
4-7 
“IK BEN  
GEWOON VERA”

VERA JANS

MAGAZINE

12-13  
’S MORGENS VAN KILOMETER  
TOT KILOMETER. ’S AVONDS  
VAN DEUR TOT DEUR

MARIO MACCALLINI

8-9  
VROEGER  
FRIKANDELLEKES,  
NU ZOERMOOS 

PETRA CEUSTERMANS



Binnenkort is het aan u! Op 14 oktober kiest u de nieuwe gemeenteraad van  
Lanaken. En kiest u dus ook hoe onze gemeente de komende jaren verder vorm krijgt. 

BESTE LANAKENAARINHOUD

4-7  
VIER KEER VERA 
      Vera Jans

12-13  
’S MORGENS VAN KILOMETER  
TOT KILOMETER. ’S AVONDS  
VAN DEUR TOT DEUR
      Mario Maccallini

14-15  
“NIET TEVREDEN ZIJN MET  
  WAT WE NU HEBBEN”
      Ellen Baldewijns

16-17  
“LANAKEN TERUGGEVEN AAN  
  DE LANAKENAAR” 
      Bert Paulissen

8-9  
VAN FRIKANDELLEKES  
NAAR ZOERMOOS 
      Petra Ceustermans

18-19  
9X DE WEG VOORUIT 
      Programmapunten

10-11  
“WIJ STAAN VOOR JE KLAAR!” 
      Overzicht kandidaten

CD&V LANAKEN 2 CD&V LANAKEN 3

Met CD&V Lanaken staan we voor u klaar 
met een sterk plan op maat van onze  
gemeente én met een hechte en gedreven 
ploeg. 

We willen het alternatief zijn voor het 
beleid van de voorbije jaren. Voor ons staat 

respect centraal. Respect voor u en alle 
andere inwoners van onze gemeente. Elke 
dag opnieuw willen we in Lanaken voor u 
het verschil maken. Met een programma 
dat zich focust op het versterken van onze 
mooie kerkdorpen én een sterker sociaal 
beleid. Wij willen niet enkel investeren in 
bakstenen, maar vooral in u: de Lanakenaar. 

In dit magazine maakt u kennis met ons  
programma en onze kandidaten.  
Een ervaren ploeg, maar ook met gedreven 
en beloftevolle nieuwe gezichten. Met één 
gezamenlijke missie: een beter Lanaken 
voor iedereen.

Veel leesplezier!
Vera Jans & Bert Paulissen 



Kijkers van Villa Politica kennen haar als Vlaams volksvertegenwoordiger. Maar voor 
ons Lanakenaren blijft ze de kleindochter van ‘Jeng van de Bels’. Anderen kennen 
haar in de eerste plaats als voetbalmama. Of als vrouw van Wilfried Collas.  
Zelf houdt ze het op: “Ik ben gewoon Vera.” Maak vier keer kennis met Vera Jans.

VIER KEER VERA 

        1. KLEINDOCHTER VAN  
        JENG VAN DE BELS 

“Wou vroeger champignonkweker worden” 
“Ik ben geboren en getogen in Veldwezelt. Net zoals mijn ouders en 
grootouders. Mijn grootouders waren boeren, mijn vader cham-
pignonkweker. En ik huppelde ze in mijn kinderoverall achterna. Ik 
wou heel graag in papa’s voetsporen treden. Maar kijk, het is anders 
uitgedraaid (lacht).”

“Ik heb alleen maar leuke herinneringen aan mijn jonge jaren hier in 
Lanaken. Spelen op straat, school, de jeugdbeweging, de bieb in het 
dorp. En toen we wat ouder waren carnaval vieren of de fuiven in 
oa zaal de Toekomst. Zoveel fijne herinneringen.”

“Het is hier de gewoonte om families bijnamen te geven. Voor veel 
mensen ben ik dan ook niet Vera, maar wel de kleindochter van 
Jeng van De Bels. Die bijnamen zijn hier echt een traditie. Ook heel 
typisch: een Lanakenaar heeft het hart op de tong. Die zegt wat hij 
denkt. En dat kan ik enorm appreciëren. Zeker als het in ons eigen 
sappig dialect is. Mijn favoriete dialectwoord? De kille schooi, de 
schaduw. Of een uitdrukking die ik vaak hoor over mijn zonen: Die 
zijn gekotst en gesjette hunne pa. En sorry voor de niet- 
Lanakenaren: ik ga dat niet vertalen (lacht).”

“Ook typisch hier: de eigenheid van onze kerkdorpen. We hebben 
ontzettend mooie deelgemeentes. Elke inwoner is trots op zijn dorp. 
Daardoor leeft dat Lanaken-gevoel volgens mij nog wat te weinig. 
Al heeft de fusie ook vele positieve kanten, het blijft moeilijk liggen. 
“Zeg keind, iech bin waal van Rèkem huur, nit van Loaneke!”

