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Veilig thuis in een welvarend Lommel

V.U.: JAN GEURTS, DONKERSTRAAT 42A, 3920 LOMMEL

De laatste rechte lijn naar verandering
Karel Wieërs staat voor de eerste keer op kop van de lijst, nadat 
hij de vorige keer lijstduwer was. Voor Peter Luykx zijn de rollen 
omgekeerd. Beide heren zijn al lang politiek actief, maar legden 
ieder een ander parcours af. 

Karel Wieërs
Karel Wieërs woont al 34 jaar in Lommel. Hij is beroepsadvocaat 
en al lang actief in het Lommelse verenigingsleven. Hij leidt al vijf 
jaar de N-VA in de gemeenteraad en voert voor onze partij actieve 
oppositie. Karels redenaarskunsten leerde hij aan de balie, waar 
hij jarenlang een passie voor dossiers en  
regelgeving toonde. Karel is een man van rechtvaardigheid,  
respect en eerlijkheid. Hij heeft een duidelijke visie voor Lommel.

Peter Luykx 
Peter Luykx stond al vaker op de voorgrond in de Lommelse  
politiek. Hij richtte N-VA Lommel op en trok de partij in 2012 
naar zes gemeenteraadsleden. Nu hij al ruim tien jaar federaal 
parlementslid is, wil hij Lommel steunen vanuit de nationale 
politiek. Het is voor een lokale afdeling altijd handig om iemand 
in Brussel te hebben. 

Samen hebben Karel en Peter een sterke lijst gebouwd, met 
ervaring bij de oude waarden en met een goede mix van nieuwe 
enthousiaste mensen. 

“We hebben gezocht naar Lommelaars die willen  
opkomen voor de waarden van de N-VA. Veiligheid, welvaart 
en verandering zijn belangrijke thema’s voor Lommel. Het was 
boeiend om te praten met de Lommelaar en te vragen wie ons wil 
vertegenwoordigen bij de kiezer”, vertelt Karel Wieërs.

Tijd voor verandering
De situatie in Lommel is gekend. We hebben al 30 jaar  
hetzelfde socialistische bestuur. N-VA Lommel gelooft dat het 
moment voor verandering gekomen is.

“Onze stad zit vast in oude gewoontes. In het belang van de 
inwoners, de economie en de mobiliteit zou het goed zijn dat er in 
Lommel nieuwe dingen mogelijk worden. Wij weten al vanuit de 
Vlaamse en federale regering dat de verandering met de N-VA  
wel degelijk werkt”, zegt Peter Luykx.

“Met dit blad geven we onze inwoners een concreet beeld van wat 
er zal veranderen als de N-VA deel kan uitmaken van een meer-
derheid. Mensen met inhoud zullen dagelijks thema’s behartigen 
voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers”, besluit Karel 
Wieërs.

Lijsttrekker Karel Wieërs en lijstduwer Peter Luykx
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Veilig thuis in een welvarend Lommel

Veilig
•  Vlotter verkeer en goedkoop parkeren. 

De verkeerscirculatie wordt herbekeken met  
aandacht voor de leefbaarheid en de voet- en  
fietspaden. De signalisatie voor verkeer en  
parkeerplaatsen moet duidelijker. Parkeren  
wordt goedkoper.

Hieronder vindt u een greep uit onze programmapunten. Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/lommel 

Verantwoord
•  Geen belastinggeld meer voor ondoordachte prestigeprojecten. 
We gaan voor projecten met visie op de toekomst en houden hierbij rekening met de 
stadsdiensten, die instaan voor een goede dienstverlening. We onderzoeken mogelijke 
kortingen op de basisvoorzieningen elektriciteit en water. 
•  In Lommel mag geen plaats zijn voor armoede en eenzaamheid.
We brengen deze problematiek in kaart om duurzame oplossingen te formuleren. 
Voor ouderenzorg willen we meer beleving in woonzorgcentra en een maximale  
ondersteuning van betaalde mantelzorg. Er zal een krachtig beleid zijn inzake  
betaalbaar wonen.
•  Vlotte dienstverlening aan burgers en ondernemers.
Door een vlotte bereikbaarheid van de stedelijke diensten en een rechtvaardig  
personeelsbeleid voor de mensen in onze stadsorganisatie moeten geen dure externe 
firma’s ingeschakeld worden voor de dagelijkse werking. De procedure om iets te  
bouwen in Lommel dient herbekeken te worden.
•  Faciliteren en flankeren van ondernemers zonder oeverloze reglementen en  

administratie.
De ondernemers zijn de motor van het bedrijfsleven, zakentoerisme en recreatief  
toerisme. De stad zal hen financieel en logistiek ondersteunen. Snel inspelen op 
kansen moet kunnen.

