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samen de krachten bundelen



Beste inwoner,
Kent u KR8! al?  

Enkele weken geleden kreeg u onze programma-

folder in de bus. U kon lezen welke KR8!-lijnen wij 

als lokale politieke beweging voor onze nieuwe 

gemeente Puurs-Sint-Amands naar voor schuiven. 

Geen grote projecten of beloften, wel een program- 

ma op maat van de 8 dorpskernen met gezonde en 

realistische ambities voor onze nieuwe gemeente! 

In deze folder stellen we u onze ploeg voor. 

KR8!, een sterke ploeg staat klaar ! 

Als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester ben ik 

bijzonder fier u een krachtige, geëngageerde ploeg 

voor te stellen. Niet mijn team, maar een team dat 

de krachten bundelt vanuit onze 8 dorpskernen. Eén 

sterk geheel van onafhankelijken, liberalen en 

sociaaldemocraten. 

Een ploeg met bestuurservaring, lokaal en bovenlo-

kaal, die weet waar ze mee bezig is !

Positieve mensen met een missie: een frisse wind 

laten waaien in onze nieuwe gemeente !
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Nieuwe bestuurders en een frisse wind !

Onze nieuwe gemeente Puurs-Sint-Amands staat voor 

grote uitdagingen: de betrokkenheid van de 8 dorpskernen 

versterken, een kwalitatieve en toegankelijke dienstverle- 

ning uitbouwen in heel de gemeente, de mobiliteits- 

knopen oplossen en de opstap naar één gemeente 

Klein-Brabant voorbereiden. 

Na de grote projecten en evenementen is het tijd om terug 

te focussen op de kerntaken van een gemeentebestuur: 

een kwalitatieve dienstverlening voor de inwoners. 

Mijn prioriteiten voor de nieuwe bestuursploeg zijn het 

uitwerken van een dorpskernenbeleid, de organisatie van 

een sterke administratie en dienstverlening en het verster-

ken van het sociaal beleid.  

Tot slot heeft onze nieuwe gemeente nood aan nieuwe 

bestuurders en een frisse wind. Een bestuur dat uit meer-

dere partijen is samengesteld. Dat is goed voor de ge-

meente, goed voor de inwoners en gezond in een 

democratie. 

Heiko
Van Muylder

1

43 jaar

OCMW-voorzitter / Schepen 
Sint-Amands  

Beleidsadviseur sp.a in het Vlaams 
Parlement 2014 - ...

Adviseur Vlaams Minister bevoegd 
voor sociale economie 2006-2014

Oppuurs

oud-leider Chiro, voetbal, klimmen, 
papa van Rune, Sepp en Noor

Ondersteuning voor handelaars nodig !

Onze gemeente is het economisch hart van de regio. Dat 

kunnen we zo houden door iedereen te betrekken bij 

beslissingen. Ondernemers en lokale handelaars moeten 

een aanspreekpunt en ondersteuning krijgen. Inwoners, 

jong en oud, moeten via participatieraden inspraak heb-

ben in het beleid. Iedereen telt in onze nieuwe gemeente!

ELIAS
Erpels

3
20 jaar

Student rechten

Ruisbroek

politiek, gamen, muziek, base-
ball, op café gaan

45 jaar

Gemeenteraadslid

Senator 2010-2014

Advocaat

Puurs

zingen, tuinieren, Den Hexenketel, 
tekenen en schilderen

Groene en open gemeente !

Mijn focus voor deze verkiezingen ligt op groen, cultuur en 

erfgoed, open ruimte alsook lokale en duurzame econo-

mie. Graag wil ik mijn engagement als gemeenteraadslid 

van reeds 12 jaar verder uitbouwen, samen met u. Mijn 

nationale politieke ervaring alsook mijn beroepservaring 

garanderen u tevens een degelijke en grondige behande- 

ling van onze lokale dossiers.