        2. (VOETBAL)MAMA

“Vrijwilligers zijn straffe mannen en madammen” 
“In mijn jonge jaren supporterde ik voor Excelsior Veldwezelt. Nu sta 
ik hier als mama aan de zijlijn om mijn zonen aan te moedigen. En is 
het FCV geworden. Karel speelt bij de U12, Jan bij de U9. We  
wonen hier tegenover, dus het voetbalplein is een beetje mijn 
tweede thuis. Karel en Jan zijn hier heel graag. En ik dus ook.  
Het is een plek waar vriendschappen worden gesmeed – tussen de 
spelers, maar ook tussen de ouders.”

“Ik vind mezelf een echte voetbalmama, ja. Vraag me alsjeblieft niet 
om de buitenspelregel uit te leggen. Maar als ik zie hoe goed zij zich 
hier amuseren, hoe zij groeien in hun ploeg en in hun sport. Er is 
niks fijner dan dat.”

“Ik vind het belangrijk dat kinderen ankerplekken hebben. Een 
warme thuis is daar één van. Jammer genoeg is dat steeds minder 
vanzelfsprekend hier in Lanaken. Eén op drie kinderen groeit op in 
een gezin waar geen van beide ouders werken. Het aantal leefloners 
is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Armoede en kinderarmoede is 
dus een reëel probleem. Ik weet dat veel Lanakenaren dat moeilijk 
kunnen geloven, maar toch is het zo. Het is niet omdat we het niet 
zien, dat het probleem er niet is. De cijfers liegen niet. En als het van 
mij afhangt, gaan we ook niet wachten tot het probleem wel zicht-
baar wordt. Het is hoog tijd voor een sterker sociaal beleid. Er zijn 
nog te veel mensen die niet weten waar ze terechtkunnen met hun 
problemen. Te veel kansarme gezinnen weten niet waar ze precies 
recht op hebben.”

“Naast een warme thuis moeten kinderen ook nog andere anker-
plekken hebben. De voetbalclub, de tennisclub, de jeugdbeweging… 
Ik heb zelf ongelooflijk warme herinneringen aan het jaarlijkse kamp 
met de jeugdbeweging. Ik wil dat mijn kinderen dat ook kunnen 
beleven. Godzijdank zijn er hier zoveel verenigingen die goed werk 
leveren. Mijn kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Ik niet. Omdat ik 
weet hoeveel werk erin kruipt. Dat elke vereniging steunt op  
gemotiveerde vrijwilligers. De vrijwilligers in de Wereldwinkel, de 
mensen in de parochie, in het cultureel centrum, de sportclubs… dat 
zijn de mensen die mee vorm geven aan Lanaken en onze  
gemeente laten groeien. Ik heb daar enorm veel respect voor.  
Dat zijn de mensen die we moeten koesteren.”

“Ergens snap ik dat wel. Voor mij is het dan ook belangrijk dat 
elk kerkdorp zijn ziel behoudt binnen dat groter Lanaken. En net 
dat dorpsleven is aan het verschralen. De banken gaan weg. Het 
postkantoor om de hoek verdwijnt. Er is geen plaats meer voor een 
lokale bibliotheek. In de plaats komt allemaal hoogbouw. Terwijl ik 
dat net het charmante vind: dat hechte dorpsgevoel in combinatie 
met alle nodige faciliteiten op wandel- en fietsafstand. Buurten en 
wijken waar iedereen zich goed voelt. Een actief verenigingsleven.”

“We moeten waken over de eigenheid  
van onze kerkdorpen”

“Een warme thuis is niet vanzelfsprekend.  
Zelfs niet in Lanaken.”

WIE IS VERA?

        Gedreven politica in hart en nieren

        Geboren en getogen in Veldwezelt

        Getrouwd met Wilfried Collas

        Mama van Karel (10), Jan (7) en Hendrik (2)

        Vlaams volksvertegenwoordiger

        Nummer 2 op de lijst

VERA JANS
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        3. POLITICA 

“De sociale knipperlichten staan op rood” 
“Zorg en welzijn zijn de thema’s die me als politica het nauwst aan 
het hart liggen. Dat heeft natuurlijk iets te maken met dat ik  
psychologe ben van opleiding. Ouderenzorg, kinderopvang,  
ziekenzorg… - die moeten én kwalititatief in orde zijn én  
toegankelijk voor iedereen. En dat is hier in Lanaken niet het geval. 
Alle sociale knipperlichten staan op rood. Met een sterker sociaal 
beleid wil ik daar verandering in brengen. Elke inwoner van Lanaken 
moet kunnen groeien.” 

