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Beste Perenaar, 
In 2012 wisten de politieke nieuwkomers 43.7 % van 
jullie te overtuigen. Niet minder dan 21.6 % koos voor 
Appel. Peer was duidelijk klaar voor verandering.

Nu, zes jaar later, staat Peer opnieuw voor een belangrijke 
keuze. Gaan jullie voor meer van hetzelfde of durven 
jullie Peer op z’n kop te zetten door massaal op Appel 
te stemmen? 

De afgelopen jaren heeft Appel zich voor jullie kunnen 
inzetten vanuit de oppositie >>. Als oppositie moet je 
het beleid kritisch onder de loep nemen: het zijn de 
dwarsliggers die het spoor recht doen lopen.

Appel heeft niet alleen de ervaring, maar bewijst als 
groep ook dat er over partijgrenzen heen gewerkt kan 
worden. Wij zijn een groep zeer enthousiaste Perenaren 
met diverse politieke voorkeuren. 

Appel sloot geen voorakkoord af: 
een stem voor Appel is een stem voor verandering

ü

Op www.appelinpeer.be 
vind je onder ‘Op-Positie 2012’ 

een handige grafiek van het geleverde 
werk per fractie en per gemeenteraadslid 

alsook een gedetailleerd overzicht 
van de belangrijkste tussenkomsten 

van Appel.  



Sommigen zijn bovenlokaal aangetrokken tot het chris-
tendemocratische gedachtengoed, dat zie je aan de 
kleur oranje die verwerkt is in hun profiel, anderen zijn 
eerder liberaal getint, vandaar de kleur blauw, nog an-
dere hebben dan weer een groene voorkeur… 
En als je alle kleuren dan op een rij zet, merk je dat onze 
groep een afspiegeling is van alle nationale democrati-
sche partijen. Bij Appel speelt je politieke kleur geen rol: 
elke Perenaar is gelijk.

De afgelopen jaren is er goed geïnvesteerd in Peer en 
zijn imago. De komende jaren wil Appel de omslag  
maken door  “De Perenaar” centraal te stellen.

Elke Perenaar moet de kans krijgen om :

>>  Mee te Zijn
>>  Mee te Kunnen
>>  Mee te Doen
>>  Zich Goed te Voelen
>>  Voluit te Leven

>> Wat is de rol van een oppositie? Kijk naar 
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/poli-
tiek/188340-de-betekenis-van-een-coalitie-en-op-
positie-in-de-politiek.htm

ü

Denk niet 
“mijn stem doet er niet toe”, 

jouw stem bepaalt alles:
op 14 oktober 

en elke dag erna, 
6 jaar lang

Op www.appelinpeer.be 
vind je onder ‘Op-Positie 2012’ 

een handige grafiek van het geleverde 
werk per fractie en per gemeenteraadslid 

alsook een gedetailleerd overzicht 
van de belangrijkste tussenkomsten 

van Appel.  



De laatste jaren spreekt men meer en meer van  
“positieve gezondheid”: gezondheid is niet zozeer de 
afwezigheid van ziekte, maar het vermogen om zich 
aan te passen aan de uitdagingen die het leven met 

zich meebrengt, ongeacht of dit sociale, fysische of  
psychische uitdagingen zijn. 

Deze kijk op gezondheid stelt het individu 
centraal en vertrekt vanuit de kracht van 
elke persoon. Samen met Appel wil ik van 

Peer een “zorgstad voor jong en oud” maken. 
Dit vereist aanpassingen en verandering: niet  

alleen op individueel niveau, op groepsniveau maar 
ook op beleidsniveau. Het afstemmen van alle beleids-

domeinen is hierin zeer belangrijk.  
Verandering gaat niet zomaar en kost tijd waarbij het 
inzetten van de juiste kracht op het juiste moment en 
de juiste plaats van groot belang is. 

Ria Plasschaert

Gezondheid en welzijn staan centraal in  
alles wat ik doe. Het gaat dan bijvoorbeeld over 
mijn beroepskeuze als psychologe en mijn persoonlijk       
engagement bij de oprichting van “De Kolibrie”, een  
inloophuis voor chronisch zieken, naasten en  
nabestaanden.  Gezondheid en welzijn zijn thema’s die 
niet alleen mij, maar élke Perenaar raken. 

45 jaar
Gehuwd, mama van 

een leuke bende van 4
Psycholoog, verandermanager

Gemeenteraadslid, 
voormalig 

OCMW-raadslid
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De afgelopen jaren heeft Appel regelmatig mijn mening 
gevraagd over milieuzaken. De inzet van Appel heeft me 
overtuigd om mee mijn schouders te zetten onder hun 
project. 

Zelf geloof ik sterk in de samenwerking tussen milieu 
en landbouw. De aanwezigheid van de zeldzame knof-
lookpad is een troef voor het Peerse eco-toerisme. Het 
feit dat ze hier terug te vinden is, bewijst dat milieu en 
landbouw echt wel hand in hand kunnen gaan. 
 
Appel heeft meermaals het probleem van de ver-
dwijnende houtkanten aangekaart. Waarom niet 
de landbouwers betrekken bij het herstel? Zij 
kunnen planten zetten die de bodem en het 
grondwater zuiveren. Dit biedt niet al-
leen een oplossing voor de verdwijnen-
de houtkanten en de zware metalen 
in het grondwater. Het verhoogt 
ook nog eens het inkomen van 
onze landbouwers, dat maar al te 
vaak onder druk staat. Ook krijgt de 

Perenaar er zo mooie wandelroutes bij. 
Ik ben ervan overtuigd dat we samen 
nog meer trajecten kunnen  
uitwerken die alle Perenaren ten 
goede komen.