Inge
Faes

2
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Eigenheid van dorpskernen bewaren !

Graag wil ik er mee zorg voor dragen dat iedere dorpskern 

zijn eigenheid kan bewaren. Met een schepen van partici-

patie en dorpskernen willen we dat bereiken. Iedereen 

moet in een veilige, propere, sociale en groene gemeente 

kunnen wonen en daar wil ik aan meewerken! 

BEN
Waumans

4

62 jaar

Gemeenteraadslid

Schepen Sint-Amands

Gepensioneerd garagist

Lippelo

friturist, genieten van het leven

52 jaar

Gemeenteraadslid

Bediende

Sint-Amands

oud-scout, papa van Lette en 
Myrthe

Werk maken van opstap naar Klein-Brabant !

Puurs-Sint-Amands is de opstap naar een sterk en krachtig 

Klein-Brabant. Als voortrekker in de regio moeten we nu 

inzetten op samenwerking met Bornem. Iedere dorpskern 

moet z’n eigenheid bewaren en z’n troeven uitspelen als 

toeristische parel a/d Schelde of economisch hart. Samen 

kunnen we meer! 

KOEN
Segers

5

Veilig op weg in onze nieuwe gemeente !

Ervoor zorgen dat iedereen zich veilig met de fiets kan ver- 

plaatsen over goed onderhouden fietspaden. Daar wil ik op 

inzetten: de veiligheid verhogen door duidelijke signalisatie 

op kruispunten, deelfietsen stimuleren en beter openbaar 

vervoer. Iedereen veilig op weg in onze nieuwe gemeente!

CARLA
De Smedt

6
38 jaar

Verpleegkundige

Liezele

joggen, lezen, quality-time met 
gezin 

39 jaar

Administratief bediende

Kalfort

secretaris beiaardvereniging 
Puurs, bestuurslid Vereniging 
voor Heemkunde Klein-Brabant, 
fanfare

Kleine dorpskernen even belangrijk !

Er leeft de vrees dat kleinere dorpskernen zoals Kalfort of 

Lippelo gewoon opgaan in het geheel. Een schepen van 

dorpskernen zal waken dat elke dorpskern zijn eigenheid 

kan behouden. Ik wil ijveren voor een breed cultureel 

aanbod waarin populair en niches, klassiek en 

hedendaags een plaats krijgen ! 

DAVID
Proot

7
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Een menselijk gezicht voor onze gemeente !

Voor mij is een toegankelijke, kwaliteitsvolle en efficiënte 

dienstverlening belangrijk. Digitaal voor wie wil en kan, 

maar met bereikbare loketten voor wie een persoonlijk 

contact verkiest. KR8! kiest zelfs voor huisbezoeken bij 

senioren, handelaars, jeugdverenigingen, sportclubs,… 

Want menselijk contact geeft onze gemeente een gezicht!  

MADYVAN
Asmalsky

10

46 jaar

Gemeenteraadslid

Relatiebeheerder financiële instelling

lezen en koken
Niemand aan de kant laten staan !

Vanuit mijn studiekeuze wil ik er mee voor ijveren dat zorg 

betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief blijft. Zorg op maat 

naar ieders behoeften: goed georganiseerde thuiszorg, 

een hogere premie voor mantelzorgers, betaalbare woon-

zorgcentra. Maar ook voldoende kinderopvang en een 

toegankelijk sociaal huis. 

22 jaar

Student begeleider-animator 
ouderenzorg

Sint-Amands

voetbal, spinnen en quizzen

Iedereen telt mee!  

Ik stel me verkiesbaar om mee een antwoord te zoeken op 

de vragen en noden die er zijn bij de inwoners van onze 

gemeente. Iedereen telt mee. U telt mee! 

Uw mening telt: KR8! wil inwoners meer betrekken bij het 

beleid door te luisteren en inspraak te voorzien. Een 

gemeente voor, door en met mensen. Daar ga ik voor! 

