
B este dorpsgenoten, de voorbi je zes jaar heeft  ons 
ZVP-team een fr isse wind door Zutendaal  laten 

waaien. Met een enthousiaste ploeg van schepenen 
en raadsleden, en in goede samenwerking met 
de medewerkers van de gemeentel i jke diensten, 
werden tal  van projecten ui tgevoerd en op de 
rai ls gezet.  De nieuwe sportzaal  in Wiemesmeer, 
het Huis van het Kind, het dorpsrestaurant,  het 
dorpsfeest SchansAnders en het openstel len van 
recreat iegebied Papendaalheide z i jn maar enkele 
van de t iental len voorbeelden.

We werden dan ook beloond met een goed rapport van het Nieuwsblad 
en van de gemeente- en stadsmonitor. Met recht en reden werd Zutendaal 
uitgeroepen tot derde aangenaamste gemeente van Vlaanderen om in te 
wonen. 

Sinds mei 2017 mocht ik burgemeester zijn van deze prachtige gemeente en 
heb ik mogen ervaren dat dit de mooiste job is die bestaat. Als burgemeester 
sta ik met mijn twee voeten tussen onze inwoners en voel ik wat er leeft, wat 
de bekommernissen van onze inwoners zijn. Samen met het hele ZVP-team, 
wil ik echt iets kunnen betekenen voor Zutendaal en onze inwoners. 

In de aanloop naar de verkiezingen wil ik 
dan ook graag jullie vertrouwen in onze 
ZVP-ploeg vragen zodat wij de volgende 
jaren ons beleid kunnen verderzetten. 
Verkeersveiligheid, goede opvang en 
ondersteuning van onze kinderen en jonge 
ouders, een gerichte ouderenzorg, dat zijn 
onderwerpen die jullie en mij nauw aan het 
hart liggen. We willen er de volgende jaren 
nog een extra inspanning voor leveren. 

Ook het blijven ondersteunen van onze 
verenigingen, de aanleg van een openbare 
speeltuin en de verbetering van de 
gemeentelijke dienstverlening staan op 
mijn prioriteitenlijst. 

Het is mijn ambitie om van Zutendaal de 
warmste gemeente van Vlaanderen te 
maken. Hiervoor hebben we jullie steun 
nodig!

Met warme groeten
Uw burgemeester
Ann Schrijvers
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ZELFSTANDIG, 
FINANCIEEL GEZOND ZUTENDAAL

D ankzi j  een doordacht f inancieel  beleid en dossierkennis is de schuldenlast per inwoner gedaald, 
ondanks zware invester ingen én een belast ingver laging. Uit  het ui tmuntende rapport  van de 

gemeentemonitor bl i jkt  dat Zutendaal  voldoende bestuurskracht heeft  om goed en zel fstandig te 
funct ioneren.

In de toekomst wil ZVP:
- De schuldenlast per inwoner onder het Vlaams gemiddelde houden.
- Blijven investeren zonder belastingverhoging.
- Zeker geen fusie. We willen onze eigenheid behouden en de verenigingen, sportclubs en vrijwilligers optimaal 
  blijven ondersteunen.
- Wel duurzame samenwerkingsverbanden verder uitbouwen met de omliggende gemeenten.

ACTIEPUNT:

ZUTENDAAL, 
EEN WARME 
GEMEENTE
H et gemeenschapsgevoel  is  de l i jm die onze samenleving bindt daarom wordt er  ook volop ingezet 

op in i t iat ieven die mensen samenbrengen zoals SchansAnders,  dorpsrestaurant,  Lekker Lokaal , 
feest van de vur ige hoop … 
 
Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol en verdienen alle waardering en ondersteuning. Dit jaar werd er voor 
het eerst een heuse vrijwilligersdag georganiseerd.  Omdat iedereen recht heeft op deelname aan sport en cultuur 
organiseerden we het drempelverlagende project ‘Iedereen doet mee’.

In de toekomst wil ZVP:
- Een vrijwilligerscentrale oprichten.
- De lokale, sociale cohesie versterken door allerhande participatieprojecten en evenementen.
- De dienstverlening aan kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en hun ouders uitbreiden en centraliseren op één 
  locatie in het Huis van het Kind.
- Dat Zutendaal de warmste gemeente van Vlaanderen wordt waar iedereen zich echt thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

ACTIEPUNT:



WIST-JE-DAT   
85% van de inwoners 
tevreden is over zijn/haar 
buurt? TOEGANKELIJK 

BRUISEND CENTRUM 
IN HET GROEN
D e voorbi je jaren heeft  de dorpskern een ware 

metamorfose ondergaan. Toch heeft  het 
centrum meer dynamiek nodig.  Daarom werden 
na een grondige centrumstudie en in over leg met 
de handelaars kernversterkende maatregelen 
doorgevoerd.
 