52 jaar
Vader van 2 zonen

Zelfstandig milieutechnoloog
Voormalig voorzitter van 

de milieuraad in Peer

Peter Smeets
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Dominique Vanderhoydonck
De meeste mensen in Peer kennen mij van de voetbal. 
Ja, ik hou van voetbal en ben een grote fan van jeugd 
die aan sport doet. Op sportief vlak is er nog wel wat 
werk voor de boeg. Hoe meer sporters, hoe meer en 
betere infrastructuur er nodig is. En belangrijk: hoe 
beter de infrastructuur is, hoe meer kans dat er 
vrijwilligers zijn die willen helpen. 
Investeren in infrastructuur is dus 
belangrijk.

Als oud KSA-leider weet ik hoe  
belangrijk het is om je te kunnen 
uitleven in een fijne jeugdvereniging. 
Jammer genoeg is de huisvesting van 
meerdere jeugdverenigingen nog een hei-
kel punt. 
Niet alleen sport en jeugd spelen een belangrijke 
rol in mijn leven. Via mijn job kom ik ook veel in con-
tact met middenstanders. Zij zijn de motor van onze 
economie en verdienen dan ook om gehoord te wor-
den binnen onze stad. Dat geldt ook voor onze land- 
bouwers. Opgegroeid zijnde in een landbouwbedrijf 
vind ik dat Peer moet zorgen voor een goede samen-
werking tussen landbouw en natuur. 

54 jaar
Gehuwd en vader 
van twee kinderen

Commercieel medewerker bij 
Willy Naessens Food Groep

Sportfanaat
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Kathleen Soors

Met bijna 18 jaar op de teller 
ben ik één van de langst 
zetelende gemeente-
raadsleden. Politieke 
agenda’s hebben 
voor mij geen gehei-
men meer waardoor 
ik probleemdossiers met 
één oogopslag kan spotten. 
Ik ben vooral sterk in ruimtelijke  
ordening en juridische aangelegen-
heden. Ik heb door mijn beroepsacti-
viteiten als project manager binnen een  
internationale organisatie ook een goed in-
zicht gekregen in wat technologie kan betekenen 
voor Peer. Een ticket support system, digitale opslag 
van documenten, een APP die de Perenaar informatie 
op maat bezorgt, het zijn maar een paar voorbeelden 
die voor een betere en transparantere communicatie 
kunnen zorgen waardoor de Perenaren Mee Zijn.

41 jaar
Mama van Noor

Senior project manager
Gemeenteraadslid
‘Sponsor’ van de 
Peerse bibliotheek
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Mee Zijn
Appel zorgt ervoor dat elke Perenaar goed geïnformeerd 
wordt. Alleen met de juiste informatie kan je Mee Zijn 
met alle mogelijkheden die je nodig hebt om Mee te 
Kunnen, Mee te Doen, je Goed te Voelen en Voluit te 
Leven. 

Om Mee te Zijn zorgt Appel ervoor dat je op een  
gemakkelijke manier toegang hebt tot informatie op 
maat: of dit nu gaat over welke activiteiten je in Peer kan 
doen, wat de status is van je bouwaanvraag, je rechten 

als mantelzorger, begeleiding bij de opstart van je 
zaak in Peer, de planning voor wegenwerken of 

groenonderhoud, …

De stad speelt hierbij een belangrijke 
rol en wordt verder uitgebouwd als 

eerste aanspreekpunt voor de  
Perenaar. Appel zorgt dat alle 
vragen opgevolgd worden 

en dat je buitengaat met een  
oplossing op maat.



De keuze van hoe jij met de stad communiceert is aan 
jou. Wil je informatie in je brievenbus, de telefoon op-
pakken, of kies je voor e-mail, een APP, een afspraak 
thuis of in ’t Poorthuis? 

Daarnaast lanceert Appel regelmatig  
bewustwordingscampages. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan over levenslang wonen, positieve gezondheid, 
leefkwaliteit, energiebesparing, (drugs)preventie 
of verkeersveiligheid.

Voor meer suggesties 
van Perenaren 

over mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Mee Zijn” 
op www.appelinpeer.be 



In 1957 zag ik als de jongste van zeven kinderen het 
levenslicht in Hasselt. Een kleine 20 jaar later ben ik 
getrouwd met Marie-Thèrese Bollen uit Peer en sa-
men hebben we twee dochters. Wij wonen in Linde en 
ik werkte vanaf mijn 14de bij Bata in Peer. De meeste 
mensen kennen mij waarschijnlijk ook van de techni-
sche dienst, al ben ik al wel enkele jaren met pensioen. 
In mijn vrije tijd ben ik graag in de tuin bezig met het 
kweken van gezonde groenten. En ik kan mij na veertig 

jaar muziek maken geen leven zonder muziek meer 
voorstellen. Daarnaast vind ik paardrijden en fiet-

sen mooie bezigheden mits ik zo nu en dan kan 
pauzeren om een pintje te drinken. 

Mijn grote passie zijn motoren en vooral 
oldtimers. Eigenlijk ben ik een gewone 

mens en vind ik het belangrijk dat ik 
kan Mee Doen. Benieuwd naar 
hoe dat in de politiek gaat heeft 

Appel mijn nieuwsgierigheid weten 
om te zetten in betrokkenheid. 

