouwd met Lieven 

Goossens 
•  Mama van Yentl en Hilke
•  Houdt van gezelligheid
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Marianne 

De Kempeneer

• 39 jaar
•  Advocaat
•  Rechten + Graduaat Openbare 

Besturen + lerarenopleiding
•  Gehuwd,  mama van 3
•  Grote dierenvriend
•  Politiek behoeft een korte 

maar zeker ook een lange 
termijnvisie
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Vanessa 

Hermans

• 20 jaar
• Geboren en getogen in 

Merchtem
•  Studente Leerkracht lager 

onderwijs 
•  Dochter van Ann Van 

Zeghbroeck en Gunnar 
Wauters 
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Chloë 

Wauters

• 41 jaar
•  Werfcoördinator van de haltes 

in Brussel voor de MIVB
•  Lezen, tijd met vrienden, 

dierenvriend 
• 18 jaar gehuwd, 1 zoon en een 

dochter. 2 katten,  1 hond en  
2 kippen 

•  Spontaan, liefhebbend
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Isabelle 

Ciucio Lams

• 38 jaar
•  Leerkracht in het VKO en 

zaakvoerder
•  Samen met Charlotte, papa 

van Louis en Jef
•  11 jaar ervaring in de 

gemeenteraad
•  Oprichter van PRO Merchtem 
•  Jarenlang KSA en basketcoach
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Joris 

Verspecht



PRO wil wegen op het beleid en dat kan ook alleen als wij ook 
onze verantwoordelijkheid nemen ook op provinciaal niveau.
Belangrijke aspecten krijgen niet de aandacht die ze verdienen: 
zorg en welzijn over de generaties heen, zowel voor mens 
als dier, veilig samenleven, ecologie en economie, …  PRO 

Vlaanderen wil hier iets aan doen.  Wij gaan voor een 
p(r)ositieve aanpak met meer transparantie, betere 
communicatie en voldoende inspraak.
Wij zien op lange termijn geen meerwaarde in de Provincie 

en gouverneur. Het overdragen van de bevoegdheden naar 
Vlaanderen is volgens ons een betere optie. Maar zolang 
de provincies bestaan willen wij wel inzetten op volgende 
verbeterpunten.

1. Wij willen meer respect voor onze dorpen en gemeenten. 
Stop de “verbrusseling” van de rand. Wij eisen het behoud 
van de identiteit van de lokale gemeenschappen. Voor ons 
primeert de “woonkwaliteit” boven de “woonkwantiteit”.

2. Wij gaan voor een veilig Vlaams-Brabant. Er moet 
geïnvesteerd worden in een breed sociaal contact.  Wij 
geloven dat dit de beste remedie is tegen het bestaande 
onveiligheidsgevoel. Camerabewaking op welgekozen 
plaatsen kan een oplossing zijn. PRO wil naar analogie van 
de Centrale Verkeersdispatching (VIR) een doeltreff ende 
“Provinciale Veiligheidsdispatching Centrale” oprichten. 
Gebieden worden dan permanent opgevolgd en de 
ingewonnen informatie kan snel doorgestuurd worden naar 
de lokale politiezones. 

3. Wij willen extra recreatie en goede fi etspaden.  Wij willen 
de uitwerking van de OMA-Route en het doortrekken van de 
F213 van Wemmel naar Opwijk.

4. Meer natuur en recreatie is een must. Vlaams-Brabant 
kent een ongelijke verdeling van provinciale domeinen en 
natuurgebieden. De inwoners van Asse, Merchtem, Opwijk, 
Londerzeel, Meise, Ternat, Grimbergen en Affl  igem moeten 
een grote afstand overbruggen om een provinciaal domein 
of natuurgebied te bezoeken.  PRO Vlaanderen wil een 
nieuwe kleinschalige recreatievoorziening in onze regio.

CARTOON: 

Wie trekt

er aan het 

langste eind?

PRO gaat er voor… Ook in de provincie.

Onze kandidaten voor de provincie : Joris Verspecht • Vanessa  Hermans 
• Nele Larivière • Erwin De Clerck • Diana Tierens • Bert Van De Velde • 
Lieven Verhaegen • Dirk Wittock • Danny Biesemans • Marieke Vrydag • 
Sarah Kelgtermans • Katleen De Weerdt • Luc Robberechts
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WISTJEDATJES ... leuk om lezen, goed om te weten!

WIST JE DAT … 
… meerdere schepenen actief zijn in de vastgoedsector? 
Loopt het daarom fout in onze ruimtelijke ordening?

… de Merchtemse zwerfvuilruimers onlangs meer dan 
terecht in de bloemtjes werden gezet? PROfi ciat! 

… het nog steeds onduidelijk is wie de échte kandidaat-
burgemeester is voor LIJST #1785? Volgens een artikel uit 
De Tijd van 31/03, blijkt dat Maggie in elk geval minister 
wilt blijven.

… veel verkiezingsborden op het openbaar domein zijn 
gezet? Wij hebben over onze borden nog geen klachten 
ontvangen. 

… CD&V en PRO het erg goed hebben gedaan op het 
debat van de jeugdraad? Toon & Toon (Luypaert & Dours) 
hebben geTOONd dat ze er klaar voor zijn. CD&V was 
de winnaar, PRO eindigde op een knappe tweede plaats, 
gevolgd door Lijst #1785. PROfi ciat aan de organisatoren.

... dat er in Brussegem recepties worden gegeven voor 
onafgewerkte straten (Nieuwelaan)? Verkiezingskoorts?