“Het sociale beleid is ook het thema waar ik het meest word over 
aangesproken. Natuurlijk niet onder de noemer ‘Het sociale Beleid 
van Lanaken’, maar wel mensen die me vertellen dat ze niet rond-
komen, of dat ze problemen hebben met hun kinderen, of bang 
zijn voor de kost van hun oude dag. Ik vind het superbelangrijk dat 
mensen mij daarop aanspreken. Ik hoop echt dat Lanakenaren mij 
zien als iemand die heel erg toegankelijk is. Ik zou het jammer vinden 
als er dorpsgenoten zijn die niet durven op mij af te stappen. Ik ben 
nochtans gewoon Vera. Zowel aan de schoolpoort als langs het 
voetbalplein en in de winkel. Ik heb niets liever dan dat mensen mij 
vertellen wat er op hun lever ligt. Dat is het begin van gemeente- 
politiek. Daar proberen wij als CD&V ook echt op in te zetten: dat 
we midden tussen de andere Lanakenaren staan. Dat we voelen wat 
er leeft en waar anderen van wakker liggen.”

“Al besef ik natuurlijk dat sommige mensen niet op een politicus 
afstappen. Misschien omdat ze niet over hun problemen durven 
te praten. Met armoede loop je bijvoorbeeld niet te koop. Daarom 
vind ik het ook zo belangrijk dat het OCMW zélf op huisbezoek zou 
gaan bij de meest kwetsbare gezinnen. Zij staan er meestal alleen 
voor, hebben niet de luxe dat ze kunnen terugvallen op een breed 
netwerk. Weten vaak niet waarnaartoe. Als je in die mensen  
investeert, en hen laat groeien, creëer je pas een gemeente waar 
echt iedereen in meetelt.”

       4. ONDERNEMENDE VROUW 

“Ondernemers zorgen voor werk en animo” 
“Mijn man Wilfried is uitbater van een aantal supermarkten, waarvan 
enkele hier in onze gemeente. Naast politiek is ondernemen dan 
ook een onderwerp dat vaak passeert aan de ontbijttafel. Het is 
enorm interessant om als politica die kant van het verhaal mee te 
krijgen. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een vrij goed beeld heb wat 
er bij de ondernemers leeft in onze gemeente. Welke bekommer-
nissen er zijn.”

“Als gemeentebestuur moet je van hen een volwaardige gespreks-
partner maken. Want als ondernemers kansen krijgen, groeit de 
werkgelegenheid. En als de werkgelegenheid toeneemt, groeien 
de inwoners. Ondernemers maken de gemeente sterker. Van de 
bakker om de hoek tot de uitbater van dat gezellige café waar je elk 
weekend iets gaat drinken. Maar ze spelen ook een bredere rol: de 
sponsoring van lokale sportclubs, bijvoorbeeld. De wisselwerking die 
er is met andere verenigingen.

“Zowel Wilfried zijn agenda als die van mij zijn goed gevuld. Ik kan er 
dan ook echt van genieten om eens een avond thuis te zijn, samen 
met mijn man en de drie kinderen. Gewoon thuis zijn, onder ons. 
En dan zaterdag een voetbalmatch van de jongens volgen. Liefst 
niet te vroeg (lacht). ’s Avonds een etentje met de vrienden en eens 
goed dansen achteraf. Dat zijn de momenten die ik elke keer weer 
koester.

“Ik wil weten wat de zorgen zijn van  
mijn dorpsgenoten”

“Ik kan echt genieten  
van een vrije avond”

DE FAVORIETE PLEKKEN  
VAN VERA

      1 Terras van de tennis
“Geen enkel terras is zo gezellig als dat van TC 
Lanaken. Daar gaan supporteren, is het perfecte 
excuus om rustig iets te gaan drinken.”

      2 De Kesseltse Kip
“Geweldig stukje natuur. Perfect om tot rust te 
komen.”

      3 De muziekacademie
“Als ik mijn zoon oppik van de pianoles, probeer ik 
altijd wat vroeger te vertrekken. Zoveel jong talent 
in zo’n prachtig oud gebouw…”

      4 De kinderboerderij
“Gratis, mooie speeltuin en aan de rand van het 
Nationale Park. Dé plek voor ouders met jonge 
kinderen.”

VIER KEER  
HET BESTE 
VAN LANAKEN 
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“Diech winks ouch nao ederein.” Dat zei mijn buurvrouw nog op ons buurtfeest. 
“Jao mer, iech mos mer es iemend misse”, was mijn antwoord. “Ik ben gewoon 
graag onder de mensen en maak graag plezier. Ik lach altijd. Boos ben ik bijna nooit. 
Alleen als mijn dochter niet wilt opruimen (lacht).” Maak kennis met Petra  
Ceustermans, nummer vier op onze lijst.