61 jaar
Gehuwd, 2 volwassen dochters

Gepensioneerd medewerker 
technische dienst Peer

André Winters
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Rekening houdend met mijn achtergrond wil 
ik er vooral op toezien dat er geluisterd 

wordt naar alle kerkdorpen, en dat 
geen enkel kerkdorp wordt uitgeslo-

ten bij de uitbouw en vooruitgang 
van Peer. Elke Perenaar moet 

zich Goed Voelen. Handel, 
industrie en toerisme, het 

heeft mij als zelfstandige al-
tijd geïnteresseerd, en daar wil 

ik dan ook mijn schouders onder 
zetten. Elk kerkdorp aantrekkelijk ma-

ken voor handel. 

Patrick Winters

Ik ben opgegroeid in ERPEKOM en ben bekend als ‘de 
zoon van Ghislaine van het winkeltje’. Als voormalig 
zaakvoerder van de ‘Pink Panther’, videotheek annex 
krantenwinkel - heb ik ook tien jaar op den WAUBERG 
gewoond. En nu woon ik samen met mijn ouders Jef en 
Ghislaine – op alle vlakken mijn grote voorbeelden - in 
een zorgwoning in PEER centrum. 

48 jaar jong
Alleenstaande levensgenieter 
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Rieke Den Hond
Als toekomstig maatschappelijk werker worden we  
opgeleid om in te spelen op de behoeften van onze  
cliënten, zodat zij volwaardig Mee Kunnen Doen in onze 
maatschappij. Uit mijn stage en vrijwilligerswerk is  
gebleken dat beleid omzetten in de praktijk,  
makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik ervaar dat 
doelgroepen met diverse problematieken, 
nog steeds veel barrières ervaren. Daarom 
ben ik er van overtuigd dat initiatieven 
best kleinschalig zijn en lokaal aange-
pakt worden waarbij er een belang-
rijke rol is weggelegd voor het lokaal 
beleid. 

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt 
draait het niet alleen om mensen die het door-
gaans moeilijker hebben om hun leven, om welke 
reden dan ook, op de rails te krijgen. Ook jij en ik kun-
nen het op een bepaald moment even moeilijk hebben 
of iets meer hulp gebruiken.

20 jaar, 
2 zussen, waaronder Julie

Laatstejaarsstudente 
maatschappelijk werk, 

PXL Hasselt, Jobstudent
Fitness, graag onder 

de mensen

Toen mijn mama alleen kwam te staan, heb ik maar al 
te goed gemerkt hoe belangrijk het is om een netwerk 

en een vangnet te hebben. Wij als gemeente kun-
nen met een goede aanpak een laagdrempelig, 

 bereikbaar netwerk vormen dat mensen  
opvangt.
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21 jaar, in een relatie, 
2 zussen waaronder Rieke

3e jaarsstudent lerarenopleiding SO  
Geschiedenis en Nederlands, PXL Has-

selt. Fervente muziekliefhebber, 
boekenwurm, geschiedenis- 

en cultuurfanaat.

De maatschappij staat niet stil, iedereen moet mee, 
maar kan iedereen dat wel? We hebben het niet slecht, 
dat is waar, maar het kan op vele vlakken ook nog  
anders. De wereld verbeteren begint bij jezelf. Daar-
om engageer ik me voor mijn eigen woonplaats, Peer. 
Een stad waar iedereen zich welkom voelt en iedere  
Perenaar er toe doet! 

Een stad kan je vergelijken met een klas; allemaal  
verschillende individuen. Zij hebben allemaal verschil-
lende behoeften, wensen en dromen. Als toekomstig 
leerkracht probeer ik iedere leerling te laten leren in 
de les, vanuit hun eigenheid. Elk uniek talent mag zich  
ontplooien, iedere vraag om hulp wordt zo goed  
mogelijk beantwoord. Want daar draait het om: een  
veilige en aangename plek om te leren en te  
leven, waar iedereen op een gelijkwaardige manier  

behandeld wordt. Dat wil ik ook voor Peer.

Kortom: Peer zou niet bestaan zonder haar  
inwoners. Daarom moeten we in elke Perenaar  

investeren zodat iedereen zich hier Goed Voelt. 

Julie Den Hond
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Mee Kunnen
Om je als Perenaar goed te voelen moet je niet alleen 
Mee Zijn, maar is het ook nodig dat je aan de slag kan 
met de gekregen info. 

Wat voor nut heeft het immers om te weten waar je 
gezellig kan gaan kaarten, als je je niet kan verplaatsen? 
Inzetten op mobiliteit voor iedereen – ongeacht waar je 
woont – is dan ook belangrijk. Nieuwe platformen zoals 
bijvoorbeeld Pikaway  >>  kunnen hier een oplossing zijn 
als we er voor zorgen dat Peer hierop inspeelt. 
Waarom voorzien in sociale woningen en vervolgens 
niet controleren op domiciliefraude waardoor deze  
woningen niet gebruikt kunnen worden door de  
mensen die ze echt nodig hebben? 

Daarnaast wil Appel initiatieven die gelijkaardige noden 
hebben, samenbrengen om te kijken of er gemeen-
schappelijke oplossingen kunnen uitgewerkt worden. Als  
bijvoorbeeld zou blijken dat organisaties met eigen  
lokalen een hoge energiekost hebben, dan kan het 
beleid met hen samenwerken om over te gaan tot de 

groepsaankoop van elektriciteit. 
Ook zou de stad kunnen bekijken 
of er nood is aan centrale opslag-
plaats voor o.m. kampmateriaal, attri-
buten van evenementen of ingezamelde  
goederen voor het goede doel.

