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ONZE PLOEG,
KLAAR OM TE SCOREN!

Z

V P ma a kt e r e e n z a a k va n o m belo ft evo lle jo ng eren kansen t e g ev e n. D e
j e u gd i s d e toe kom st e n Z VP wil de jo ng eren met hun visie het Zut e nd a a l
v a n m orge n m e e vorm l a te n geven. Op 14 o kt o ber st aan er dan o o k m a a r
lie fs t 6 j o nge re n op d e ki e sl i jst van ZVP. Een mix van er varen r aads l e d e n
e n e n t h ou s i a ste n i e uwe l i n ge n belo o ft een g o ede co mbinat ie t e zijn v oor d e
kom e n d e l egi sl a tu u r.
“Als jonge politiekers willen wij onze schouders zetten onder alle thema’s die de Zutendaalse kinderen, jongeren en jonge
gezinnen aanbelangen. Zo hebben wij een eigen 10-punten programma uitgewerkt dat specifiek op die doelgroepen
gericht is. In dit blaadje stellen wij ons aan u voor en laten we u kennismaken met onze beleidsideeën.”

YA N N IC K EUR L I N GS

R O B B E N M A R T E NS

6de plaats
Zin in Zutendaal

4de plaats
Zorg voor iedereen

Yannick Eurlings (26) is verpleegkundige en zoon van
Brigitte Hendrickx en Jos Eurlings. Hij groeide op in het
dorp, maar woont sinds kort met Lore Tresinie in Gewaai.
Als gemeenteraadslid heeft hij de afgelopen jaren zijn
steentje bijgedragen aan het beleid. In bijberoep runt hij
een mobiele cocktailbar ‘El Caravaño’. En als voorzitter van
Les Guimauves, vrijwilliger bij Vincentius Genk-Zutendaal
en het dorpsrestaurant draagt hij het vrijwilligersleven een
warm hart toe.

Robben zetelt zes jaar in de gemeenteraad waarvan de
laatste vier als voorzitter. Deze raden leidt hij standvastig,
maar met een luisterend oor voor iedereen. In het dagelijks
leven is Robben zelfstandig kinesitherapeut en schoolt
hij zich bij met een tweede master in osteopathie. Hij is
steeds actief geweest in verenigingen zoals de Wir-War en
tot op heden nog bij Les Guimauves. Robben is de zoon
van Robert Martens en Godelieve Heymans en woont in
Wiemesmeer.

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Rond het Vijverplein.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Vrijwilligersdag.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Speeltuin aan de sportzone”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Hêidskiehs” (kipkap).

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Papendaalheide.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Sporthal Wiemesmeer”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Kwaliteitsvolle zorg voor iedereen.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Zwelverke” (zwaluw).

TO M W OL F S

N A T A S J A VA N M O L

12de plaats
Van de Wetstraat naar de Dorpsstraat

8ste plaats
Gedreven voor de jeugd

Tom Wolfs is 24 jaar, de zoon van Gudrun Nijs en Johan
Wolfs en woont in Gewaai. Als onderzoeker aan de
Universiteit Hasselt en consultant bij verschillende
kabinetten en overheidsdiensten specialiseert hij zich in
administratieve vereenvoudiging en de kostenefficiëntie
van beleid. Sinds maart 2016 is Tom ondervoorzitter van
N-VA Zutendaal.

Natasja Vanmol (20) studeert verpleegkunde aan de UCLL
in Genk. Haar ouders zijn Peter Vanmol & Hilde Ramaekers.
Ze heeft 1 jongere broer, Stijn. Natasja steekt als voorzitster
en kernlid de handen uit de mouwen in jeugdhuis De Kaller.
Daardoor staat ze ook heel dicht bij de jeugd en heeft
ze voeling met wat er leeft onder de jongeren. Ze is ook
bestuurslid van supportersclub Torpedo ’92 want ze is een
fervente supporter van KRC Genk.

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Stiltegebied Zwarte Put.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Schuldafbouw.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Efficiënt beleid met goede afweging
kosten/baten.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Killesjaoi” (schaduw).