VAN FRIKANDELLEKES 
NAAR ZOERMOOS

PETRA CEUSTERMANS

“Ik probeer altijd en tegen iedereen vriendelijk te zijn. Lachen en 
wuiven kost niks en geeft jezelf en die ander een goed gevoel. Het 
is ook vaak het begin van een fijne babbel – ik praat nogal graag. En 
veel. Soms durf ik er in mijn impulsiviteit al eens iets uit te flappen. 
Dan zie ik mijn man met zijn ogen rollen... da’s nog een werkpuntje 
in mijn politieke ambities: af en toe iets langer nadenken voor ik iets 
zeg (lacht).”

“Het is de eerste keer dat ik op een lijst sta. De politiek is volledig 
nieuw voor mij – ik ben nog een groentje. Ik heb al fijne reacties 
gekregen als ik vertel dat ik opkom. Maar ook een paar negatieve. 
Da’s natuurlijk onvermijdelijk, maar het kwetst natuurlijk. En ik heb 
zo’n klein hartje… ook nog een werkpunt! Want ik doe dit met de 
allerbeste bedoelingen. Ik wil Lanaken beter maken. En dat gaat mij 
niet lukken als ik mijn zetel blijf liggen.”

“Wat ik dan wil veranderen? Ik wil meer animo in onze gemeente! 
Zelf ben ik een sociaal iemand en ik krijg het gevoel dat de interactie 
tussen de dorpelingen wat aan het verdwijnen is. Het mag wat meer 
bruisen van mij. De winkels gaan weg, de horeca heeft het moeilijk, 
kortom: de zelfstandigen zien af. Het zijn zij die leven in de brouwerij 
brengen én werkgelegenheid creëren. En een goeie job brengt geld 
in het laatje, waardoor je de middelen hebt om een pintje te gaan 
drinken. Het is voor mij belangrijk dat er iets te doen is in Lanaken, 
maar ook dat iedereen daaraan kan deelnemen. Als ik plezier maak, 
wil ik dat iedereen plezier kan maken.”

“Werkgelegenheid, sociaal leven en lokaal ondernemerschap: dat 
zijn thema’s die aan elkaar hangen. En dat zeg ik niet alleen omdat 
mijn man zelfstandige is (lacht). Het is trouwens door hem dat ik 
in Lanaken ben terechtgekomen. Ik groeide op in Tessenderlo en 
woonde daar toen ik Edwin leerde kennen. Toen we gingen samen-
wonen, moest dat sowieso Lanaken zijn. Mijn man had zijn garage 
al, dus dat was rap beslist. Mijn eerste gedacht toen ik hier kwam 

wonen? Heel vriendelijke, open mensen. Alleen verstond ik in het 
begin niks van dat dialect. Het was zelfs zo erg dat ik in de winkel 
bang was dat ze mij aanspraken (lacht). Ook het eten was even aan-
passen: patatte met zoermoos. Terwijl ik in de Kempen frikandellen 
met kriekskes gewoon was.”

“Lanaken moet meer bruisen”

SLEUTELKIND ÉN PRINSES 

“Ik vind het belangrijk dat mijn dochter haar plan kan  

trekken. Julie heeft sinds haar tiende al een eigen huis- 

sleutel. Die kon toen al perfect voor zichzelf zorgen.  

In 2016 is ze gekroond tot prinses carnaval. Dat hele  

avontuur zorgde ervoor dat ik Lanaken écht heb leren 

kennen. Het is vanaf dat moment ik me écht deel van de 

gemeente voelde. Een geweldige periode. Via het carnaval 

ben ik in het dorpsleven terechtgekomen. En via het dorps-

leven uiteindelijk in de politiek…”

WIE IS PETRA?

        Spontane flapuit van 39 jaar

        Groeide op in Tessenderlo, woont in Lanaken 
        centrum

        Getrouwd met Erwin Orset

        Mama van Julie (14)

        Verpleegkundige bij esthetisch chirurg

        Fervent loopster

        Nummer 4 op de lijst
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WIJ STAAN  
VOOR U KLAAR!

