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Bestevrienden,
Bestelezers,
De voorpagina
toontmij letterlijken ÍiguurlÍkals lijsttrekker
van Eenheid.
Die'trekkersrcl"vallvolgensmij nochtansnietzomaarte rijmenmetde partijdie Eenheidis. Integendeel
zelfs.
lk voel mij veelmeeryooruitgeduwd
dootde eerlijke,openen jongedynamische
werkingvan Eenheid.
De euforieom vanaÍ 2007 voor het eerst deel uit te makenvan het gemeentebestuur
en de hoopook de
vooropgestelde
veÍanderingte kunnenbrengen,brachtentegelÍkertijdde conÍrontatie
met de administratieve
en Íinanciëlebeperkingen.
Het spreektvoorzichdatdit allesheelwat nieuweuitdagingen
metzichmeebracht.
De rol die Eenheidkreeg toebedeeldin het schepencollege,
de gemeenteraad,
de OCMW-raaden de
adviesraden
vergtveel"extra"werken eenaangepaste
organisatie.
lk heb trouwensook zelf mijn deel hieringekend.Steedsopnieuwheb ik een niet gemakkelijkevenwicht
nagestreefd.
lk geef daarbijgrif toe dat, toen ik mij jaren geleden- op vezoek van wijlenJoep Cambré- voor Eenheid
politieke
engageerde,ik nooit de verregaandepersoonlijkeen professionele
impactvan het gemeentelijke
bedrijfkoninschatten.
HetblijfteendagdagelÍksbalanceren,
tijd zoekenen verdelen,met vallenen opstaan.
De economischeproblemen,de Íederale-en gewestelÍkepolitiekecrisis en de steeds meer eisende
maatschappílietenweinigruimtevoor\varmlopen'1
Naar best vermogenhandelen,eerlijkheid,inzet,rechtlinigheidén doozetten(de boodschapdie ik destÍds
als beginnendadvocaatmeekreeg)werden
ook mijnpolitiekehouvastbinnenEenheid.
Het feit dat de af te leggenweg daarbijvaak meerkronkelde,steileren langerbleekdan verwacht,maaktde
voldoeningvandaagdes te groter. lk ben oprechttevredenover het reeds aÍgelegdetrajectén over de
ingezetteverandering.
Vandaagis Eenheidmeerdan ooit een partijdie weet waar ze naartoewil, maardie
ook beseftdat hetveel inspanning
vergten dat de weg nog langis.
Wat E€nheidals parti vólgensmijtot op vandaagnogsteedshet meesttypeert,is de blijvendespontaniteit
en
openheidin haar werking.Dit heeftgemaaktdat de kritischebenaderingdie wij tot 2006 als oppositiepartij
kenden,naadloosovergingin gezondezelfkritiekop de eigenpolitiekewerkingin de voorbijelegislatuur.
gezien.Hetfeit dat Éenheidblijvendwil openstaan
OpenheidwordtbinnenEenheidveruitals het belangrijkste
voor het vrije debat,verandeÍing,veÍnieuwingen de meningvan iedereen,heeÍt o.a. gemaaktdat enkele
maandengeledenuitdrukkelÍkwerdgekozenom vanuitde groepnietonderN-VAvlagop te komen.Dievlag
zou immersvoorEenheidde ladingnietdekk€n.Hetwas helemaalgeenanti-keuze,maareen bewustekeuze
voorhetdirecteen uniekmenselijkkaraktervan de gemeentepolitiek
die Eenheidwil voeren.
Zoals de uiteenlopende
oranje,groene,gele of blauwe kleur van haar leden de veóondenheidbinnen
gemeentepolitiek
Eenheidnietin de weg staat,zo magookde Herenthoutse
er nietdoorwordenbeperkt.
Oeafgelopenlegislatuur
is mijnmandaatdaardoorook nooitbegÍensdgeweest.
Gemeenteraadsverkiezingen
zijn - meer dan op elk ander politiekniveau- een keuzevan mensen voor
mensen.
In dezeuitgavestellenwij u alvastenkelevanonzenieuwemensenvoor.ln de
komendewekenvolgende volledigelÍst en het programma.
U zal dan merkendat Eenheidmeerdan ooitsterkvoorde dao komt!
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Wij stellenze graagaan u voor:

