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D e afgelopen zes jaar heeft  ZVP het beleid in 
Zutendaal  vorm gegeven. Met een wasl i jst 

van in i t iat ieven en invester ingen hebben we hard 
gewerkt aan een warme, vei l ige en groene gemeente 
waar onze inwoners en bezoekers graag vertoeven. 

En dat levert concrete resultaten op. Uit de gemeentemonitor 2018, een 
officiële bevraging van de Vlaamse overheid, blijkt dat 83% van de inwoners 
tevreden is over Zutendaal. Maar liefst 94% van de inwoners woont hier 
graag. Uit een ander onderzoek, ditmaal van de krant Het Nieuwsblad, blijkt 
Zutendaal zelfs de 3e aangenaamste gemeente van Vlaanderen om in te 
wonen. Een echte vijfsterrengemeente! 

Op zes jaar tijd is er veel veranderd ten goede. Maar we hebben nog lang niet 
alles kunnen realiseren wat we voor ogen hebben. ZVP heeft dan ook haar 
sterkste krachten gebundeld om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 opnieuw uw steun te vragen. We willen samen met u van onze 
gemeente een nog betere en mooiere plek maken.

De ZVP-lijst wordt aangevoerd door 
onze burgemeester Ann Schrijvers, 
ondersteund door schepenen Dirk Smits, 
Matty Coninx en Jef Bobbaers. 

Al onze 19 kandidaten samen hebben 
maar liefst 134 jaar ervaring als 
gemeenteraadslid en 38 jaar in de 
OCMW-raad. Ze worden aangevuld met 
een groep jongeren en jonge talenten die 
zich ten volle engageren voor onze mooie 
gemeente. 

ZVP zal u de volgende weken informeren 
over onze realisaties, onze kandidaten 
en onze plannen voor de volgende zes 
jaar. We staan tot uw dienst en vragen 
uw … vertrouwen in Zutendaal!
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BESTUUR OP MAAT 
VAN DE BURGER
I nspraak van de burger is voor ZVP alt i jd belangr i jk geweest.  Daarom werd de voorbi je legis latuur 

geïnvesteerd in de her inr icht ing van de raadszaal  met een beamer en geluidsinstal lat ie zodat het 
publ iek de debatten beter kan volgen. Dankzi j  het door ons ingevoerde spreekrecht kunnen burgers 
aan het woord komen op de gemeenteraad. 
Ook hebben wij ervaren dat onze inwoners graag meedenken om projecten te realiseren die hen nauw aan het hart liggen. 
De inspraakvergaderingen over de fietsring, de centrumstudie en de verkeersafwikkeling van Papendaalheide zijn hier een 
goed voorbeeld van.

In de toekomst wil ZVP:
- Nog meer inzetten op het betrekken van onze inwoners bij belangrijke projecten.
- Een betere digitale dienstverlening door de uitbouw van het e-loket. 
- Bovendien zullen afhaalkastjes en ontvangst op afspraak de dienstverlening buiten de traditionele openingsuren 
   mogelijk maken.
- Het gemeentehuis duurzaam renoveren met oog voor privacy voor de burger en er de diensten van het OCMW integreren.
- Een romantische trouwzaal voorzien in de pastorij.

ACTIEPUNT:

VERTROUWEN IN ZUTENDAAL
D e afgelopen legis latuur heeft  Zutendaal  zwaar geïnvesteerd 

in verkeersvei l igheid met de aanleg van nieuwe vr i j l iggende  
f ietspaden langs de Stalkerweg, Spr inkelestraat en Noordlaan. 
Als het fietspad langs de Noordlaan na de laatste onteigening volledig afgerond is 
zal elke toegangsweg aan twee zijden een veilig fietspad hebben. Met de voltooiing 
van de 1,9 km lange fietsring is ook het centrum een heel stuk veiliger voor zwakke 
weggebruikers. En verder was er het fietsexamen in de scholen, de fietsoversteken 
op Kempenseweg en Bevertseweg, octopuspalen aan de schoolomgevingen en 
het SAVE-label van OVK. 

In de toekomst wil ZVP:
- Blijven inzetten op verkeersveiligheid met aandacht voor de zwakke weggebruiker.
- Het doorgaand en zwaar verkeer in het centrum weren. Bovenlokaal overleg en 
  het gebruik van slimme camera’s kunnen dit mogelijk maken. 
- Het eerste gedeelte van de Asserweg grondig renoveren. En de aansluiting 
   Asserweg-Kempenseweg veiliger  herinrichten.

