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Voorwoord

Onze volgende kandidaten zijn mensen die 
met beide voeten in het drukke leven staan. 
Zij dragen dagelijks bij aan onze gemeenschap 
door hun job en engagementen. Naast actief 
bijdragen laten zij ook de lokale economie 
draaien. Behalve bijdragen willen ze ook 
deelnemen aan het gemeentebeleid. Zij willen 
gehoord worden, het beleid dichter bij hen 
betrekken door een open communicatie, 
transparantie en inspraak. Ze willen zich thuis 
kunnen voelen in hun gemeente. Een veilige 
gemeente, waar voldoende ruimte is voor 
ontspanning en rust.

Pelt blijft een thuisgemeente

Irada Haghverdiyeva 
56 jaar, industrieel ingenieur 

 
Plaats 10

Ik ben getrouwd met Louis Meekers en 
heb mijn hart verloren aan Pelt.  

Omdat ik mijn geluk in Pelt 
gevonden heb, ijver ik voor 

meer veiligheid  in de straten 
en op  de pleinen en meer 

gerichte milieuacties.

Wat die veiligheid betreft 
denk ik vooral aan de 

uitbreiding van de 
bestaande fiets- en 

zebrapaden.

 

Veel van onze inwoners werken buiten ons gemeentegrenzen, anderen hebben een job gevonden 
in Pelt. Pelt is onze thuis. Een plaats waar je je veilig voelt en waar er 

voor je gezorgd wordt. Waar je je goed voelt en jezelf kan zijn, er veel 
te beleven valt maar waar je tegelijkertijd ook rust kan vinden. Wij 
hebben de ambitie om dit voor alle inwoners waar te maken.Sunila Vangerven 

34 jaar, financieel deskundige 
 
Plaats 3
Maximaal investeren in de jeugd en onze gezinnen:

• een uitbreiding van kinderopvang (uren, opvang bij ondernemingen / 
bedrijfsterreinen)

• alternatieve woonprojecten ondersteunen: co-housing, 
kangeroewoningen en tiny houses

• kinderen van anderstalige nieuwkomers stimuleren 
om te participeren in naschoolse activiteiten

• jeugdhuizen ondersteunen met brugprojecten 
scholieren

• doordacht investeren / heraanleggen van 
duurzame infrastructuur en het onderhoud 
hiervan, rekening houdend met de 
verzuchtingen van de omliggende bewoners

• controle op onderhoudscontracten 
afgesloten met externe diensten

• subsidie mogelijkheden onderzoeken vanuit 
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Verena Blanckaert 
41 jaar, verpleegkundig diensthoofd

Plaats 18

In het ziekenhuis word ik dagelijks geconfronteerd met wat de 
onveiligheid in het verkeer kan aanrichten. De zorg voor onze 
medemens deed mij voor mijn beroep 
kiezen. 
 
Om deze reden wil ik ijveren 
voor de veiligheid van de zwakke 
weggebruiker en het regelmatig 
controleren op snelheids-
overtredingen.  
 
Ook wil ik goed 
onderhouden fiets- en 
wandelpaden om de 
veiligheid van 
de ouderen en 
mindervaliden 
te garanderen.

Op het vlak 
van veiligheid vind 
ik het van belang 
dat het bestaande 
buurtpreventie 
systeem wordt 
uitgebreid.

Gerrie Govaerts 
39 jaar, software ontwikkelaar

Plaats 4

Als software ontwikkelaar wil ik mij inzetten voor de 
maatschappij om kansarmoede in Pelt een halt toe te roepen, 
want ook in Pelt is er nog te veel armoede. Hoe ik dat wil 

doen? Door de beschikbare databanken correct 
te analyseren en pro-actief gezinnen die het 

risico lopen om in armoede te verzeilen 
tijdig de juiste richting te wijzen. Dit 
moet op een discrete en menselijke 
manier, want we weten allemaal dat bijna 

niemand naar buiten komt met financiële 
problemen. 

Naast kansarmoede wil ik 
ook hard strijden voor 

gelijkheid tussen man en 
vrouw, gelijkheid op vlak 

van seksuele geaardheid 
en afkomst. Iedereen 

heeft het recht te zijn 
wie hij/zij is - voor 
discriminatie is er 
géén plaats in Pelt, 
laat dat duidelijk zijn! 

Als laatste wil ik dat de 
inwoners van Pelt inspraak 
krijgen in dossiers vooraleer 
er definitieve beslissingen 
genomen worden. Aan 
deze inspraak moet ook 

gevolg gegeven worden.

Nathalie Quintens 
46 jaar, studente 

 
Plaats 13

Als alleenstaande gedreven moeder van drie tienerdochters Nette, Mien en Neelke ben ik jarenlang de helpende hand geweest van 
mijn vader die indertijd apotheker was in Sint-Huibrechts-Lille. Zelf was ik 8 jaar zelfstandige en 13 jaar lang ben ik voorzitster 
geweest van de oudervereniging Helibel Lille en lid van verschillende verenigingen. Ik zou heel graag mijn plaats in het bestuur 
van de gemeente willen behouden en me extra inzetten voor veiligheid in het verkeer,  een intense samenwerking met scholen en 
verenigingen en ondersteuning bieden aan zelfstandigen zowel klein als groot. Ik wil werken aan extra ondersteuning voor ouderen 
die levenslang thuis willen wonen en ten slotte wil ik de eigenheid van de gehuchten behouden. 
 