BERT PAULISSEN
PLAATS: 1

VERONIQUE LAMBRIGTS
PLAATS: 9

SANNE MARTENS
PLAATS: 17

CORRIE VUERSTAEK
PLAATS: 25

VERA JANS
PLAATS: 2

DANNY CAUBERGH 
PLAATS: 10

RAF WITHOFS
PLAATS: 18

MARTIN BOLLEN
PLAATS: 26

RUDI MECHELS
PLAATS: 3

ELS MERCKEN
PLAATS: 11

ROMINA BIJNENS
PLAATS: 19

BRECHT GEURTS
PLAATS: 27

PETRA CEUSTERMANS
PLAATS: 4

PATRICIA CAUBERGH
PLAATS: 12

ANNELEEN MASSOT 
PLAATS: 20

ELLEN BALDEWIJNS
PLAATS: 28

FREDDY STOUTEN
PLAATS: 29

RUBEN HAUBEN
PLAATS: 5

MARTIEN PEUSENS
PLAATS: 13

JURGEN WIERSMA
PLAATS: 21

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom kiezen wij voor de weg vooruit in Lanaken!  
Elk met onze persoonlijke accenten en achtergrond.  
Wij zijn er alvast klaar voor. Mogen wij op uw stem rekenen op 14 oktober?

MYRTHE CARLISI
PLAATS: 6

MARIO MACCALLINI
PLAATS: 7

SUZY GERAERTS
PLAATS: 8

GABY VRANKEN
PLAATS: 14

BERT NIESTEN
PLAATS: 15

JEAN-PIERRE HERMANS
PLAATS: 16
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RALPH VAN DIJK
PLAATS: 22

NATASCHA UMMELS
PLAATS: 23

RAF VANVELK
PLAATS: 24



Mario Maccallini gaat eind september heel wat kilometers in de benen hebben. Hij zit in volle 
voorbereiding van de marathon van Berlijn. En hij is ook vastberaden om Lanaken rond te 
trekken. Niet als training, maar van deur tot deur om zich persoonlijk aan jou voor te stellen als 
nieuwe naam op onze lijst. 

“De huisbezoeken zijn voor na het werk. De looptraining voor ’s 
ochtends vroeg. Sport is voor mij heel belangrijk. Passief als  
supporter van KRC Genk en Juventus. Actief als loper. Ik ben lid van 
de lopersclub hier in Lanaken, waarmee we ons geregeld inzetten 
voor goede doelen. Elk jaar neem ik ook deel aan een marathon in 
het buitenland. Dit jaar is dat Berlijn. Ik moet doelen hebben waar ik 
naartoe kan werken.”

“Ook mijn kinderen zijn sportief. Niet dat ik hen gepusht heb in die 
richting, want ik vind dat ze hun eigen keuzes moeten maken. Bij 
mijn oudste dochter Demi was dat dans. Romy koos voor atletiek. 
En bij Mauro is het voetbal geworden. Daarnaast hebben ze nog 
verschillende andere hobby’s – ik ben er trots op hoe ze dat  
allemaal kunnen combineren. Als ouder kan je hen de opties geven, 
maar ze moeten zelf prioriteiten stellen.”

Als vader vind ik het belangrijk dat ze voldoende mogelijkheden 
hebben om zich te ontwikkelen. Dat er een goed aanbod is, zowel 
sportief als cultureel. Voor kinderen die de lat net iets hoger leggen, 
is er hier weinig in Lanaken. Die gaan sporten in andere gemeentes. 
De kwaliteit moet dus omhoog in onze eigen gemeente – op alle 
niveaus. Mijn missie is dan ook om een kwalitatiever sportaanbod 
uit te werken voor de jeugd. Zodat ieder kind in onze gemeente hier 
zijn of haar goesting vindt.”

“Dat begint met een professionalisering van de clubs. Ik heb  
concrete plannen, ja. En ik heb de ervaring, zowel uit het bedrijfs- 
leven als mijn jaren als bestuurslid bij de voetbal. Ik diende zelfs ooit 
al een jeugdwerkingsplan in bij de gemeente. Er zijn enkele dingen 
uit opgepikt, maar onvoldoende.” 

“Ik wil samen met de clubs bekijken wat beter kan: gediplomeerde 
trainers, professionelere structuren. betere opleidingen… Zodat 
onze jonge sporters een betere begeleiding krijgen. Want een 
sportclub is meer dan sporten. Je wordt er als kind ook voor een 
stuk gevormd.” 

“Het is door mijn kinderen dat ik  
in de politiek stapte”

“GEEN WORKAHOLIC.  
IK DOE MIJN JOB GEWOON GRAAG”

“Naast sport heb ik nog een tweede hobby: mijn werk.  

Ik ben operations manager bij Haven Genk NV. Ik ben  

verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met  

productie, goederen en diensten. We zijn nu serieus aan 

het uitbreiden op de vroegere site van Ford Genk. Goed 

voor veel nieuwe jobs.”

“Mijn werk is veeleisend. Maar dat voelt niet zo aan, omdat 

ik mijn job enorm graag doe. En als ik iets graag doe, dan 

doe ik dat met enorm veel engagement. Met diezelfde inzet 

werp ik mij ook in de politiek.”

