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Veilig thuis in een welvarend Balen-Olmen

“Na de vorige verkiezingen was er vooral nood aan een sterke organisatie en visie.  
De voorbije jaren namen we geen blad voor de mond en voerden we geen blinde  
oppositie maar bewezen we dat we vooral constructieve oppositie voerde.  
Constructief waar het kan, kritisch waar het moet. We hebben de afdeling uitgebouwd 
tot een stevige afdeling waarmee we met volle- en goede moed de verkiezingen 
kunnen ingaan.”

N-VA Balen-Olmen heeft een duidelijk doel voor ogen, we nemen resoluut de weg  
vooruit. We denken niet alleen, durven niet alleen, maar gaan het vooral doen! Wij 
staan niet boven onze Balenaars maar staan graag tussen onze bevolking, we willen  
weten wat er leeft en oplossingen aanbieden. Onze ambities? Deelnemen aan het roer 
van het bestuur en een duidelijke visie geven aan het bruisend én vooral veilig Balen!

Uw kandidaat-burgemeester 
aan het woord, Geert Mangelschots 

Geert Mangelschots?  
Klinkt deze persoon u nog niet bekend in 

de oren? Geen nood, wij laten u graag kort 
kennismaken met onze lijsttrekker. 

Geert Mangelschots heeft reeds 45 vreugde-
volle jaren op zijn teller, samenwonende met 

Vera Vanmechelen en trotse pluspapa van 
Debbie en Joyce, twee gedreven jonge dames 

die dol zijn op hun pluspapa. 

Naast het steeds paraat staan voor zijn gezin 
zit Geert niet stil. Hij is werkzaam als zelf-

standige binnen de cultuursector. Hiervoor 
organiseert hij verscheidene evenementen, 

want niets is zo belangrijk als meer leven in 
de brouwerij en mensen samen met elkaar 

in contact brengen, dit op een positieve 
manier. 

Jarenlang zette Geert mee zijn schouders 
onder het verenigingsleven. Deze kennis deelt hij nu met zijn studenten  

‘eventmanagement’ bij Syntra. Binnenkort stoomt hij ook de studenten van Thomas 
More Hogeschool klaar voor de arbeidsmarkt. 

  Geert MANGELSCHOTS 
Lijsttrekker

Voorwoord

Beste inwoner,

N-VA Balen-Olmen heeft niet stilgezeten 
naar aanloop van de gemeenteraads-
verkiezingen. We komen dan ook naar 
voren met een perfecte mix van ervaren, 
enthousiaste en gedreven mensen. 

We stellen ons dan ook graag kort voor. 
Uiteraard willen we nog meer over onszelf 
vertellen. Wenst u ons nog beter te leren 
kennen? Check dan zeker onze website 
balen.n-va.be, klik op “Wie is Wie” en 
dan op “Kandidaten 14 oktober 2018”

Op 14 oktober 2018 is het eindelijk tijd 
voor verandering! Ontdek wie zich in onze 
gemeente voor u wil inzetten:

“Handen uit de 
mouwen, voeten 
op de grond.  
Kortom: Klaar 
voor een andere 
aanpak.”

Geert Mangelschots
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Debbie GOUDRIAAN 
Directie Basisschool  
28 jaar – Steeg

Luc DAS 
Transportmedewerker 
55 jaar – Schoor

Na het opstarten van een nieuwe school 
in Balen, wil ik graag mijn ervaring 
binnen het onderwijs ten dienste stellen 
van de inwoners van Balen-Olmen. 
Kwalitatief onderwijs is voor mij een 
must. Daar wil ik me dan ook graag de 
komende jaren voor inzetten.

Als huidig OCMW-raadslid en lid van het 
Vast Bureau merk ik dat er nog heel wat 
werk aan de winkel is.
Thema’s waarvoor ik mij de volgende 
zes jaar wil inzetten zijn huisvesting, 
armoede, migratie en een betere 
toegankelijkheid voor onze mensen  

met een handicap.