Mee Kunnen geldt ook voor de Peerse middenstand. 
De laatste jaren hebben enkele vaste waarden hun 
deuren gesloten. Appel wil verder werk maken van het 
pop-upinitiatief maar tegelijkertijd inzetten op begelei-

ü

Voor meer suggesties 
van Perenaren 

over mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Mee Kunnen” 
op www.appelinpeer.be 



ding van ondernemers om ze te verankeren in Peer. Dit 
kan door een beter subsidiebeleid in combinatie met 
intensieve ondersteuning op maat. Een beleid dient  

bovendien op elk moment en niet alleen bij de opstart 
rekening te houden met de noden van de onder-

nemers. 
Er moet meer aandacht zijn voor nieuwe  

manieren van winkelen, innovatieve plat-
formen zoals bijvoorbeeld Beedrop  >> 

trainingen in verband met social 
deals, inzet van social media,…. 

Verankeren betekent ook  
zorgen dat de aanvraag-

procedure van bouwpro-
jecten en de uitvoering van 

wegenwerken vlot verlopen. 
Appel wil ondernemers begelei-

den bij de aanvraag van mogelijke 
premies in geval van wegenwerken en 

indien nodig financieel bijspringen. 

ü

>>     Voor meer informatie over Pikaway en Beedorp, 
kijk naar:  www.pikawayapp.com  en www.beedrop.be.  
ü

Voor meer suggesties 
van Perenaren 

over mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Mee Kunnen” 
op www.appelinpeer.be 



Als jonge snaak van 9 jaar was IT al mijn passie, en 
daar heb ik ondertussen ook mijn beroep van gemaakt.  
Sporten (squash en tennis), cultuur en sinds enkele  
jaren de Peerse politiek zijn mijn andere passies. Als 
“Kleine-Brogelaar” ben ik jaren geleden naar Wijchmaal 
verhuisd en in alle twee de kerkdorpen ervaar ik dat het 
belangrijk is dat ze hun eigenheid kunnen behouden. 
 Mijn voornaamste drijfveer om indertijd in de gemeente- 

politiek te stappen, is dat ik zo de Perenaar echt kan 
helpen en Peer beter kan maken voor iedereen. 

Peer is de weg van de digitalisering al ingesla-
gen, maar ik zou me willen inzetten om dit 

nog verder uit te bouwen zonder daar-
bij uit het oog te verliezen dat de  

Peerse dienstverlening voor  
iedereen toegankelijk moet  

blijven, of je nu digitaal mee bent 
of niet. 

Sven Anthonissen

41 jaar
Gehuwd, 2 kinderen

ICT-medewerker
voormalig 

Gemeenteraadslid
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Oorspronkelijk ben ik afkomstig van Eksel, maar  
ondertussen woon ik al 35 jaar op ’t Lin. Wat ooit  
begon als een manier om onder de mensen te komen 
is nu uitgegroeid tot een volwaardige invulling van een 
groot deel van mijn vrije tijd. Ik ben al 18 jaar politiek  
actief in Peer, vroeger vooral achter de schermen, de  
laatste 6 jaar als OCMW-raadslid voor Appel. 
Verder zetel ik in enkele adviesraden en  
bestuursraden zowel in als buiten Peer en 
kan je me ook jaarlijks terugvinden bij 
de soepbedeling van ‘Peer Proper’.

De oorzaak van een probleem 
opsporen, onderzoeken en oplos-
singen bieden waren mijn dagelijkse 
bezigheden in mijn job als kwaliteitscon-
troleur. En deze vaardigheden zijn ook in 
een stad als Peer zeer inzetbaar. Het is dan ook 
een uitdaging om preventief oplossingen aan te 
reiken en continu bij te sturen. Ook de komende zes 
jaar hoop ik de kans te krijgen om actief verder te wer-
ken aan een Peer waar iedereen Voluit kan Leven, een 
Peer waar iedereen zich thuis voelt en fier op is. 

56 jaar
Voormalig Ford-werknemer
Badminton, wandelen, reizen 

OCMW-raadslid

Diane Snoeckx
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Kristof Pellens

Van mij kan je wel zeggen dat 
de horeca me met de pap-
lepel is ingegeven. Met 
roots in Pol Kip zal 
het niemand ver-
bazen dat ik me goed 
voel in mijn job als ver- 
tegenwoordiger van onze  
nationale trots. Door het feit 
dat ik internationaal verantwoor-
delijk ben voor diverse landen, kom 
ik overal. Daardoor kan ik onze Peerse  
horeca vergelijken en mogelijkheden spotten. 
De detailhandel studie van Peer is een eerste 
stap om te komen tot meer samenhang tussen 
de verschillende horeca- en handelszaken in Peer. 
De stad heeft hier een belangrijke taak in te vervullen: 
samen met alle horecazaken van Peer nieuwe festivi-
teiten in het leven roepen, zou een stimulans kunnen 
zijn.  Een bloeiende horeca trekt immers andere onder-
nemers aan, en dat zorgt op zijn beurt weer voor meer 
beweging in Peer.  

45 jaar, relatie,
 papa van een tienerdochter 

Vertegenwoordiger bij Brouwerij 
Huyghe (Delirium)
Gemeenteraadslid

Een echte familiemens, 
fanatieke skiër
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Patricia Indeherberge
Ik werk ondertussen al 30 jaar in de detailhandel, waar-
van 15 jaar als zelfstandige in Peer. Samen met een berg 
ervaring bracht me dit ook in contact met héél veel 
verschillende mensen, uit alle lagen van de bevolking.  
Ontelbare kleine en grote zorgen worden er dage-
lijks met mij gedeeld. Uit eigen ervaring weet 
ook ik, hoe alleen je kan staan in moeilij-
ke tijden. Ik wil werken aan een platform 
waar de gemeenschap het initiatief 
neemt als officiële instanties het  
laten afweten voor onze kinde-
ren, buren of vrienden.  Goed voor  
mekaar zorgen in Peer... een prioriteit! 
Niet voor iedereen is het zo evident om 
hulp te vragen. Niet iedereen heeft de 
kracht. Niet voor iedereen gaan deuren open. Ik 
wil hier persoonlijk verandering in brengen en ben 
er van overtuigd dat we dat met Appel ook effectief 
samen kunnen bereiken. 