Als moeder, gewezen zelfstandige en lid van verschillende verenigingen weet ik waar over ik praat en waar ik voor wil vechten.
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Lindsay Vanden Boer 
37 jaar, arbeidster 

 
Plaats 27

Omdat ik zeer begaan ben met mijn medemens zou ik willen 
ijveren voor meer bijstand voor de hulpbehoevenden en 

zwakkeren in onze samenleving door pro-actief mensen via 
het OCMW op te sporen, steun te bieden en te begeleiden.

Als moeder wil ik me ook inzetten voor de veiligheid 
van het schoolgaande verkeer. De veiligheid zal beter 

gegarandeerd kunnen worden als de bestaande fiets - en 
zebrapaden beter onderhouden worden, voornamelijk 

aan gevaarlijke oversteekplaatsen. Waar dat nodig blijkt te 
zijn, moeten er aanpassingen uitgevoerd worden om deze 

veiligheid verder te optimaliseren.

Benny Bax 
46 jaar, inspecteur voedselveiligheid 
 
Plaats 15

Als kandidaat uit Lille sta ik vanzelfsprekend achter alle speerpunten van N-VA Pelt, 
maar voor een aantal specifieke punten zal ik mij extra inzetten:

• het behoud van de eigenheid van elk dorp en gehucht;
• de ondersteuning van lokale initiatieven, verenigingen en 

ondernemers;
• het waardig en betaalbaar ouder worden in eigen omgeving;
• veiligheid in al zijn vormen.

Nancy Thijs 
43 jaar, zorgkundige 
 
Plaats 29

Als zorgkundige wil ik mij inzetten voor ouderenzorg. Daarom ijver 
ik er voor dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Gehuwde ouderen in het zorgcentrum zouden 
zeker de kans moeten krijgen om bij elkaar te blijven. Daarnaast ijver 

ik voor een betere verkeersveiligheid en 
voor meer overleg en inspraak voor de 

inwoners van Pelt.



Frank Seutens 
59 jaar, burgerlijk ingenieur, lijsttrekker 

 
Plaats 1

De N-VA heeft zijn oppositierol de afgelopen 
jaren correct gespeeld! Interventies werden 

uitgevoerd om de gebrekkige plannen van het 
huidige gemeentebestuur weer op het 

juiste spoor te zetten. Het werk is 
echter nog lang niet voltooid!  

De tijd is méér dan rijp 
voor échte verandering!  Als 

lijsttrekker van N-VA Pelt ga ik 
met erg veel enthousiasme deze 
uitdaging aan voor u als kiezer. 

Samen met een ambitieuze 
ploeg van gemeente-, OCMW-

raadsleden en vele medewerkers 
achter de schermen zet ik mij in 

voor één doel: PELT!

Mijn persoonlijke aandacht gaat 
uit naar de vereenvoudiging van 
de politieke bestuursniveaus, het 
verdedigen van de eigenheid van 

de dorpsgemeenschappen en meer 
respect voor de mensen in het 

verenigingsleven.

Lilianne Peeten 
59 jaar, zorgkundige 
 
Plaats 11

In het verleden ben ik nog actief 
geweest in de politiek en versterk ik 
nu de N-VA in Pelt. Als moeder en 
grootmoeder ben ik gevoelig voor wat 
er bij de mensen leeft en wat er hun 
leven kan verbeteren.

Daarom ijver ik voor meer 
activiteiten en evenementen 
waar jong en oud gezellig 
samen kan zijn, voor meer 
investering in veiligheid 
voor de meest kwetsbare 
groepen, hulp en aandacht 
voor zij die het financieel 
moeilijk hebben en gelijke 
kansen voor alle kinderen op 
degelijk onderwijs.

Sonny Vangerven 
30 jaar, logistiek medewerker 
 
Plaats 26

Naast mijn actieve baan als 
logistiek medewerker besteed ik 
veel van mijn tijd aan de vrijwillige 
brandweer. Daarbovenop maak ik nog 
veel tijd vrij voor mijn vele 
sportactiviteiten: zo ben 
ik co-piloot, fiets ik en 
ben ik kanovaarder.  
 
Het is duidelijk dat sport voor mij belangrijk is. Voor mij zijn 
daarom de volgende punten van belang:

• dat de gemeente jong en oud aanzet en aanmoedigt meer 
te bewegen;

• dat de veiligheid voor fietsers in het verkeer aangepakt 
wordt door alle gevaarlijke situaties weg te werken;

• dat er meer overleg is tussen de inwoners van Pelt en het 
bestuur.

Sindy Agten 
40 jaar, laborante 
 
Plaats 20

PELT betekent voor mij: 
politiek engagement voor alle 

inwoners; 

eerlijke en transparante 

verdeling van sportsubsidies; 

landbouwers in moeilijkheden ondersteunen; 

toegangswegen naar scholen verkeersveilig maken.

Als moeder van een zeer sportief gezin, vind ik het vooral 
belangrijk dat elke sportclub evenveel subsidie verdient. De 
energie die elke trainer immers in zijn opdracht steekt is bij 
iedere sport gelijk. Van thuis uit ben ik vertrouwd met de 
landbouw. Daarom is het belangrijk dat landbouwers voldoende 
ondersteund en begeleid worden. Bv. bij de omvorming van 
hun bedrijf of met hun administratie. Omdat ik niet alleen 
mijn kinderen graag veilig naar school wil laten gaan, maar alle 
kinderen, is het belangrijk dat de fietspaden goed onderhouden 
zijn en in de winter op tijd sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden. 
En dit niet alleen in de buurt van de school.