Vlaams
•  Jeugdhuizen en renovatie van het huidige voetbalstadion.  

Samen met de Lommelse jeugd wil de N-VA werken aan jeugd-
huizen. Jongeren mogen de realisatie en werking mee in handen 
nemen. Het huidige voetbalstadion – perfect gelegen naast de 
andere sportaccommodatie in de omgeving – zal functioneel 
gerenoveerd worden.

•  Meer aandacht voor de gehuchten en hun verenigingen. 
We stimuleren een actieve buurtwerking en richten meer 
buurt-informatienetwerken op. Een stadsdienst zal de  
verenigingen dagelijks ondersteunen. Vrijwilligers moeten  
geen bijkomende taken doen voor de subsidies die ze krijgen. 
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Een sterke ploeg voor Lommel

VAN GASTEL
Valérie
39 jaar
Supermarktmanager

2

BOSMANS
Johan
54 jaar
Inspecteur FOD 
Financiën

3

VAN HERCK
Lore 
21 jaar
Verpleegkundige

22

VANDEN BOER
Kris
43 jaar
Verzekeringsagent

5

KWANTEN
Leen
33 jaar
Teammanager 
productie

22

SWINNEN
Frank
56 jaar
Brood- en 
banketbakker

28

1. WIEËRS Karel

2. VAN GASTEL Valérie

3. BOSMANS Johan

4. GEURTS Jan

5. VANDEN BOER Kris

6. MERKELBACH Janine

7. ALEN Rina

8. VERBAKEL Nathalie

9. BECKERS Kristof

10. BRUSSELAERS Jolien

11. TIELENS Emilie

12. GEBOERS Gitte

13. LEMMENS Davy

14. BEYSEN Anke

15. BERGMANS Bob

16. WILMS Wannes

17. SWINNEN Frank

18. VANDENBERK Alosya 

19. VERBEEK Bram

20. INCI Gizem

21. LEHEMBRE Stijn

22. VAN HERCK Lore

23. COOLS Wesley

24. DE STOOP Elsie

25. WOUTERS Eddy

26. WINTERS Gerda

27. STELTEN Theo

28. KWANTEN Leen

29. WITTERS Marc

30. VAN ENDERT Claudie

31. LUYKX Peter

Hoe stemt u het 
best?
Door het bolletje bij alle 
N-VA-kandidaten te kleuren. 
Zo helpt u iedereen van onze 
lijst vooruit.

17



“In Limburg winnen we 
dankzij de hervorming van 
de provincie 7 miljoen euro 
per jaar. De belastingen 
kunnen dus voor iedereen 
naar omlaag.

Katja Verheyen 
Lijsttrekker

Veilig thuis in een welvarend 
Limburg
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale bestuursniveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA 
ook daar wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
Limburg in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Zo winnen we in Limburg 7 miljoen euro per jaar.

De N-VA wil ook de provinciale dotaties aan 
politieke partijen afschaffen. Dankzij die 
besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen voor gezinnen en bedrijven.

De N-VA ziet Limburg en de Limburgers graag! We 
denken na over een nieuwe manier van besturen 
in onze provincie, gebaseerd op structurele 
samenwerking tussen gemeenten. Het Limburggevoel 
mag niet om opportunistische redenen misbruikt 
worden.
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1.  Katja Verheyen 
 Bree

2.  Ismail Ayed 
 Houthalen-Helchteren

3.  Valérie van Gastel 
 Lommel

4.  Jochen Schuermans 
 Oudsbergen

5.  Firmin Snijkers 
 Kinrooi

6.  Katy Craeghs 
 Oudsbergen

7.  Davy Put 
 Peer

8.  Karolien Grosemans 
 Herk-de-Stad

9.  Steven Vandeput 
 Hasselt

Steven Vandeput
Minister van Defensie 
Lijstduwer