’S MORGENS VAN KILOMETER 
TOT KILOMETER. ’S AVONDS 
VAN DEUR TOT DEUR

MARIO MACCALLINI
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WIE IS MARIO?

        Sportieve doorzetter van 46 jaar

        Groeide op in Smeermaas, woont in centrum          
        Lanaken

        Getrouwd met Monika Bartosinka

        Papa van Demi (18), Romy (15) en  
        Mauro (12) 

        Operations Manager bij Haven Genk

        Nummer 7 op de lijst
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 “Op die manier houden we al dat talent in onze eigen gemeente. 
Maar versterk je ook de binding tussen de Lanakenaren. Want die 
clubs zijn ook ontmoetingsplaatsen voor de ouders.”



“De kinderopvang hier kán en móét beter. Nog te veel ouders zitten met  
onbeantwoorde vragen. Dat zou niet mogen.” Ellen Baldewijns heeft een  
duidelijke missie. En maakte een duidelijke keuze om dat binnen de CD&V te  
doen. “Een beslissing die mij enkele nachten uit mijn slaap heeft gehouden.”

“WE MOGEN NIET  
TEVREDEN ZIJN MET WAT 
WE NU HEBBEN”

ELLEN BALDEWIJNS

“Veldwezelt is een leuke plek om te wonen. Ik vind het geweldig dat 
mijn kinderen hier opgroeien. Er hangt hier een soort familie- 
gevoel – zeker bij de lokale verenigingen. Ik laat mijn twee jongens 
dan ook met een gerust hart afspreken met vriendjes en samen 
spelen op straat. Er is veel sociale controle. En alles is hier dicht bij 
mekaar. Voor mij mag er wel wat meer leven komen in het centrum. 
Zonder aan de eigenheid van onze dorpen te raken.”

“Want die eigenheid moeten we koesteren. Een project als  
Sportoase snap ik dan ook niet goed. Het financiële plaatje lijkt 
me niet te kloppen. En welk effect zal dit hebben op de kleinere 
sportverenigingen? Het zou zo jammer zijn als die verdwijnen. Het 
zijn die plaatselijke verenigingen die mee vorm geven aan de dorpen 
in Lanaken. Ik vind het fijn dat mijn kinderen alleen met de fiets naar 
de voetbal kunnen gaan. En ik in het weekend voor hen kan gaan 
supporteren.”

“Ik wil tijd blijven vrijmaken voor mijn gezin. Want politiek neemt je 
in beslag. Gelukkig heb ik de steun van mijn man. Mijn kinderen zijn 
nog iets te jong om het te beseffen. De jongste vroeg me: Kom 
jij nu net als Vera elke dag op TV? (lacht). Ik ga mijn best doen om 
over dat evenwicht werk-gezin-politiek te waken. Maar dat is een 
moeilijke, dat heb ik thuis vaak genoeg gezien bij papa.”

“Ik kom uit een politieke familie – mijn vader is in het verleden  
opgekomen voor de sp.a. Maar het is niet omdat mijn papa voor 
hen kiest, dat ik automatisch moet volgen. Het was een makkelijkere 

keuze geweest, dat wel. Maar de CD&V was voor mij de juiste keuze. 
Maar kiezen vóór, betekende in mijn geval ook kiezen tégen de 
overtuiging van mijn papa. Ik heb daar nachten van wakker gelegen. 
Maar hij respecteert mijn keuze.”

“Mijn keuze heeft ook te maken met hoe de partij naar kinder- 
opvang kijkt. Iedereen kent mij als Ellen van de kinderopvang, en het 
is ook het thema dat ik het belangrijkste vind. Er zijn stappen gezet 
om de kwaliteit te verbeteren. Sommigen in het gemeentebestuur 
vinden het voldoende om te houden wat we hebben. Daar ben ik 
het niet mee eens. Elke week kloppen er ouders aan die niet weten 
waar te beginnen. Ik zie nog te veel jonge gezinnen die nergens 
terechtkunnen. Mijn droom is een kwalitatieve opvang, dicht in de 
buurt, voor iedereen. Een Huis van het Kind zou een mooi begin 
zijn. Eén centraal punt waar je als ouder met al je vragen terechtkan. 
Want een goede kinderopvang, dat is het begin van vele mooie 
dingen.”

“Ik voelde een grotere klik met  
het programma van CD&V”

“DIE BERG VUILE VOETBALKLEREN  
HOORT ERBIJ”

“Ik ben een echte voetbalmama. Langs de zijlijn staan of  

meesupporteren vanuit de kantine is voor mij geen  

verplichting – ik doe dat oprecht graag. Soms klaag ik  

weleens over al die vuile was, maar ik zou de voetbal niet 

meer kunnen missen. De jongens hun match zien, bijpraten 

met de andere mama’s en papa’s… en daarna met ons  

gezin samen iets gaan eten. Gewoon onder ons en  

babbelen over onze week. Da’s voor mij het ideale weekend.”