48 jaar
Moeder van 

een 22-jarige zoon
Werkzaam in detailhandel
Dansen, reizen, wandelen 
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Mee Doen
Appel wil volop inzetten op het écht betrekken van de 
Perenaar bij het reilen en zeilen van onze stad en haar 
kerkdorpen.

Individuen, buurtwerkingen, verenigingen, sociale initi-
atieven blijven we op allerlei mogelijke manieren ver-
der ondersteunen, met premies maar vooral met meer  
begeleiding. 

Ondanks al de bestaande initiatieven is het niet voor 
iedereen even vanzelfsprekend om een sociaal net-
werk uit te bouwen. Soms zorgen omstandigheden in 
het leven, zoals bijvoorbeeld ziekte van de partner, er 
voor dat het sociale netwerk wegvalt. Netwerken ver-
sterken kan door het organiseren van contactmomenten 
via een praatcafé of een creatieve activiteit, maar ook 
door mensen voor te stellen zich aan te sluiten op het 
please-platform ü



Mee Doen betekent ook deel kunnen nemen aan 
het beleid.  Peer dient niet bestuurd te worden 

vanuit de schepenzaal maar vanuit alle Pere-
naren. Appel betrekt individuen, buurten, 

kerkdorpen, verenigingen en sociale 
initiatieven bij beslissingen: van 

spreektijd op de gemeenteraad, 
deel uitmaken van een wer-

kingenraad met een eigen 
budget en/of centrale 

ondersteuning, tot 
een werkgroep 

die op zoek 
gaat naar een 

sterke identiteit 
voor Peer en daar  

initiatieven rond uitwerkt 
die gericht zijn op een ruimer 

doelpubliek.  Niet alleen  
gezinnen met kinderen maar ook  

senioren en jongeren zijn vragende 
partij voor activiteiten op hun maat. 

>>    Voor meer informatie, kijk naar: 
         www.pleaseplatform.eu/home. 
ü

Voor meer suggesties 
van Perenaren 

over mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Mee Doen” 
op www.appelinpeer.be 



Na een lange carrière als zelfstandig kapster heb ik 
bewust gekozen om deze ervaring als leerkracht te de-

len. Al snel bleek dat ik mijn hart verloren had bij de 
leerlingen van het gespecialiseerd onderwijs Sint-Elisa-
beth. Door mijn vakmanschap te combineren met deze 
job in het onderwijs kom ik met veel mensen in contact. 
Helaas moet ik vaststellen dat niet iedereen gelijk  
behandeld wordt. Daarom wil ik opkomen voor ieder-
een in onze stad die noden heeft. Bij Appel vind ik dit 
terug en omdat ik volledig achter de visie van Appel sta 

wil ik me ten volle engageren met een focus op  so-
ciaal welzijn en onderwijs. Iedereen mag en moet 

zich goed voelen in Peer! 45 jaar
Alleenstaande mama 
van een tienerdochter  

Coördinator en leerkracht 
Gespecialiseerd Onderwijs Sint-Elisabeth, 

docent Syntra, zelfstandig kapster, 
Freelancer, Skiën, 
hobby fotograaf

Nadia Deckers
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“Beleid voeren doe je vanuit de 
Perenaar. De stad is hét aanspreek-
punt voor elke Perenaar en iedereen 

wordt voortgeholpen”.



Vanuit de oppositie zijn de moge-
lijkheden om op het beleid te 

wegen beperkt maar toch zijn 
we er - langzaam maar ze-
ker – in geslaagd een klei-

ne kentering in het gevoerde 
milieubeleid te bekomen. Ook de 

komende zes jaar hoop ik de kans te 
krijgen me te blijven inzetten voor 

de Perenaar en wil ik verder 
werken aan een Peer waar 

het gezond en fijn is om 
te leven voor ieder-

een. 

Robert Bomans

De lokale politiek heeft reeds lang geleden mijn inte-
resse gewekt en in 2012 vond ik het tijd om mij kan-
didaat te stellen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als 
gemeenteraadslid heb ik me in de voorbije legislatuur 
vooral toegespitst op financiën, vergunningenbeleid 
en milieu. 

61 jaar
Gehuwd, 

2 volwassen kinderen,
 1 kleinzoon 
Lijnpiloot

Gemeenteraadslid
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Dagelijks hoor ik verhalen over welke 
nood aan zorg mensen hebben en het  

gebrek aan middelen om deze te betalen. 
De uitdaging is om zorg toegankelijk te 

maken voor  Perenaars die het nodig heb-
ben.  

Verder vind ik de  leefbaarheid en mobiliteit 
voor de kerkdorpen belangrijk, blijvende onder-

steuning van het verenigingsleven en het optimaal 
benutten van de ontmoetingscentra. Deze brengen le-
ven en gezelligheid. Degenen die zoals ik graag tuinie-
ren of buiten bezig zijn, weten dan weer het vele groen 
in Peer te appreciëren.  Een groene  omgeving geeft rust 
en geeft Peer een mooie uitstraling. 