ACTIEPUNT:



WIST-JE-DAT   
94% van de inwoners 
graag in Zutendaal 
woont?

(Gemeentemonitor 2018)

ROZETTE REYSKENS 
Politiek met een hart en welzijn voor iedereen  
Rozette Reyskens (62) is getrouwd met Leon Geelen. Ze is 
mama van 2 kinderen Wouter en Jolijn (+2008) en moeke 
van Renée. Ze is al 18 jaar gemeenteraadslid en startte in 
de huidige legislatuur als schepen van welzijn en senioren. 
Rozette zetelt momenteel in de OCMW-raad en in de 
welzijnsraad. Zowel vanuit haar professioneel leven als 
hoofdverpleegkundige ZOL alsook door het verlies van haar 
dochter weet ze hoe belangrijk welzijn is in al zijn aspecten. 
Als bestuurslid van OVK (ouders verongelukte kinderen) 
zet ze zich in voor de verkeersveiligheid met bijzondere 
aandacht voor kinderen en zwakke weggebruikers. 
Zutendaal kreeg hierdoor recent het SAVE-label.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Wonen in de Eikenstraat.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Herinrichting Kerkhof.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Toegankelijker centrum voor mindervaliden en 
   senioren.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Bêrves” (blootvoets).

RITA INDESTEGE 
Iedere inwoner telt  
Rita Indestege (52) is gehuwd met Yves Stockmans en 
mama van Jo en Ine en dochter van André Indestege en 
Gerda Meuwissen. Rita is OCMW-raadslid en sinds de 
vorige verkiezing is zij voorzitster van ZVP. Rita wil ijveren 
voor een nog beter sociaal beleid, zodat onze inwoners de 
weg kunnen vinden in het geheel van welzijnsvoorzieningen. 
Ze wil ervoor helpen zorgen dat iedereen een menswaardig 
bestaan kan leiden.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Dalerschans.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Huis van het Kind.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Minder zwaar vervoer in het centrum.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Èlberke” (aardbeitje).

HEIDI THIJS 
Van Zutendaal, voor Zutendaal  
Heidi Thijs (44) is getrouwd met Gert Machon en moeder 
van twee tieners, Joris en Sofie. Heidi is OCMW-raadslid 
en voorzitter van vzw PWA Zutendaal. De afgelopen 6 jaar 
was ze ook actief binnen verschillende adviesraden. Wie 
vindt dat het anders moet kunnen, blijft best niet aan de 
zijlijn staan en dat doet Heidi dan ook met veel energie en 
passie.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “De Zutendaalse bossen.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Dalerschans.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Multifunctioneel Cultureel Centrum.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Kroensele” (kruisbessen).

BART BAMPS 
Vanuit een gedragen visie Zutendaal verder uitbouwen  
Bart (43), echtgenoot van Ellen Coenen, is de trotse papa 
van Kobe en Janne. Hij is de zoon van Robert Bamps (Bèr 
van Veges) en Godelieve Bollen (Godelief van Lemmes 
Zjang). Hij is opgegroeid in Wiemesmeer en woont in 
Gewaai. Een hart voor de jeugd heeft hij duidelijk, Bart is 
immers leraar in het IKSO-Hoeselt en kookouder bij de 
KSA. Daarnaast is hij actief in meerdere verenigingen.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Lieteberg en omgeving.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Recreatiegebied Papendaalheide”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Herinrichting/herbestemming Vijverplein.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Püttestoemp” (wortelstamppot).

WIST-JE-DAT   
alle toegangswegen van 

Zutendaal voorzien zijn van 

fietspaden, 46 km fietspad 

in totaal! 

WIST-JE-DAT   

88% van de inwoners 

de straten en voetpaden 

netjes vindt?   

(Gemeentemonitor 2018)

     1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ann Schrijvers
Dirk Smits
Marina Seurs
Robben Martens
Heidi Thijs
Yannick Eurlings
Marcia Hermans
Natasja Vanmol
Sven Vanhengel
Petra Beerts

vvv v vvv v

vvv v vvv v

vvv v vvv v

vvv v vvv v

vvv v vvv v

vvv v vvv v

vvvv vvvv

vvvv vvvv

vvvv vvvv

vvvv
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DEZE 19 ZVP-KANDIDATEN WILLEN ER VOLUIT VOOR GAAN EN VRAGEN OP 14 OKTOBER UW STEM

H o e  m e e r  k a n d i d a t e n  j e  k l e u r t ,  h o e  l i e v e r .

Ann Schrijvers
Lijsttrekker