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Jeugdhuis De Kaller.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Uitbreiding van tiener- en jeugdwerking.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Drempel deelname sportclubs/verenigingen
verlagen.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Mürrep” (mol).

S V EN V A N HEN GEL

M A R CIA H E R M A NS

9de plaats
Opkomen voor de charme van Zutendaal

7de plaats
Groene identiteit bewaren

Sven Vanhengel (29) is gehuwd met Lize De Wilder. Hij is zoon
van Frank Vanhengel en Inge Westhovens, kleinzoon van
Herman “Mon” Vanhengel en Gertruda Bijnens. Hij behaalde
een master aan de Koninklijke Militaire School (KMS) te Brussel
én aan de KU Leuven. Sven werkt sinds 2014 als technisch
officier voor de F-16. Hij is actief bij schuttersgilde “OLV
Zutendaal” en het Buurtcomité “Eikenstraat-RechtestraatKoelbrikstraat”. Sven startte in 2014 Groen Zutendaal mee
op en is er momenteel voorzitter van.

Marcia Hermans (28) woont in Gewaai, is getrouwd met
Dennis Vanloffelt en fiere mama van Sam. Ze is de dochter
van Erik Hermans en Sonja Nijssen en kleuteronderwijzeres
in de scholengemeenschap van Zutendaal. In haar vrije tijd
houdt ze zich graag creatief bezig met allerhande projecten
of zoekt ze de gezelligheid op samen met vrienden en
familie.

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Parallelle bosweg met het vliegveld.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Dalerschans + Schans Anders.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Publieke kleine dierentuintjes in het groen.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Baaim” (boom).

Lievelingsplekje in Zutendaal:
“Het bankje van Gewaai.”
Realisatie waar je het fierst op bent:
“Sporthal Wiemesmeer.”
Wat wil je in de toekomst waarmaken:
“Kleinere speeltuintjes in de gehuchten.”
Favoriete Zutendaals dialectwoord:
“Aeikieënke” (eekhoorntje).

REA L I S A TI E S
JE U G D

I

n he t Z ut e nda a ls j e u g d w e rk w a a i d e e r
d e a fg e lo pe n 6 ja a r e e n n i e u w e w i n d .
He t a a nbo d we rd s t e rk v e rru i m d e n h e e l
wat n ie uwe init ia t i e v e n w e rd e n o p d e
ka a rt ge z e t .
Grabbelpas: Tijdens de paas- en zomervakantie
wordt er steeds gezorgd voor een goede mix van
kwaliteitsvolle, uitdagende en betaalbare activiteiten. Door een
slimme samenwerking met buurgemeenten werden de kosten van
busvervoer tijdens uitstappen beperkt. Meer doen met hetzelfde
budget werd zo mogelijk.
Speelstraten: In eigen buurt spelen tijdens de vakantiemaanden.
Monitoren zorgen voor de begeleiding.
Iedereen doet mee: Het is ontzettend belangrijk dat alle kinderen
kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Met het project
“iedereen doet mee” worden mogelijke drempels aangepakt zodat
iedereen kan deel uitmaken van jeugd- en sportclubs of lessen
kan volgen in een academie.
Tienerwerking: Ook voor tieners worden boeiende activiteiten
voorzien. De jaarlijkse tienertweedaagse, het kidscafé en
uitdagende uitstappen worden erg gesmaakt door de jongeren.
Kampen: Met de organisatie van meerdaagse kleuter-, sport-,
circus- en krekelkampen zorgt de dienst vrije tijd voor een ruim
aanbod van meerdaagse activiteiten.

R E A L I S A TIES
B A BY ’ S , P E U TERS
E N K L E U TERS

M

et de uit bre iding e n n i e u w b o u w v a n k i n d e rop vang
“P ie re wie t ” t rek k e n w e d e k a a rt v a n d e j onge
g e zi n ne n.
Een kinderdagverblijf met 18 bedjes, ruimte voor middagslapertjes
en het “huis van het kind” worden nu gerealiseerd. Dit uniek project
maakt dat Zutendaal toonaangevend zal zijn op het gebied van
kinderopvanging en opvoedingsondersteuning.
Nieuwe activiteiten zoals de maandelijkse ontmoetingsmomenten
voor jonge ouders met hun kinderen, vormingsavonden rond
opvoeding, doe-activiteiten zoals knuffelturnen en de halfjaarlijkse
uitreiking van de geboortepremies brengen jonge ouders samen.
Het project “kijk ik fiets” zorgt dat kleuters op een gerichte manier
leren fietsen.