MARJAN
Leicher

9

44 jaar

Facility Manager OCMW Temse

Puurs

gedreven, oplossingsgericht en 
vol enthousiasme, mama van 
Stan, Tuur en Nine

Duurzaam sociaal ondernemen versterken !

Vanuit mijn werkervaring wil ik duurzaam ondernemen en 

lokale economie mee versterken. Onze gemeente kan een 

voortrekkersrol spelen in de circulaire en deeleconomie 

binnen onze regio door het herbestemmen van goederen 

en gebouwen. Maar ook door het stimuleren van lokaal 

kopen en verkopen. Door overleg met en ondersteuning 

van lokale handelaars en ondernemingen kunnen we 

stappen vooruit zetten. Daar wil ik mij samen met KR8! 

voor inzetten!

JEROEN
Ivens

11

STEFAN
Asselman

8
46 jaar

Ondernemer en maatschappelijk 
werker

Breendonk

bezige bij
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Een sterke wijkwerking in elke dorpskern !

Mijn hart ligt in Lippelo. Graag wil ik mij inzetten voor een 

leefbare gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Sport, 

spel en cultuurbeleving toegankelijk en dichtbij. We inves-

teren in een sterke wijkwerking zodat elke dorpskern zich 

kan ontwikkelen met inspraak van z’n bewoners. Samen 

werken aan een mooie gemeente!  

ANN
Schelkens

13

53 jaar

OCMW-raadslid

Café-uitbaatster

LIppelo

fietsen, genieten van het leven

50 jaar

Aankoper Lambrechts Konstruktie

Ruisbroek

badminton, kookouder Chiro 
Ruisbroek

Investeren in het gemeenschapsleven !

Ruisbroek moet Ruisbroek blijven, net zoals alle andere 

dorpskernen in onze nieuwe gemeente. Ik engageer me 

om werk te maken van een gemeente die niet alleen 

investeert in stenen, maar ook in het gemeenschapsleven 

in elke dorpskern.  

JURGEN
Maes

14

Samenwerken in Klein-Brabant !

Onze nieuwe gemeente is slechts een opstap naar Klein- 

Brabant. Zo veel mogelijk samenwerken op korte termijn is 

nodig: veilige en goede fietspaden, samen een buurtkar 

organiseren, enz. In onze nieuwe gemeente moet elke 

dorpskern een plek krijgen. Dat lijkt mij een mooie uitda- 

ging die ik samen met KR8! wil aangaan.

Kobe
Lemmens

15

43 jaar

Partsadvisor/magazijnier

Sint-Amands

zwemmen, tweeling groot- 
brengen

18 jaar

Student criminologie

Puurs

wielrennen
Een veilige, groene en gezonde gemeente !

Ik ga voor de eerste keer naar de stembus en tegelijk 

ben ik kandidaat. Voor mij is het allemaal nieuw. Mee-

werken aan de opstart van onze nieuwe gemeente om 

er een veilige, groene, gezonde en toegankelijke ge-

meente van te maken, lijkt mij een mooie 

uitdaging. 

BETTY
Verhasselt

12
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Veilig met de fiets naar school !

Wonen en leven in een omgeving waar veiligheid belang- 

rijk is. Ik wil er voor zorgen dat we onze kinderen met een 

gerust hart met de fiets naar school kunnen laten vertrek-

ken, dat onze kinderen zorgeloos buiten kunnen spelen en 

dat buren vlotter met elkaar in contact komen.

CHRISTOF
Wouters

18

41 jaar

Bediende

Sint-Amands

ouderraad lagere school 
Oppuurs

Een warme, sociale en zorgdragende gemeente !

Als pleegouder ben ik sociaal geëngageerd. Ik wil mee 

werken aan een gemeentebestuur dat dicht bij onze 

dorpsgenoten staat. Goede, laagdrempelige informatie en 

communicatie kan kleine ergernissen vermijden en snel 

oplossen. Het maakt van onze gemeente een warme,        

sociale en zorgdragende leefgemeenschap. 

