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Geert Mangelschots
is uw N-VA-kandidaat op 26 mei

Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese  
parlement te kiezen. Vanuit Balen-Olmen is Geert Mangelschots uw N-VA-kandidaat. Geert staat op  

plaats 23 van de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement. We stelden Geert drie vragen.

Uw andere Kempense 
N-VA-kandidaten op 26 mei. 
Lees meer op blz. 3.

Hoe ziet je politieke loopbaan er tot nog toe uit?
Als jongere was ik me al bewust van mijn Vlaamse wortels. 21 jaar geleden koos ik ervoor om mij aan te sluiten bij de toenma-
lige Volksunie. Verantwoordelijkheid nemen, de handen uit de mouwen steken en mijn schouders onder gezamenlijke doelen 
zetten zouden een rode draad worden in mijn carrière. Door het drukke privéleven belandde de politiek nadien enigszins op 
de achtergrond. In 2012 kreeg ik de kans om lijsttrekker te worden bij N-VA Balen-Olmen. Het Vlaamse karakter en de rechtlijnig-
heid van de partij spraken me enorm aan. Na het verkiezingssucces trad ik toe tot de gemeenteraad en werd fractievoorzitter. 
Dat mandaat werd bij de verkiezingen in 2018 verlengd door de kiezer. Van 2015 tot 2018 had ik tevens de eer om voorzitter 
van de lokale afdeling te mogen zijn.

Wat doe je in het beroepsleven? 
Als zelfstandige in de cultuursector sta ik in voor het uitwerken, opbouwen en organiseren van evenementen. Zowel voor steden 
en gemeenten als voor bedrijven, verenigingen en organisaties. Het bekendste is misschien wel het straatkunstenfestival 
TREZART. Want niets is zo belangrijk als meer leven in de brouwerij brengen en mensen op een positieve manier met elkaar 
in contact brengen. De koppeling tussen cultuur en ondernemen zorgt voor een uitgebreid netwerk. Als docent marketing en 
eventmanagement bij Syntra en Thomas More draag ik mijn ervaring over aan nieuwe generaties. Een positieve ontwikkeling 
van onze jeugd is belangrijk en geeft hen een grotere kans op de arbeidsmarkt.

Waar sta je in de politiek voor? 
Ik sta voor de schakel tussen cultuur en ondernemen enerzijds en onderwijs anderzijds. Drie domeinen waar ik mijn weg goed 
ken en de nodige contacten heb gelegd. De ondersteuning van lokale verenigingen en het uitbouwen van een lokale netwerk- 
organisatie, maar ook het versterken van de lokale economie zijn thema’s waar ik me de afgelopen jaren voor inzette. Maar 
er is meer dan het lokale. Balen-Olmen en de Kempen verdienen ook in Brussel een duidelijke stem en vertegenwoordiging. 
Daar zet ik, samen met de andere Kempense kandidaten, graag mee mijn schouders onder. 

Geert Mangelschots
• Plaats 23 Vlaams Parlement 
• Fractievoorzitter



balen-olmen@n-va.be

Maak kennis met uw N-VA-vertegenwoordigers
Op 14 oktober vorig jaar koos u uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Alle raadsleden legden in 
januari hun eed af en gingen aan de slag. Ook uw N-VA-ploeg schoot uit de startblokken.

Wat deed N-VA Balen-Olmen de afgelopen jaren voor u?
De afgelopen zes jaar hebben onze gemeenteraadsleden zich hard ingezet om onze standpunten te verdedigen en te wegen op 
het beleid. We boden een luisterend oor en vertolkten de stem van onze Balense kiezers. Als oppositiepartij is dat niet altijd 
even makkelijk, maar door de gedrevenheid van onze fractievoorzitter en gemeenteraadsleden hebben we toch kunnen wegen 
op een aantal dossiers. We kaartten ook enkele pijnpunten aan. Een overzicht: 

  We stelden, met succes, de invoering van een systeem van autodelen voor.

  We kaartten de onrealistische budgettering van bijvoorbeeld het promotiefestival Katsjoek aan. Uw belastinggeld 
verdient immers de beste zorgen.

  Meermaals hamerden we op een correcte ondersteuning van onze verenigingen. We willen dat het subsidiereglement 
herzien wordt, zodat verenigingen beter ondersteund worden. 

  We ijverden voor een kwalitatief pedagogisch scholenproject, een correcte invulling van de noden en het vrijmaken van 
extra middelen voor het gemeentelijk onderwijs.

  We bleven hameren op een betere en duidelijke signalisatie en communicatie tijdens wegenwerken en omleidingen.

  We brachten gevaarlijke verkeerssituaties onder de aandacht. Denk maar aan het kruispunt Heivoort-Oosthamse  
Steenweg en de kruispunten Veststraat, Steegstraat en Steegsebaan.

  We maakten kritische opmerkingen in de dossiers rond de oude pastorij en het Schoolmeestershuis. 

  We wezen op de problematiek van zwerfvuil en sluikstort en stelden voor mobiele camera’s aan te kopen om overtreders 
aan te pakken.