Ludo LENAERTS 
Leraar /Technisch Directeur TISP Mol op rust 
63 jaar – Olmen

Samen met N-VA Balen-Olmen wil ik 
mijn kennis en kunnen inzetten, voor een 
fijne landelijke gemeente, waar het goed 
om leven is. Ik wil mij vooral inzetten 
voor een aangename en veilige leefom-
geving en degelijk onderwijs voor onze 
kinderen en kleinkinderen.

Lotte LODEWYCKX 
Studente Geschiedenis 
19 jaar – Hulsen 

Sinds dit jaar ben ik gestart met de studie 
Geschiedenis aan de universiteit Antwerpen. 
Ik ervaar een grote interesse voor cultuur 
en maatschappij zowel in de enge als in de 
brede zin van het woord en verdiep me graag 
in onderwerpen zoals kunst, feminisme en 
Islam(isering). De komende jaren wil ik me 

inzetten om Balen aantrekkelijker te maken voor de jeugd en zou ik graag 
een kunstzinnig evenement in de gemeente tot stand zien komen. 

Marjan VAN HOOF 
38 jaar – Gerheide

Kelly VAN BAELEN  
Datamanager 
35 jaar – Berkenbossen

Ik woon sinds 10 jaar in Balen. Als 
master in de Toegepaste Economische 
Wetenschappen wil ik erover waken dat 
de beschikbare middelen op een zinvolle 
manier worden ingezet. Niet zomaar 
geld verkwanselen maar doordachte 
investeringen doen zodat we van Balen 

een vooruitstrevende en efficiënte gemeente kunnen maken. 

Rony VAES  
Bediende bij Jan Gevers in Mol 
58 jaar – Driehuizen/Heike

Sinds 2 januari 2013 zetel ik als 
gemeenteraadslid en lid van de raad voor 
mobiliteit. Mijn inbreng inzake verkeer 
en veiligheid wil ik de volgende jaren  
zeker verder uitbouwen en ten dienste  
stellen van onze inwoners. Samen  
Werken aan een Mobiel en Veilig Balen 

voor Jong en Oud.

Nicole MARTENS 
Zelfstandige  
57 jaar – Breden Els

Als zelfstandige wil ik graag de stem van 
de Balense Middenstand laten klinken 
en nieuw leven inblazen. Ik wil mij dan 
ook vooral inzetten om via het verder 
uitbouwen van evenementen, Balen meer 
in de kijker te zetten waardoor onze 
lokale economie een impuls kan krijgen 

die het absoluut nodig heeft. Verder wil ik mij ook inzetten voor 
ontwikkelingshulp.

Gert WILLEMS 
Productiemanager 
51 jaar – Centrum

Ben reeds 2 jaar ondervoorzitter, en vind 
het een uitdaging om samen te werken 
met ons team.
Ik vind het belangrijk dat we Balen-
Olmen moeten laten bruisen, en onze 
Balense vrijwilligers daarin beter moeten 
kunnen ondersteunen, want zij zijn daar 

een noodzakelijke schakel in. 
Cultuur en vrijetijdsactiviteiten brengt mensen samen, en is 
belangrijk voor onze samenleving.

Conny GIELEN  
Arbeidster  
44 jaar – Rosselaar

Gezien mijn grote voorliefde voor dieren, 
zijn dieren en hun welzijn iets waar ik mij 
voor wil inzetten. Een gemeente zonder 
dierenmishandeling en -verwaarlozing 
daar wil ik voor gaan.

Lea VERBRAEKEN 
Gepensioneerd  
73 jaar – Rosselaar

Reeds 6 jaar zetel ik in de gemeenteraad 
en ben ik lid van de gemeentelijke 
gehandicaptenraad.
Respect en de zorg voor mindervaliden 
ligt mij nauw aan het hart. Steeds probeer 
ik aanwezig te zijn en hulp te bieden bij 
allerlei activiteiten. Ook de volgende jaren 

wens ik mij hiervoor in te zetten.

Uw kandidaten
N-VA Balen-Olmen

Christophe VANDYCK 
Business development manager  
30 jaar – Heike

Als zoon van Kris Vandyck heb ik politiek 
met de paplepel meegekregen. Van kleins af 
aan ben ik actief in het Balense sportleven 
en voetbal momenteel nog steeds bij  
Verbroedering Balen en de Weezerboys.  
In het verenigingsleven ben ik medeorgani-
sator van Blenderz. Ik wil de volgende jaren 

vooral mijn energie gebruiken om Balen nieuw leven in te blazen.