Momenteel wordt een parking voor 43 auto’s aangelegd aan de Lichttorensteeg op 50 m van de kerktoren. 
Het Vonderpark werd heringericht en de site achter de pastorij opgewaardeerd met o.a. volkstuintjes, een 
hondenlosloopweide en een voedselbos.

In de toekomst wil ZVP:
- Het centrum aangenamer maken door de herinrichting van het Vijverplein en omgeving.
- Een doordacht parkeerbeleid invoeren met een onderscheid tussen kort en lang parkeren. Nog extra 
openbare parkeerplaatsen inrichten langs de Sprinkelestraat en in het project Dorperveld. Parkeren blijft gratis.
- Lieteberg, sportzone en het centrum op een uitnodigende manier met elkaar verbinden.
- Een toegankelijker centrum voor ouderen en andersvaliden.

ACTIEPUNT:

PETRA BEERTS 
Zorg op maat voor jong en oud

Petra Beerts (35) woont in Wiemismeer samen met Kris 
Fransen en kinderen Renske en Jesse. Ze is de dochter van 
Noël Beerts en Fabiënne Vanalken. Kleindochter van Net en 
Bertie Nijs en Irma Vanswijgenhove. Petra was hoofdleidster 
bij de Wir-War en is actief in meerdere verenigingen. Ze 
werkt als zorgkundige bij de Landelijke thuiszorg en zetelt 
al zes jaar in de Zutendaalse gemeenteraad.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Aan tafel van bomma met de familie.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Fietspad Noordlaan.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Herinrichting Engelenweide kerkhof.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Kiehveraer (moeilijke eter).”

WARD LENAERTS 
Eenvoudigweg digitaal  
Ward Lenaerts (39), zoon van Yolanda Noben en Jules ‘de 
fietsenmaker’ Lenaerts, is getrouwd met Leen Bobbaers. 
Samen met zoon Louis (7) en dochter Lisa (6) wonen 
ze in het centrum van Zutendaal. Ward is opgegroeid in 
Papendaal, waar hij veel tijd doorbracht aan de surfplas. Via 
zijn lidmaatschap bij talrijke verenigingen – Surflesgever, 
Atletiekclub WAC Genk, Wirwar, jeugdhuis de Kaller, 
leider KSA Zutendaal,… - kent hij het verenigingsleven als 
geen ander. Beroepsmatig is hij actief als consultant in de 
informatica en sinds kort officieel klasse 1 dronepiloot.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Thuis.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Recreatiegebied Papendaalheide met bmx, 
 duikvijver, visvijver, …”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Internet voor iedereen.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Muumêt (mier).”

ANITA NIJSSEN 
Voor een zorgzaam Zutendaal  
Anita (54) is gehuwd met Johny Muffels, mama van Kevin 
en Kylie, en oma van Lio. Ze werkt bij de Liberale Vakbond 
(ACLVB) als loketmedewerker en dossierbeheerder sinds 
2008. Anita is reeds politiek actief vanaf  2000, waarvan 
ze 14 jaar OCMW-raadslid en 4 jaar gemeenteraadslid is. 
Het verenigingsleven ligt haar als duo-voorzitster van KVLV 

nauw aan het hart.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Pastorij.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Dorpsrestaurant.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Woonzorgzone.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Innerste haage 
 (middagslapen).”

JEF BOBBAERS 
Waar een wil is, is een weg  
Jef Bobbaers (66) groeide op in Wiemesmeer en was 
van 2013 tot mei 2017 burgemeester van Zutendaal. 
Momenteel is hij schepen van openbare werken, 
nutsleidingen, gebouwen en kerkhof. Hij stond bekend als 
een burgemeester met een groot rechtvaardigheidsgevoel, 
consequent, analytisch, rechtlijnig en met een grote 
dossierkennis. In zijn vrije tijd is Jef bezig met natuurkunde, 
waarvoor hij wiskunde blijft studeren.

Lievelingsplekje in Zutendaal: 
 “Stalkerschans.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
 “Fietspad Noordlaan.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken: 
 “Minder verkeer door 
         centrum.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
 “Kloehn (overall).”

WIST-JE-DAT   

de schuldenlast drastisch 

werd afgebouwd 

(van 1.012 euro naar 

818 euro per inwoner)?
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Bart Bamps
Tom Wolfs
Ward Lenaerts
Marianne Jacobs
Anita Nijssen
Rozette Reyskens
Rita Indestege
Matty Coninx
Jef Bobbaers

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 .