Ons Goed Voelen en dit zo lang mogelijk blijven  
behouden, daar gaat het om.

Cor Stappers
62 jaar

Gehuwd, vader van 
2 volwassen kinderen, 

opa van 1 kleinkind
Maatschappelijk werker binnen de 

Vlaamse Sociale Bescherming 
(vroegere benaming de Vlaamse 

zorgverzekering)
OCMW-raadslid

Pl
aa

ts
 1

5



In 2011 kwam ik in de Dominicaanse Republiek een 
Peerse schone tegen. Een jaar later ruilde ik het  
Antwerpse Schoten in voor het Limburgse Peer. Ik voel 
me hier echt thuis en je komt me wel altijd ergens  
tegen. Naast mijn job als operator in een digitale 
drukkerij, breng ik mijn vrije tijd graag door op het  
podium. Als straatmuzikant bij Cars & Coffee, of 
djembé speler bij de Versuz, Laundry Day en 
Tomorrowland.  
Waar ik voor ga? Meer kameraadschap, 
nog meer samenwerking tussen  
handel, horeca, verenigingen en 
de stad om een echte volkse, 
warme sfeer in Peer te brengen! 
Daarom ben ik bezig met een aantal 
leuke ideeën voor Peer die zeker in de 
smaak zullen vallen bij de jonge en iets 
minder jongere garde. 

31 jaar 
Verloofd 

Operator digitale drukkerij, 
Entertainer  

Ilja Caals
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Je hebt van Peer je ‘thuis’ gemaakt. Je woont er,  
misschien werk je er ook, misschien gaan je (klein)kin-
deren hier naar school. Het is dan ook belangrijk dat je 
er graag bent en dat je je Goed Voelt in Peer. 

Zich Goed Voelen 
Je leefomgeving speelt hierbij een zeer grote rol.  
(Verkeers)Veiligheid, beperking van overlast, een prope-
re buurt, zuivere lucht, zuiver water en open ruimte zijn 
daarbij belangrijk.



Voor meer suggesties 
van Perenaren 

van mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Zich Goed Voelen” 
op www.appelinpeer.be 

Bij grotere bouwprojecten binnen woonwijken en 
dorpscentra kijkt Appel naar de impact op de leef-
omgeving en leefkwaliteit. We stimuleren open 
ruimte: ruimte waar kinderen vrij kunnen  
ravotten en mensen gezellig kunnen  
samen zijn. 

Je goed voelen in je vel heeft ook 
te maken met hoe je in het  
leven staat. We zetten in op 
weerbaarheid voor jong 
en oud, op positief  
denken … Door 
educatieprogram-
ma’s voor chronisch 
zieken en hun mantel-
zorgers vrij toegankelijk te 
maken, gaan zowel de zieken 
als hun naaste omgeving beter om 
kunnen gaan met de vele uitdagingen 
waarmee ze geconfronteerd worden.



Door mijn werkervaring kan ik heel goed in-
schatten wat de noden zijn van oudere 

mensen. In het verleden was ik gemeen-
teraadslid voor Sp.a in Peer. Nu de 

kinderen op eigen benen staan, 
begint mijn politieke bloed  

opnieuw te stromen. Bij Ap-
pel en hun visie voelde ik me 

onmiddellijk thuis. Er wordt over  
politieke kleuren heen gewerkt, en hun  

programma en doelstellingen zijn 
maar op één ding gericht: de Perenaar.  

Appel is er voor iedereen. Daar leg ik graag een kaart 
voor uit! 

Sabine Jansen

51 jaar
Gehuwd, moeder 

van 2 volwassen zonen 
Zorgkundige woonzorgcentrum 

in Ham
Voormalig gemeente-

raadslid  
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Ik ben heel actief in het Wijchmaalse sociale leven.  
Als lid van KVLV beoefen ik mijn grote hobby, bloem-
schikken. Als ondervoorzitter van ontmoetingscentrum 
Den Tichel en als bestuurslid van de Gezinsbond kom 
ik dan weer in aanraking met alle leeftijdscategorie-
en. Ik merk dat heel veel mensen eenzaam zijn; 
niet alleen ouderen, ook jongeren en alleen-
staande vrouwen met kinderen die het niet  
altijd gemakkelijk hebben. Daar moeten 
we met z’n allen meer aandacht voor  
hebben zodat iedereen zich Goed 
kan Voelen in Peer. 
Als inwoner van de Achterstaat 
heb ik ook van héél dichtbij mogen 
meemaken dat wij als buurt niet altijd 
gehoord werden. Daarom vind ik het 
belangrijk dat er wederzijds vertrou-
wen is, dat iedereen gelijke rechten en plichten 
heeft en dat er een gezonde en veilige leefomge-
ving wordt nagestreefd voor ALLE Perenaren.

48 jaar  
Gehuwd, mama van 

2 jongvolwassen kinderen, 
Vroedvrouw in het

Mariaziekenhuis Overpelt

Martine Geraerts
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Als sociaal persoon kan je me vaak vinden  
tussen de mensen. Zo geniet ik van mijn zang-
koor en onze buurtwerking. Ik vertoef graag  
tussen de mensen en probeer met een luisterend oor 
te achterhalen wat ik voor hen kan betekenen.  Als 
mantelzorger besef ik ook maar al te goed dat het  
leven je soms voor verrassingen plaatst. Het is dan 
ook belangrijk dat je mee bent met wat er is om je 

te ondersteunen.  Zes jaar geleden stapte ik met  
Appel opnieuw de politiek in.  Nu twijfelde ik 

eerlijk gezegd omwille van mijn leeftijd. Maar 
omdat ik het belangrijk vind dat ook de 

70-plusser een stem heeft in Peer wil 
ik me met Appel terug engage-

ren voor een Peer waar ook de  
senioren Mee Zijn, Mee Kunnen, 

Mee Doen, Zich goed Voelen en  
Voluit Leven. 