Investeren in kwaliteit: Om de 2 jaar wordt er een vormingsdag
voor jeugdleiders aangeboden. Sterke jeugdleiders zorgen immers
voor kwaliteitsvolle jeugdverenigingen. Ook het reglement voor
jeugdsubsidies werd aangepast zodat vorming optimaal wordt
gewaardeerd.
Aanleg van speelpleintjes en bmx-parcours: Speelhoekjes en
voetbalpleintjes geven jongeren een eigen plek in de buurt. Met
de aanleg van een spectaculair bmx-parcours in Papendaalheide
kunnen kinderen zich uitleven in een veilige omgeving.
Nieuwe initiatieven: Film in het bos, dag van de jeugdbeweging,
lokale helden of het gratis nachtvervoer tijdens Pukkelpop zorgen
voor een origineel aanbod voor onze jongeren.

J O N GE RE N

1 0 punte n pr og ra mma

1. Verder uitbouwen gemeentelijke uitleendienst
Mede onder impuls van de ZVP-jongeren in de
gemeenteraad werd de gemeentelijke uitleendienst de
voorbije jaren aanzienlijk uitgebreid. Daardoor kunnen
buurten en verenigingen nu bijvoorbeeld Heras-hekken en
een mobiele geluidsbox ontlenen bij de gemeente. We zien
nog ruimte om de uitleendienst verder uit te bouwen met
onder meer een beamer, projectiescherm, lichtslingers,
verlengkabels en nieuwe podiumelementen. Hierdoor
kunnen evenementen en buurtinitiatieven nog beter
gefaciliteerd worden.
2. Ruimte creëren voor betaalbaar wonen voor jonge
gezinnen
ZVP wil ruimte voorzien waar jonge gezinnen een eigen
stekje kunnen bouwen in hun vertrouwde Zutendaal.
Omdat we weten hoe goed het is om hier op te groeien,
willen we met de ZVP-jongeren onze schouders onder dit
project zetten. Zo kunnen we jonge gezinnen ook de kans
bieden om hier in een 5 sterrengemeente te wonen.
3. Groene zones voorzien van speelaccommodatie en
aanleggen van een dierenweide
Mede dankzij de ZVP-jongeren in de gemeenteraad werd
de beleidskeuze gemaakt om een speel- en sportzone aan
te leggen in de sportzone. De werken aan deze, van groen
omgeven speelzone van 7.000 m2, starten in 2019. In de
sportzone zien we bijkomend ook nog een meerwaarde in
een dierenweide waar gezinnen met kleine kinderen klein

vee kunnen komen aaien en verzorgen. In de gehuchten
zien we ruimte om ook kleinere speeltuigen te voorzien,
waarbij er voldoende aandacht besteed moet worden aan
het behoud van het groene karakter van de gehuchten.
4. Renoveren en moderniseren van Sporthal De
Blookberg
De ZVP heeft de voorbije legislatuur volop geïnvesteerd in
sportaccommodatie. Denk bijvoorbeeld aan Zutendaal VV,
De Zwaluw Wiemesmeer, de Surfplas, een duikplas, BMXparcours, visvijver en de sporthal in Wiemesmeer. Na de
oplevering van de sportzaal in Wiemesmeer, een project
dat dankzij de volharding van de ZVP gerealiseerd kon
worden, is het tijd om ook sporthal De Blookberg grondig
te renoveren en te moderniseren. Zo zijn de kleedkamers
en het sanitair aan een upgrade toe en moeten ze dringend
toegankelijk gemaakt worden voor personen met een
beperking. Een update van het cafetaria is mogelijk ook
wenselijk.
5. Opknappen van Jeugdhuis De Kaller
We willen erover waken dat Jeugdhuis De Kaller goed
onderhouden en waar nodig opgeknapt wordt. Door tijdig
herstellingen en vernieuwingen uit te voeren kan vermeden
worden dat er achteraf grotere investeringen dienen te
gebeuren. Een vernieuwing van het sanitair dringt zich op
en er moet ook werk gemaakt worden van een renovatie
van de nutsvoorzieningen.
6. Organiseren van een blokbar
De nieuwe generatie van middelbare scholieren en
studenten heeft mekaars steun nodig om productief te
kunnen studeren. Om de
studie- en slaagkansen van
elke scholier zo optimaal
mogelijk
te
stimuleren,
willen de ZVP-jongeren in
examenperiodes een blokbar
realiseren. Dit kan door een
accommodatie beschikbaar
te stellen waar jongeren
samen kunnen blokken, al
dan niet in samenwerking
met een lokale (jeugd-)
vereniging.
7. Drempel verlagen voor
deelname aan sportclubs
en verenigingen
Het inschrijvingsgeld van
sportclubs en verenigingen
mag geen drempel zijn