61 jaar

gepensioneerd

Puurs

pleegouder, creatieve duizend-
poot, vrijwilliger De Schakel

43 jaar

Leveranciersmanagement 

Lippelo

reizen, joggen en voetbal
Iedere dorpskern heeft zijn eigen hart en ziel !

Het verenigen van onze dorpskernen is het juiste moment 

om te luisteren naar alle inwoners van onze nieuwe ge-

meente, zaken te centraliseren en toch op een verstandige 

manier de eigenheid van elke dorpskern te bewaren. 

Hierbij wil ik zeker onze lokale verengingen, clubs en 

evenementen niet vergeten.

SANDRA
Lauwers

17

41 jaar

Ambtenaar

Kalfort

lopen, fietsen, zeilen, motorrijden 
en wandelen met de hond

Open en correct communiceren !

Een open en correcte communicatie van het gemeente-

bestuur naar haar inwoners. Dat is mijn prioriteit!  Als 

inwoners hebben we het recht om te weten wat en hoe er 

beslist wordt. Een sterkere betrokkenheid van de inwoners 

uit de 8 dorpskernen is een prioriteit voor KR8!.

Martine
Derboven

19

ROBBY
De Donder

16
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Respect voor elkaar !

Als voormalig leerkracht en schooldirectrice ben ik er van 

overtuigd dat eerlijk en open onderwijs, toegankelijke 

vrijetijdsbesteding en goede kinderopvang de bouwstenen 

zijn van een democratie. Respect voor elkaar moet de 

basis vormen van het beleid in onze gemeente. Daar wil ik 

graag aan meewerken ! 

SERGE
Gruyaert

21

71 jaar

Gepensioneerd leerkracht

Liezele

kunstbeleving, glas- en edel- 
smeedkunst

54 jaar

Gemeenteraadslid

Bediende

Sint-Amands

vrijwillig brandweerman, skiën

Een veilige gemeente om te wonen !

Veiligheid voor alles. Ik wil zorgen dat we in een veilige 

gemeente wonen waar wordt ingezet op preventie zoals 

o.a. de uitbouw van buurtinformatienetwerken, brand- en 

drugspreventie en zeker ook verkeersveiligheid. Een veilige 

gemeente waar iedereen zich goed voelt! 

KRIS
Marinus

22

Een hart voor zorg met respect voor iedereen ! 

Iedereen heeft op een bepaald moment zorg of onder- 

steuning nodig. Dagelijks ervaar ik hoe belangrijk het is te 

zorgen voor zij die het nodig hebben. Een hart voor zorg 

met respect voor iedereen, daar sta ik voor !

KRIS
Meesters

23

46 jaar

Referente wonen en leven (kine/
animatie) WZC Gravenkasteel

Lippelo

fotografie, moutainbike, lezen, 
wandelen en reizen

67 jaar

Gepensioneerd

Ruisbroek

wandelen, puzzelen en reizen
Een zorgzame gemeente voor iedereen !

Een zorgzame gemeente voor jong en oud. Daar moet 

werk van gemaakt worden! Niet enkel in de woonzorgcen-

tra, maar ook bij de mensen thuis. De vereenzaming bij 

ouderen voorkomen en zorgen dat mantelzorgers beter 

ondersteund worden, daar ga ik voor!.

DANNY
De Mol

20
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Een zorgzame gemeente zonder discriminatie !

Een warme en zorgzame samenleving voor jong en oud. 

Een gemeente die leeft en waar elke vorm van discrimi-

natie geweerd wordt. Samen met de ganse KR8!-ploeg wil 

ik daarvoor ijveren: een gemeente die mensen verbindt !