Peter CORNELIS  
Functional Solution Architect /  
Burgerlijk Scheikundig Ingenieur  
53 jaar – Berkenbossen

De vorige 6 jaren was ik al actief als 
gemeenteraadslid met speciale interesses 
en inzet voor de combinaties tussen 
(lokale)economie, ruimtelijke ordening, 
milieu en erfgoed. Graag zou ik dit werk, 
ten dienste van de Balenaar, de volgende 

6 jaar wensen verder te zetten. 

Tom VRANCKX  
Kwaliteitscontroleur bij Mora bvba  
36 jaar – Soef

Als ouder van 2 jonge kinderen weet ik 
maar al te goed hoe belangrijk een goed 
fundament en omkadering is voor een 
kind. 
Een propere en (verkeers)veilige 
gemeente is belangrijk. Betere aanpak 
van zwerfvuil en sluikstorten zijn 

een must, een doordachter en intensiever rioleringsbeleid alsook 
betere sensibilisering en aanpak van verkeersovertreders. Wegens 
omstandigheden zijn ook behoud, aantrek en ondersteuning van de 
lokale economie en werkgelegenheid hoog op mijn lijst komen te 
staan. Hiervoor wil ik me inzetten. Maar ook voor een gemeente waar 
iedereen mee telt, respect heeft voor elkaar en gelijke kansen krijgt. 

Rudy VERHAEGEN 
Zaakvoerder ID-Events en medezaak- 
voerder van een bewakingsonderneming  
52 jaar – Breden Els

Door mijn jarenlange ervaring 
in de bewakingssector, zowel als 
bewakingsagent maar ook als docent in 
deze materie, ligt veiligheid mij nauw 
aan het hart. Balen is een gemeente 
met relatief weinig criminaliteit. Ik wil 

meehelpen om dat zo te houden. Daar ga ik de volgende jaren voor. 

Andy VERMIERDT  
Bediende
33 jaar – Balen Centrum

Ondanks de inspanningen van de huidige 
instanties, zijn er toch nog grote noden 
qua faciliteiten en ondersteuning voor 
ELKE sport- en cultuurvereniging, event-
organisatoren en jeugd in het algemeen. 
Ook voor de zwakke weggebruiker kan 
er nog heel wat verbeteren op vlak van 

verkeersveiligheid, vooral aan oversteekplaatsen, kruispunten en 
rondom de schoolpoorten. Hiervoor wens ik me ten volle in te 
zetten.

Greta JORIS  
57 jaar – Heike

Ik hou mij vooral bezig met de zorg voor 
mijn 3 kleinkinderen en zet mij ook in 
als vrijwilliger. De welzijnsproblematiek 
is mijn aandachtsgebied. Armoede, 
verdoken eenzaamheid, respect voor 
ieders individu en dan in het bijzonder 
met betrekking tot ouderen en 
mindervaliden zijn focuspunten.

Jef CONVENS 
Zelfstandige 
57 jaar – Grees (Rosselaar)

Mijn focus ligt vooral op de beleidsdomei-
nen zorg en welzijn.  Ik wil mij dan ook 
zeer graag inzetten voor de Balense  jeugd, 
ouderen en mindervaliden. De uitbouw van 
sportfaciliteiten en de leefbaarheid in Ba-
len-Olmen voor mensen die tot deze doel-
groepen behoren neem ik graag ter harte.

Nena VAN DEUN 
Leerkracht  
34 jaar – Heike

Ongeacht ik zeer veel van mensen hou, 
heb ik ook een grote voorliefde voor het 
dierenwelzijn.
Ik tracht me vooral in te zetten voor 
een efficiënter subsidiebeleid aangaande 
preventie van algemeen dierenleed en 
streven naar betere opvangmogelijkheden. 

Zo wil ik mij bijvoorbeeld actief inzetten voor het aanpakken van de 
gemeentelijke zwerfkattenproblematiek.