voor kinderen en jongeren om deel te nemen aan het
verenigingsleven. De gemeente dient ouders met lagere
inkomens te ondersteunen zodat elk kind een gelijke kans
krijgt om zich te ontplooien in het rijke verenigingsleven van
Zutendaal. Ook andere drempels zoals bijvoorbeeld taal en
afstand dienen aangepakt te worden.
8. Inrichten van een kindergemeenteraad
De ZVP-jongeren willen ervoor zorgen dat de betrokkenheid
van kinderen en jongeren bij beleid toeneemt. Door een
kindergemeenteraad in te richten voor onze jongsten kunnen
we hen van kindsbeen af meer vertrouwd maken met de
manier waarop de overheid keuzes maakt. Bovendien is
het ook interessant voor het gemeentebestuur om te horen
wat de visie van de kinderen is op de thema’s waar zij zelf
het meest van af weten. We denken dan onder meer aan
sport, speelplein en verkeersveiligheid. De waarheid komt
dan ook uit een kindermond.
9. Slim inzetten van veiligheidscamera’s
De ZVP-jongeren willen bekijken of camera’s ingezet kunnen
worden om de veiligheid aan sport- en jongerenlokalen te
verhogen. Ook in de strijd tegen sluikstorten en overlast
zouden veiligheidscamera’s gebruikt kunnen worden.
Inbreuken die vastgelegd worden door de camera’s,
kunnen bestraft worden met GAS-boetes.
10. Werken aan een verkeersveilig en bereikbaar
Zutendaal
ZVP heeft de voorbije legislatuur getoond volop te gaan

voor een verkeersveiligere gemeente. De ZVP-jongeren
willen verder meedenken over het aanpakken van onveilige
verkeerssituaties. Op die manier kunnen we ervoor zorgen
dat zwakke weggebruikers, jong én oud, zich zekerder
voelen in het verkeer. In de nieuw op te richten Limburgse
vervoersregioraad van De Lijn moet bekeken worden hoe de
verbindingen van het openbaar vervoer met Hasselt, Bilzen,
Genk en Lanaken verbeterd kunnen worden. Het openbaar
vervoer en de auto zijn immers nog geen evenwaardige
vervoersopties.

D E BATTLE 2 0 1 8
KOM ALS JONGERE JE MENING UITEN
OP HET JONGERENDEBAT!
Vrijdag 28 september 2018 om 19u
Jeugdhuis De Kaller – Zutendaal
Organisatie: Jeugdraad Zutendaal

DE ZVP-JONGEREN WILLEN ER VOLUIT VOOR
GAAN EN VRAGEN OP 14 OKTOBER UW STEM
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Volg ons op facebook
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Ann Schrijvers
Dirk Smits
Marina Seurs
Robben Martens
Heidi Thijs
Yannick Eurlings
Marcia Hermans
Natasja Vanmol
Sven Vanhengel
Petra Beerts
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Bart Bamps
Tom Wolfs
Ward Lenaerts
Marianne Jacobs
Anita Nijssen
Rozette Reyskens
Rita Indestege
Matty Coninx
Jef Bobbaers

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.

en op www.zvp-zutendaal.be

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smits, Schansstraat 48/1, 3690 Zutendaal
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