CHRISTEL
De Schutter

26
54 jaar

OCMW-raadslid  - sociaal comité

Tandarts

Sint-Amands

volleybal

62 jaar

Directielid gehandicaptenzorg

Ruisbroek

bestuurslid VFG, Lid Nationale 
Hoge Raad voor personen met 
een handicap, fietsen, koken en 
lezen

Welzijn en zorg zijn een recht !

Voor mij zijn welzijn en zorg geen gunst, maar een recht 

dat voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moet zijn. 

KR8! gaat voor een krachtig sociaal beleid dat niemand aan 

de kant laat staan. Laat ons daar samen werk van maken !  

JOKKE
Rombauts

27

Sport en beleving voor iedereen bereikbaar !

Als jeugdverantwoordelijke van voetbalclub VVH Lippelo 

wil ik graag mijn schouders zetten onder een initiatief dat 

niet alleen het belang van elke dorpskern in de verf zet, 

maar er ook voor wil zorgen dat sport en beleving voor 

iedereen veilig bereikbaar en toegankelijk kan zijn. 

32 jaar

Bediende

Kalfort

jeugdvoetbal

65 jaar

Gemeenteraadslid

Gepensioneerd

Lippelo

op pensioen zijn !

Inwoners moeten mee beslissen !

“Lippelo blijft Lippelo, Liezele blijft Liezele,…” zal dat zo zijn 

of zijn het loze woorden? Zullen de inwoners mee kunnen 

beslissen over wat er in hun dorpskern gebeurt of zal alles 

vanuit “Puurs” beslist worden? Dat is mijn voornaamste 

bezorgdheid bij het besturen van onze nieuwe gemeente. 

JAN
Moeyersons

25

VEERLE
Goossens

24
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Een dienstencentrum in elke dorpskern !

Al vele jaren zet ik mij via de OCMW-raad en het Sociaal 

Comité in voor onze dorpsgenoten. Een dienstencentrum in 

elke dorpskern is noodzakelijk. Heel graag deel ik mijn 

ervaringen met de ganse KR8!-ploeg zodat de juiste 

sociale accenten gelegd worden in onze nieuwe gemeente.

72 jaar

Gemeenteraadslid

Gepensioneerd

Oppuurs

bestuurslid Gezinsbond, Zieken-
zorg, OKRA en parochiecomité

49 jaar

Gemeenteraadslid

Eerste schepen Sint-Amands

Leraar wiskunde

Oppuurs

er op uit met de caravan, 
genieten

Iedereen moet zich thuis voelen !

Als uittredend schepen wil ik zorgen dat we één administra- 

tieve gemeente worden met veel aandacht voor onze 8 

dorpskernen. Iedereen moet zich thuis voelen in onze nieuwe 

gemeente. Veilig verkeer, aangename woonwijken, fijne 

ontmoetingsmomenten en –plaatsen zijn voor mij een 

topprioriteit. 

BART
De Schutter

29

MARIA
Van Gucht

28
Onze KR8!-lijnen

KR8!-lijn 1: Elke dorpskern telt
.. betrokkenheid en eigenheid van dorpskernen behouden ... dorpskernraden en kernbudgetten ... 
mobiele loketten in elke dorpskern ... een schepen van dorpskernenbeleid ...

KR8!-lijn 2: Gezonde mens in een veilige buurt
... veilig verkeer: autoluwe dorpskernen met veilige schoolomgevingen, wandel- en fietspaden die onze 
8 dorpskernen verbinden ... een groene en klimaatbewuste gemeente ... vlotte, duurzame mobiliteit ... 

KR8!-lijn 3: Kwaliteitsvolle dienstverlening opnieuw dichtbij
... bereikbare loketten in elke dorpskern ... klantgerichte dienstverlening: centraal waar nodig, nabij waar 

mogelijk ... elk talent telt ... een degelijk basisaanbod en infrastructuur in elke dorpskern ...