NIEUWEKANDIDATEN
OP DE LIJSTVAN EENHEID

HanneMênheele.Joke Jansstensèn Willy Totís

HanneMenheere
Hanneis ongehuwd.
Ze is onderwijzsres
in het St.-Gummaruscoll€ge
in Lier.
Ze is actiefbij de Chiroen bij zangkoorJubile.
Haarinteressein muziek(ze speeltpianoen gitaar),reizen,koken,
festivals,cinsma,thêater,..,zorgt€rvoordat ze weinigthuisis.
PolitiekheeftHannealtijdal geïnteresseerd.
Ze kiestdaarbijvoor
eerlijkemensendie wetenwaarmeeze bezigzijn.
Reedsbijde eerstevêrgadering
van Eenheiddieze bijwoonde,
stelde
ze vastdat er naarhaarmeninggeluisterdwerd,dat Eenheidopen
staatvoornieuweideeénen kritischnadenktoverhet beleid.
Hannewil vooralde belangenvan de jeugdverdedigen
en eÍ meevooÍ
zorgendal ze de kansenkrÍgt die ze nodigheeft.
Omdatze ervarenheeftdat maarweinigmensenzich betÍokkenvoelen
bij het bestuur,wil ze ookwerkenaaneen beterecommunicatie.
Daaromwerktze aan eenvernieuwde
websitevoorEenheiden het
opstartenvaneenfacebook{roep.
Het is duidelilkdat Hannezeergeèngageerd
is. Ze wil er allesaan
doenom gemaaktebeloÍteswaarte maken.Ze houdtvan vrijwilligerswerk(ze heeftal gewerktin Kenia)en steekteen handjetoe waarhet
kan,bv.tijdensClamotterock
en de ParKeesten.
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Joke Janssens
Jokewerktals kindervezorgster
in Heisto/d Berg.
Ze woontsamenmetStijnVan Leemputtein de Lindelaan4.
June.Maarin september(rondde 22"b)
Ze hebbenéén dochtertje:
komter eentweedekindje!
Datzou voorveleneen redenzijnom nietop te komenbij de
en
verkiezingen.
Nietzo voorJoke.Ze is immerseenzeergemotiveerd
sociaaliemand.
Ze is actiefbij TenniscliibDe Bergen.
Ze wilde
Jokeis bij Eenheidterechtgekomen
uit nieuwsgierigheid.
immersgraagmeerte welenkomenoverhet beleidin Herenthout.
Ze wil ook graagwetenhoe heter achterde schermenaan toe gaat.
Haarbredeinteressezal ervoorzorgendat er steedsop haarinzetkan
geÍekendworden.
ZÍ koosheelbowustvoorEenheid.
Jokehoudtvan uitd€gingen.

WillyTorÍs
Willy,betêrgekêndals dê "Wiekes",is een zoonvan Robvan Sjaskes
en MagritPieraerd.
HÍ is gehuwdmet l/artineMoreelsen heefttweevolwassenkinderen:
Lynn(23)en Brent(20).
die o.a.
Willywoontop de Heikantop nr. 13. Hij is een levensgenieter
houdtvan lekker(gaan)eten.
Hijwerktals bediendeop de technischedienstvan hetVlaams&
NeutraalZiekenfonds.
oudDe Chirois voorWillyheelbelangrijk.
Als volwassenbegeleideÍ,
leideren lid van hetoudercomité
vande Chirozet hÍ zich 100% in
in het
voorde Herenthoutse
Chirojongeren
en de jeugdwerking
algemeen.Toenhij de Jeugdduim2011kreeg,wasdat meerdan
verdiend.
Hij is iemanddie
Willyis via de Denktankbí Eenheidterechtgekomen.
Hijwaardeerthetdat bij Eenheid
zijn meningmel vuuÍ kanverdedigen.
is.
insoraakvanzelfsorekend
Via EenheidhooptWillydeelte kunnennemenaan de besluitvorming
in hetgemeentebeleid.
Eenheiddoetgraagberoepop de gedreveninzetvanWilly.
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