73 jaar
50 jaar gehuwd met Lei

Moeder van 4 
en grootmoeder van 4

voormalig Gemeenteraadslid,
voormalig OCMW-raadslid

Rosa Vrijsen 
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jongerencentrum, het zijn allemaal initiatieven die een 
meerwaarde hebben.

Ook de woonkwaliteit en de omgeving waar-
in ze opgroeien heeft een grote invloed op 

hoe kinderen zich voelen en gedragen. 
Kinderen moeten ruimte hebben 

om te spelen: binnen en buiten.  
Woningen worden kleiner en 

kleiner, dus publieke binnen- 
of buiten (speel)ruimte 

wordt belangrijker. Onze 
kleintjes moeten hun energie 

kwijt kunnen en zich mogen uit-
leven. Bij de realisatie van nieuwe 

woonwijken moet hier veel meer aan-
dacht aan besteed worden. In plaats van 

bouwpromotoren enkel te verplichten om 
bergruimte, opslagruimte voor vuilnis, auto- en 

fietsenstalling te voorzien moet er misschien eens 
ook gedacht worden aan verplicht minimale buiten-
ruimte.  De bebouwde oppervlakte is de laatste tijd zo 
de hoogte ingegaan dat er bijna geen vrije ruimte meer 
overblijft. Niet om te spelen, maar ook niet om als bu-
ren gezellig samen te zijn. 

Karolien Franssen

Als alleenstaande moeder van een vierjarige ben-
gel en een baby van een paar maanden, besef ik pas 
hoe belangrijk het is dat je een sociaal netwerk hebt. 
Voor degenen die dat niet hebben is het noodzakelijk 
dat er alternatieven aangeboden worden. Aangepaste 
kinderopvang, ondersteunen van jeugdverenigingen, 
de huiswerkbegeleiding OPSTAP, de plannen voor het  

36 jaar, 
Bewust alleenstaande 

moeder, 2 kinderen 
Leerkracht, begeleidster 
Bijzondere Jeugdzorg
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Doordat iedere Perenaar de kans heeft om 
Mee te Zijn, Mee te Kunnen, Mee te Doen 

en Zich Goed te Voelen, is iedereen te-
rug “thuis” in Peer.

Tegen 2024 is Peer: 

Een plaats waar leren aan-
gepast is aan de no-
den van de  tijd. Niet 

alleen worden de ver-
schillende onderwijsnetten  

ondersteund, ook worden 
privé en gemeentelijke kinder-

opvanginitiatieven zoals Pinocchio, 
Plons en Spring verder ondersteund. 

Er wordt nog meer ingezet op leuke erva-
rings- en leermogelijkheden voor de werkne-

mers en het aanbod aan naschoolse activiteiten 
wordt samen met andere organisaties verder uit-

Voluit Leven

Voor meer suggesties 
van Perenaren 

over mogelijke acties 
binnen dit thema,

 kijk naar “Voluit Leven” 
op www.appelinpeer.be 



gebouwd en gepromoot. Jongeren en volwassenen krij-
gen door het voeren van onder meer meer bewustwor-
dingscampagnes, info-sessies, interactieve workshops 
rond ondernemen of andere, meer mogelijkheden om 
zich ook in hun vrije tijd, in de buurt te ontplooien. Initi-
atieven voor senioren geven hen de kans om niet alleen 
hun sociaal netwerk te onderhouden, maar ook zelf ver-
der te ontwikkelen. 

Een gemeente met een ruim cultuuraanbod, dat 
nog meer gevarieerd is door intensiever samen te  
werken met de buurgemeenten en dat voor iedereen 
toegankelijk is omdat we inzetten op nieuwe vormen van  
mobiliteit. 

Een stad met een eigen identiteit; zowel de stad als haar 
kerkdorpen. In elk dorp valt er wel iets te beleven. Zijn er 
plaatsen – horeca, handelzaken, pleintjes, verenigingen, 
buurtwerkingen - of leuke evenementen waar mensen 
spontaan graag naartoe trekken en hun vrienden en  
familie mee naartoe nemen. Peer groeit, leeft en bruist 
weer. 



Patricia Martens
Mijn hart ligt al mijn hele leven in de sociale sector. Toen 
ik zes jaar geleden de keuze maakte om mij achter de 
visie van Appel te zetten, was het dan ook een logische 
keuze om mij vooral te engageren in de OCMW-raad 
en het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Hier 
kon ik naar mijn gevoel echt mijn steentje bijdra-
gen om een verschil te maken voor de Pere-
naar die wat ondersteuning kan gebruiken. 

De ervaringen die ik opdeed in mijn 
professionele loopbaan hebben mij 
hierin geholpen.
Elke dag zie en hoor ik hoe moeilijk 
mensen het kunnen hebben, hoe moeilijk 
het is hulp te zoeken. Een stadsbestuur moet 
aandacht hebben voor psychisch, lichamelijk,  
relationeel en financieel welzijn. Inzetten op  
preventie, het detecteren van problemen, informeren 
en écht helpen is dan ook noodzakelijk.  
Dit kan en moet een gemeente echter niet alleen doen. 
“Samenwerking” met alle spelers in het veld is de troef-
kaart: er zijn zoveel mooie initiatieven opgezet– ook 
voor en door Perenaren - die elkaar aanvullen. 