KR8!-lijn 4: Baken in de regio, opstap naar Klein-Brabant
... op korte termijn naar één gemeente ... hét fiets- en wandeldorp in de regio ... economisch hart 
versterken door innovatie ... toeristische parel aan de Schelde ... erfgoed bovenaan de agenda ...

KR8!-lijn 5:  Betaalbare zorg voor elk 
... dienstencentra in elke dorpskern ... samenwerking met private en publieke partners versterken ... 
betaalbare zorg in woonzorgcentra ... hogere premies voor mantelzorgers ...
    

KR8!-lijn 6: Buren verbinden
... 8 dorpskernen, één gemeente ... vrijwilligers, de kracht van verbinding ... adviesraden worden 
participatieraden ... inspraakparagraaf in besluitvorming ... inwoners betrekken bij kernvernieuwing ...

KR8!-lijn 7: Voor, door en met mensen
... Puurs-Sint-Amands waar iedereen mee telt ... sociaal en mensgericht ... niemand vergeten op digitale 
snelweg ... een krachtig sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan ... 

KR8!-lijn 8:  Duurzaam, lokaal ondernemen versterken
... economisch hart versterken ... duurzame, lokale economie en deeleconomie ondersteunen ...  sociaal 
en ecologisch ondernemen ...  versterken van lokale economie: permanente dialoog, 
gemeentelijk aanspreekpunt, transparant aankoopbeleid ...
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Puurs-Sint-Amands

1. VAN MUYLDER Heiko

2. FAES Inge

3. ERPELS Elias

4. WAUMANS Ben

5. SEGERS Koen

6. DE SMEDT Carla

7. PROOT David

8. ASSELMAN Stefan

9. LEICHER Marjan

10. ASMALSKY Madyvan

11. IVENS Jeroen

12. VERHASSELT Betty

13. SCHELKENS Ann

14. MAES Jurgen

15. LEMMENS Kobe

16. DE DONDER Robby

17. LAUWERS Sandra

18. WOUTERS Christof

19. DERBOVEN Martine

20. DE MOL Danny

21. GRUYAERT Serge

22. MARINUS Kris

23. MEESTERS Kris

24. GOOSSENS Veerle

25. MOEYERSONS Jan

26. DE SCHUTTER Christel

27. ROMBAUTS Jokke

28. VAN GUCHT Maria

29. DE SCHUTTER Bart

Stemtips

Hoe stemt u geldig?

Op 14 oktober stemt u voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. 

In Puurs-Sint-Amands stemmen we digitaal. 

De verkiezing voor de gemeenteraad verschijnt als eerste op het scherm.

1. Op het scherm verschijnen de volgnummers en lijstnamen van de partijen.

2. U wijst op het scherm de KR8!-lijst aan.

3. De volgnummers en namen van de KR8!-kandidaten verschijnen op het 

scherm.

4. U wijst op het scherm één of meerdere van onze KR8!-kandidaten aan.

5. U bevestigt uw stem.

6. U volgt de verdere stappen op het scherm. 

Hoe geeft u volmacht?

U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of studies in het buitenland? U kan 

om gezondheidsredenen niet naar het stemlokaal gaan? 

Geen probleem: u kunt een kiezer naar keuze volmacht geven om in uw plaats 

te stemmen. Meer info hierover op het gemeentehuis of bij de KR8!-kandidaten.

Vervoer op verkiezingsdag

U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan. 

Een vrijwilliger van KR8! komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf u 

ten laatste voor 7 oktober in bij Serge Gruyaert op het nummer 0495/20.19.89.

Onze KR8!-ploeg, nieuwe krachten en ervaring op één lijst!
KR8!, dat is de kracht van samenwerken: een ploeg enthousiaste, gemotiveerde dorpsgenoten die zich 

willen inzetten voor onze nieuwe gemeente vanuit de 8 dorpskernen!

KR8!, dat is lokaal en onafhankelijk, sociaal en liberaal!

        Meer info op www.facebook.com/kr8cht 
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Samen de krachten bundelen
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