Vera VANMECHELEN  
51 jaar – centrum

De gedrevenheid en wilskracht van N-VA 
Balen-Olmen hebben mij overtuigd om 
te gaan voor verandering. Elke Balenaar 
heeft recht op een bruisend Balen-Olmen 
dat er voor iedereen is en luistert naar 
zijn inwoners. Daarom zet ik mij vol 
enthousiasme en overtuiging in voor 
jongeren met problemen, mensen met een 

beperking en ten slotte zal ik doelgericht meehelpen te zoeken naar 
oplossingen. “Jawel, samen voor een welvarend Balen-Olmen”

Als trotse mama van 3 kinderen wil ik dat de  
veiligheid in Balen-Olmen wordt aangepakt. 
In eerste instantie de veiligheid rond de 
schoolomgevingen maar tevens ook de zwarte 
kruispunten die reeds jaren gekend zijn maar 
waarvoor nog steeds geen oplossing werd  
geboden. Mensen met een beperking en  
kinderen verdienen mijn bijzondere aandacht.

Marina VAES  
60 jaar – Rijsbergdijk

Vanuit mijn eigen levenservaring wil 
ik mij, als ervaringsdeskundige, vooral 
inzetten voor de mindervaliden. De 
toegankelijkheid van publieke gebouwen 
verbeteren, vrijetijdsactiviteiten 
afstemmen op hun noden zodat ook zij 
ten volle van ons Balen-Olmen kunnen 
genieten, daar wil ik aan bijdragen.

Michaël PROOST  
Zelfstandig aannemer  
32 jaar – Rijsberg

Veiligheid is een absolute topprioriteit. 
Voor mijn eigen- en andere kinderen wil 
ik me dan ook ten volle inzetten voor 
verkeersveilige schoolomgevingen in 
Balen en Olmen.
Als zelfstandige hecht ik bovendien ook 
veel belang aan ondernemen. De Balense 

economie opnieuw aanwakkeren daar ga ik voor.

Dorien VAN DYCK  
Student kleuterleidster  
24 jaar – Hoolsterberg

Toerisme en vrije tijd zijn voor mij belang-
rijke thema’s. We hebben een mooie en 
groene gemeente met heel wat troeven. Die 
wil ik graag meer in de kijker zetten zodat 
we opnieuw een levendiger Balen kunnen 
krijgen.
Verder hecht ik ook veel belang aan minder-

validen waarvoor ik mij als vrijwilliger reeds inzet.

Femke MARIËN  
Bediende 
33 jaar – Molenstraat

Als enthousiaste, bruisende en vooral 
actieve mama, hou ik van gezellig  
samenzijn. Buitenkomen met mijn  
gezin en met anderen is iets waar ik 
enorm van kan genieten.  Daarom wil 
ik me samen met N-VA Balen-Olmen 
inzetten om ons dorp opnieuw levendig 

en attractief te maken. 

Kris VANDYCK  
Bouwkundig ingenieur  
 61 jaar – Zwarte Dreef/Berkenbossen

Reeds 18 jaar zetel ik in de 
Gemeenteraad en Politieraad en 
daarom wil ik graag mijn kennis van 
het politieke landschap in Balen-
Olmen verder ten dienste stellen van 
onze inwoners. 
De volgende jaren wil ik mij vooral 

focussen op een verkeersveilige gemeente en wil ik mij nog meer 
inzetten voor een zwerfvuilvrij Balen.

Senne KOLEN 
Student bedrijfsmanagement  
18 jaar – Gerheide

Als pas afgestudeerde in autotechnieken 
aan het Technische Instituut Sint-Paulus 
te Mol, start ik binnenkort met de studie 
bedrijfsmanagement aan de Thomas 
More Hogeschool te Geel. Ik woon al heel 
mijn leven in de buurt van de Keiheuvel. 
Dit prachtige natuurgebied waar spel, 

ontspanning, natuur en festiviteiten hand in hand gaan meer in de 
kijker plaatsen, daar zet ik mij voor in. Op naar een levendig Balen-
Olmen. 