Wat mag u de komende jaren van N-VA Balen-Olmen verwachten?
Ook de komende zes jaar zal onze partij vanuit de oppositie opkomen voor onze standpunten en het belang van de Balenaars 
verdedigen. Dat gaan we doen met nog meer gedrevenheid, inzet en passie dan voorheen. N-VA Balen-Olmen engageert zich 
ertoe om kritisch, deskundig en gedreven problemen te bekijken. We aarzelen niet om bezwaar te uiten wanneer we ervan 
overtuigd zijn dat een andere aanpak of invulling beter is. Verder zullen we niet nalaten om zelf positieve voorstellen op tafel 
te leggen. 

Wie zijn uw N-VA-vertegenwoordigers de komende jaren? 
De herkozen gemeenteraadsleden Geert Mangelschots (fractievoorzitter), Rony Vaes en Ludo Lenaerts zorgen voor heel  
wat ervaring in onze N-VA-ploeg. Maar er zijn ook nieuwe gezichten. De nieuw verkozen gemeenteraadsleden Christophe 
Vandyck, Kelly Van Baelen en Debbie Goudriaan brengen een frisse stroom van gedrevenheid, overtuiging en enthousiasme 
met zich mee. De hele N-VA-ploeg kreeg op 14 oktober vorig jaar van u het mandaat om de komende jaren uw stem te 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact op met uw N-VA- 
vertegenwoordigers. Dat kan door te mailen naar balen@n-va.be of hen gewoon aan te spreken.

V.l.n.r.: Ludo Lenaerts, Christophe Vandyck, Kelly Van Baelen, 
Geert Mangelschots, Debbie Goudriaan en Rony Vaes.
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Uw andere Kempense N-VA-kandidaten op 26 mei
Naast Geert Mangelschots staan er op de N-VA-lijsten nog sterke Kempense kandidaten. We stellen 
Kris Van Dijck uit Dessel en Koen Dillen uit Mol graag aan u voor.

Kris en Koen, stel jullie even voor. 
Kris: “Ik was onderwijzer in Aarschot en Antwerpen voordat 
ik in 1995 burgemeester van Dessel en Vlaams volks- 
vertegenwoordiger werd. Bij de oprichting van de N-VA in 
2001 vroeg men me om algemeen secretaris te worden en 
nadien tweemaal de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement 
te leiden.”

Koen: “Sinds mijn jeugd ben ik gebeten door de politiek. 
Door mijn huisartsenpraktijk en mandaten in verschillende 
beroepsorganisaties heb ik de voorbije jaren heel wat expertise 
opgebouwd rond de organisatie van onze gezondheidszorg. 
Met die kennis, en dankzij de 9 972 voorkeurstemmen die 
ik de vorige provincieraadsverkiezingen behaalde, vroeg de 
partij mij om op 26 mei als kandidaat deel te nemen aan de 
parlementsverkiezingen. Ik zie dat als een erkenning en ook 
als een plicht om er voluit voor te gaan. Het is belangrijk dat 
de Kempen een duidelijke stem krijgen in Brussel.”

Wat zijn jullie speerpunten?
Kris: “Ik blijf een lans breken voor een kwaliteitsvol onderwijs 
waarbij alle jongeren kansen krijgen op hun niveau. De lat 
omhoog voor iedereen! Zorgzaam voor de zwakkere leerlingen, 
maar ook uitdagend. Zeker voor de sterkere leerlingen. 
Daarnaast sta ik voor een duurzaam energiebeleid. Dat wil 
zeggen: betaalbaar mét bevoorradingszekerheid. Kernenergie 
mag daarin geen taboe zijn. De onderzoeken bij het Studie-
centrum voor Kernenergie (SCK) en de alternatieven bij de 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 
moeten optimaal gesteund worden.”

Koen: “Als huisarts strijd ik voor een laagdrempelige en 
betaalbare gezondheidszorg. Door mijn jarenlange praktijk-
ervaring ken ik de noden in onze regio. Zo weet ik welke 
accenten in Brussel gelegd moeten worden. We moeten veel 
oog hebben voor het psychische welzijn van vooral alleen-
staanden. Ook de strijd tegen de vereenzaming, vooral bij 
senioren, hoort een prioriteit te zijn. Als gemeenschapspartij 
laat de N-VA niemand achter.”

Wat is jullie band met onze regio?
Kris: “Al 24 jaar ben ik onze Kempense vertegenwoordiger 
in Brussel. Het is belangrijk dat we als Kempen een krachtige 
en sterke vertegenwoordiging in Brussel hebben. Op die 
manier kunnen we wegen op beslissingen die voor onze regio 
belangrijk zijn.”

Koen: “Tot mijn 25ste heb ik in Balen gewoond. Ik was lid 
van jeugdverenigingen en het knapenkoor. Mijn ouders 
wonen nog steeds in Balen. Mijn vader Ivo was jarenlang 
gemeenteraadslid voor de Volksunie. Onze gesprekken gaan 
nog dikwijls over de politiek. Het ouderlijke huis van mijn 
vrouw Griet Geuens staat nog steeds op de Soef. Zowat onze 
hele familie en heel wat van mijn patiënten wonen in Balen. 
Daarnaast ben ik als provincieraadslid ook in de weer om 
onze regio nog mooier en leefbaarder te maken.”

Kris Van Dijck
• Plaats 3  
   Vlaams Parlement
• Huidig Vlaams  
   volksvertegenwoordiger
• Burgemeester in Dessel 

Koen Dillen 
• Plaats 13  
   Kamer van  
   Volksvertegenwoordigers
• Provincieraadslid
• Gemeenteraadslid in Mol
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