WIE IS ELLEN?

       Beredeneerde dromer van 37 jaar

       Groeide op in Lanaken centrum, woont in  
       Veldwezelt

       Getrouwd met Bjorn Wouters

       Moeder van Yannick (10) en Yaro (8)

       Verantwoordelijke kinderdagverblijf ’t Blommeke

       Voetbalmama en helpende hand bij de  
       judoclub Tsukuri

       Nummer 28 op de lijst
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Voor alles is er een eerste keer. Ook om lijsttrekker te zijn. Maak kennis met de 
naam die voor de allereerste keer helemaal bovenaan onze lijst staat: Bert Paulissen. 
Al denkt hij liever niet in politieke termen als lijsttrekker, kandidaat en lijstduwer.

“LANAKEN TERUGGEVEN 
AAN DE LANAKENAAR”

BERT PAULISSEN

“Omdat het in de politiek voor mij niet draait om namen. Ik ben 
niet belangrijker dan iemand anders op onze lijst. En ik zeg dat niet 
omdat dat goed klinkt, ik meen dat echt. Wij van de CD&V gaan 
volop voor het groepsgevoel. Wij zijn een hecht team – en ik hoop 
dat elke Lanakenaar ons zo ook ziet. Bij ons mag iedereen zijn zegje 
doen. Iedereen kan én moet zijn stempel drukken. Dat klinkt logisch, 
maar geloof me: dat is niet evident bij heel wat andere partijen. Bij 
ons is iedere mening belangrijk.”

“Net zoals de mening van elke Lanakenaar. Voor ons is het belangrijk 
dat iedereen mee is. Dat iedereen zijn zorgen en problemen kan 
aankaarten. Dat is voor ons het vertrekpunt van waaruit wij politiek 
willen doen. Het huidige bestuur neemt wel initiatieven, maar het is 
me niet altijd duidelijk of het gedragen wordt door de Lanakenaar. 
Het lijken me soms projecten om de projecten. Niet om tegemoet 
te komen of antwoord te bieden op een concrete vraag van onze 
inwoners.”

 “Neem nu het circulatieplan. Geen overleg en geen communicatie. 
De Sportoase en verschillende hoogbouwprojecten – een hoop 
bakstenen, maar ik mis een duidelijke visie hierachter. De kinder- 
opvang is te lang stiefmoederlijk behandeld. Er is hier weinig te 
beleven in Lanaken, zeker voor de jeugd. Dat kan allemaal een pak 
beter. Maar dan moet je als bestuur wel goed luisteren naar de 
inwoners en wat zij willen. Niet zomaar uitvoeren om uit te voeren. 
Meer investeren in mensen en vrijwilligers, minder in bakstenen.”

“De tijd is gekomen om Lanaken terug te geven aan de Lanakenaar. 
En dat is precies wat wij met de CD&V willen doen. Goed luisteren, 
in overleg gaan en de zaken aanpakken die belangrijk zijn.  
De inspraak van de Lanakenaar in het beleid moet omhoog. Dat is 
voor ons de grote kapstok – vandaaruit vertrekt alles.”

“Typisch aan ons is dat we midden de mensen proberen te zijn.  
Misschien met iets te veel bescheidenheid. Wij gaan voor een 
Lanaken waar iedereen weer meetelt.” 

“Iedere mening telt.  
Van binnen én buiten de partij”

WIE IS BERT?

        Geëngageerde teamspeler van 55 jaar

        Woont in Briegden

        Getrouwd met Mieke Biesmans

        Papa van Elke (25) en Tom (22)

        Coördinerend directeur Scholengemeenschap          
        Katholieke Basisscholen Maasmechelen-Zuid

        Lijsttrekker
“De inspraak van de Lanakenaar  

in het beleid moet omhoog”



       OP ZOEK NAAR GELUK 

Toch is er iets dat ons Lanakenaren verbindt.  
We zijn allemaal op zoek naar meer geluk. 

De definitie van geluk is voor iedereen anders. Een 
tof kamp met de jeugdbeweging. Een goede  
gezondheid. Genoeg middelen om comfortabel te 
leven als u het financieel moeilijk heeft. Meer tijd 
voor uw gezin als die drukke job u dreigt op te  
slorpen. 

En een warme thuis. In een leuke buurt, in een fijne 
gemeente, waar het goed is om te wonen.  
En dat, dat is onze politieke verantwoordelijkheid. 