41 jaar
In een relatie, 

mama van 
een jongvolwassen dochter
Maatschappelijk werker 

CAW Limburg
OCMW-raadslid 
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Peter Leen

Samenhorigheid is de kern van een 
leuke gemeenschap en ik vind 
dat het beleid hierbij een be-
langrijke rol speelt. Niet 
alleen moeten nieuw-
komers de kans 
krijgen om mee te 
doen in Peer, ook de 
Perenaren zelf hebben 
het vaak al heel druk met 
de combinatie van werk en 
gezin. Daarom blijft het inzetten 
op verenigingen en lokale festivitei-
ten, dorps- en wijkfeesten belangrijk. 
De sociale functie en de maatschappelij-
ke betrokkenheid in Peer dienen versterkt te  
worden waardoor je Perenaren de kans geeft om 
Mee te Doen en Zich Goed te Voelen in onze stad en 
zijn kerkdorpen.

31 jaar, 
Gehuwd, 

vader van een dochter
Vertegenwoordiger
Gemeenteraadslid,

Oud-leider Piri-Piri, 
ruiter, mountainbiker
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‘Appel heeft met 9 gemeenteraadsleden 
en 5 OCMW-raadsleden de meeste 
politieke ervaring in huis.  
Appel is er klaar voor’.



Ondertussen ben ik bijna 30 jaar apotheker in Peer. Hier-
door ben ik voor veel mensen een vertrouwenspersoon. 
Patiënten komen dagelijks bij mij in de apotheek langs 
met allerlei gezondheidsvragen en andere problemen. 
Ik bied een luisterend oor en probeer hen verder te  
helpen.  
Mensen moeten Zich Goed Voelen in Peer. Als apothe-
ker merk ik maar al te goed dat gezondheid samenhangt 
met heel veel andere dingen in het leven, zoals bijvoor-
beeld het hebben van een sociaal netwerk, de finan-
ciële situatie, ... . Jammer genoeg krijgt niet iedereen  
dezelfde kansen in het leven. Maar door er voor te  
zorgen dat mensen Mee Zijn en Mee Kunnen, gaan ze 

echt wel Mee Doen in Peer.

56 jaar 
Gehuwd en papa van 
een leuke bende van 4 

Apotheker
natuur- en 

kunstliefhebber

Patrick Meysen
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Je politieke kleur mag op de stad geen 
rol spelen. Appel voegt de daad bij het 

woord. Het is niet toevallig dat als 
je de kleuren op onze lijst bekijkt, 

je zal merken dat alle nationale 
democratische partijen vertegen-

woordigd zijn. Appel werkt samen met 
jou over partijgrenzen heen’.



Met de samensmelting van het OCMW en de  
Gemeenteraad vond ik het ook belangrijk op de 

gemeenteraadsvergaderingen aanwezig te 
zijn. Ik kijk ernaar uit om met Appel verder 

aan Peer te werken; een onafhankelijke 
partij is voor mij op gemeentevlak 

nog altijd de beste keuze. 

Marcel Loos

Ik ben een Perenaar in hart en nieren; geboren en  
getogen op de Wauberg. De afgelopen jaren heb ik de 
kans gekregen om deel uit de maken van de OCMW-
raad. Op initiatief van Appel is het Peerse OCMW naar 
Antwerpen getrokken waar we heel wat nieuwe ideeën 
rond leefloners hebben opgedaan. Die inspireerden ons 
voor het veranderen van de Peerse aanpak. 

62 jaar
Gehuwd en vader 
van 4 volwassen 

en 2 jonge kinderen 
Bruggepensioneerd

OCMW-raadslid
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‘Administratieve vereenvoudiging voor alle doel-
groepen, zeker voor degenen die het al niet makkelijk 
hebben. Met alle technologische mogelijkheden van 
vandaag, moet automatische toekenning van rech-
ten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: mantelzorgpremie, 
sociaal tarief voor energiekosten of bijpassing van te 
kleine pensioenen’.



Guido Maes
Sinds 1985 ben ik politiek actief waarvan ik 22 jaar geze-
teld heb als Gemeenteraadslid, steeds in een onafhan-
kelijke groep of partij. Dan weet je waar er nood aan 
is.  De voorbije zes jaar heb ik mijn rol als lid van de 
oppositie heel actief opgevat en een kritische noot 
ingebracht met betrekking tot het gevoerde  
beleid rond leefmilieu: asbest, toxische zware 
metalen, de kwaliteit van ons grondwater, 
gigantische sluikstorten die getolereerd 
worden. Het beleid kritisch bekijken 
is de rol van de oppositie. Het is wat 
frustrerend als je als wetenschapper 
veel werk in milieudossiers steekt en je 
hiervoor niet het nodige gehoor krijgt van 
het beleid.  
Inhoudelijk ingewikkelde milieudossiers zijn geen  
populaire gespreksonderwerpen. Toch is het 
belangrijk om deze onderwerpen aan te kaarten.  Het 
zou mooi zijn als we daar de komende zes jaren de 
vruchten van mogen plukken want gezond leven is iets 
waar iedere Perenaar eenvoudig recht op heeft.  
 
Als Peer me nog nodig heeft: volmondig ja! 

67 jaar
Gehuwd, vader van 

2 volwassen kinderen, 
opa van 4 kleinkinderen

Professor-Emeritus in de Chemie aan 
KU-Leuven, deeltijds lesgever in Leuven en 

Kortrijk, Gemeenteraadslid, 
voormalig provincieraadslid

Een kaartje leggen 
bij Pol Kip
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