Het is onze missie bij de CD&V om uw geluk te  
vermeerderen. Daarvoor werkten wij een plan  
voor Lanaken uit. Het volledige programma vindt  
u op onze website. Maar we presenteren u  
graag onze krachtlijnen waarmee wij  
bijdragen aan meer geluk.

Wij zijn er voor u.

BETERE KINDEROPVANG 

Vindt u het als ouder normaal dat u amper enkele dagen op 
voorhand weet waar uw kind terecht kan? Zowel het aantal 
opvangplaatsen als de kwaliteit moet omhoog. Door een 
goede mix te maken tussen gemeentelijke en privé- 
initiatieven. En van Huis van het Kind hét aanspreekpunt te 
maken voor elk ouder in Lanaken.

VEILIGER THUIS 

De politiefusie Lanaken-Maasmechelen verminderde ons 
veiligheidsgevoel. Beperktere openingsuren van het  
kantoor, minder agenten op straat, minder interventieteams 
op de baan… Wij willen de openingsuren weer uitbreiden,  
de wijkagent weer belangrijker maken en inzetten op  
buurtpreventie.

BETER BEREIKBAAR 

Het verkeersplan is een fiasco geworden. Tijd om met enkele 
slimme ingrepen de fouten uit het verleden terug te draaien. 
En om ook Lanaken zelf beter bereikbaar te maken. 

MEER WERK 

Lanaken scoort slecht op tewerkstelling. Dat willen we  
veranderen door in te zetten op een Werkwinkel.  
De financiële lasten voor bedrijven te verlagen. En door een 
betere kinderopvang. Zodat u als werkende ouder weet dat 
uw kind in goede handen is.

VEILIGER OP STRAAT 

Moet u regelmatig de N78 oprijden ter hoogte van de brug 
van Briegden? Of van de Stationsstraat naar diezelfde  
verbindingsweg? Dan weet u dat die twee punten veel  
veiliger kunnen. En zo zijn er nog enkele zwarte punten waar 
we dringend werk van willen maken. Net zoals betere  
fietspaden en veiligere schoolomgevingen.

MEER LANAKEN 

Lanaken moet weer bruisen. Voor jong en oud. En iedereen 
daartussen. Een gevarieerder sport, horeca- en cultuur- 
aanbod, de leegstand aanpakken… Er is veel werk aan de 
winkel.

MEER KANSEN VOOR DE JEUGD 

Onze sportclubs en jeugdverenigingen leveren goed werk. 
Wij willen hen en onze jongeren maximaal ondersteunen. 
Het is ook hoog tijd om de jeugdhuiswerking nieuw leven in 
te blazen. Zo geven we onze jongeren alles wat ze nodig  
hebben, op wandel- en fietsafstand. 

MEER U 

Wij zijn er voor u. En voor elke andere Lanakenaar.  
Wij vinden uw betrokkenheid en inspraak van groot belang. 
Laat ons dus weten wat ú belangrijk vindt.

STERKE DORPEN IN EEN STERK LANAKEN 

De eigenheid van onze dorpen dreigt verloren te gaan door 
overdreven grootschalige bouwprojecten. Het oversized 
woonproject in Neerharen. Het dichtgebouwde centrumplein 
in Veldwezelt. De appartementsbouw aan het kerkplein in 
Gellik. Wij zetten in op bouwprojecten die bij onze dorpen 
passen. 

9 X DE WEG  
VOORUIT
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U bent me er één! Eén van de bijna 26.000 inwoners die Lanaken telt. U bent uniek.  
Zoals u denkt, praat en voelt. Hoe u tegen het leven aankijkt. De kleine dingen die u 
blij maken. De manier waarop u naar onze gemeente kijkt. 



KANDIDATEN CD&V
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Wij staan klaar om Lanaken vooruit te helpen! Breng je stem uit op alle CD&V-
kandidaten van jouw keuze. 

1. Bert Paulissen

2. Vera Jans

3. Rudi Mechels

4. Petra Ceustermans

5. Ruben Hauben

6. Myrthe Carlisi

7. Mario Maccallini

8. Suzy Geraerts

9. Veronique Lambrigts

10. Danny Caubergh 

11. Els Mercken

12. Patricia Caubergh

13. Martien Peusens

14. Gaby Vranken

15. Bert Niesten

16. Jean-Pierre Hermans

17. Sanne Martens

18. Raf Withofs

19. Romina Bijnens

20. Anneleen Massot 

21. Jurgen Wiersma

22. Ralph Van Dijk

23. Natascha Ummels

24. Raf Vanvelk

25. Corrie Vuerstaek

26. Martin Bollen

27. Brecht Geurts

28. Ellen Baldewijns

29. Freddy Stouten

www.lanaken.cdenv.be        cdenvlanaken
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