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Op Appel stemmen doe je zo:
>> Klik op lijst 7 Appel
>> Geef een lijststem door het bolletje bovenaan te kleuren
>> Geef een naamstem aan één, meer of alle kandidaten door het bolletje naast hun naam te kleuren
>> Geef een lijststem én een naamstem door het bolletje bovenaan te kleuren en één, meer of alle bolletjes 
      voor de kandidaten
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Gezondheid en welzijn staan centraal in alles wat wij  
samen en individueel doen. 
Als apotheker sta ik reeds bijna 30 jaar klaar om de Pere-
naar te helpen, mijn vrouw heeft als psychologe al heel 
wat ervaring opgebouwd zowel binnen organisatiebeleid 
als in de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwas-
senen. Daarnaast is ze reeds jaren actief binnen verschil-
lende verenigingen en in de parochie als vrijwilliger met 
o.a. de opstart van de Freinetschool ’t Perenboompje, het 
uitwerken van het concept van Opstap (de huiswerkbege-
leiding in Peer), vormselvoorbereiding, het geven van le-
zingen en nu natuurlijk ook dagdagelijks in de Kolibrie, 
ons inloophuis voor chronisch zieken…  In alles wat 
we doen, staat voor ons de Perenaar centraal.

Het is dan ook niet te verwonderen dat 
we ons nog steeds thuis voelen bij Ap-
pel.  De Perenaar centraal stellen 
is immers de basis van alle acties 
die Appel doet. 

Gelukkig hebben we allebei heel wat 
energie, want onze opgroeiende kinde-
ren verdienen ook heel wat aandacht. Heel 
wat van onze drijfveren kan je daar ook zoeken: 
we willen onze kinderen het belang van sociaal en-
gagement meegeven. Als mens kies je immers niet waar 
je wieg staat. Iedereen, elke Perenaar verdient de kans 
om Mee te Zijn, Mee te Kunnen, Mee te Doen, zich Goed 
te Voelen en Voluit te Leven.

Samen met jullie en iedereen van Appel gaan we ervoor!



‘Appel heeft met 
9 gemeenteraadsleden en

 5 OCMW-raadsleden de meeste 
politieke ervaring in huis. 

Onze kandidaten kunnen vanuit 
hun ervaring en hun achtergrond 

alle beleidsdomeinen aan. 
Of het nu gaat om landbouw en 

milieu, ruimtelijke ordening, 
financiën, sociaal beleid, 

digitalisering of het besturen
 van een organisatie. 

Appel is er klaar voor.’

De stad is hét aanspreek-
punt voor de Perenaar

>> Raak je er 
niet meer aan 
uit? Geen probleem, 
de stad is jouw con-
tactpunt. Pak de telefoon, 
stuur een mail, kom even 
langs of vraag ons om langs te 
komen. Wij zorgen dat alle vragen 
opgevolgd worden en dat je buitengaat 
met een oplossing op maat.

>> Appel reageert niet alleen op vra-
gen en problemen, Appel gaat ook 
heel concreet informeren en campag-
nes opzetten. Bijvoorbeeld: over ener-
giebesparing, (drugs)preventie of info 
over levenslang wonen bij het indie-
nen van je bouwaanvraag. 

Informeren is één, 
ondersteunen is twee 

>> Appel kan je wel infor-
meren over hoe mili-

eubewuster te zijn 
of hoe zuiniger 

om te sprin-
gen met 

energie. We 
gaan je daar ook 

in ondersteunen. De 
statistieken bewijzen 

het: Peer is nog lang geen 
CO2-vrije gemeente. Appel 

maakt werk van subsidies en 
groepsaankopen. 

>> Administratieve vereenvoudiging 
voor alle doelgroepen, zeker voor de-

genen die het al niet 
makkelijk hebben. 

Wat doet Appel anders? 

Met alle technologische mogelijkheden 
van vandaag, moet automatische toe-
kenning van rechten mogelijk zijn. Bij-
voorbeeld: mantelzorgpremie, sociaal 
tarief voor energiekosten of bijpassing 
van te kleine pensioenen (inkomensga-
rantie). 

Niet alleen mooie woorden 
maar daden

>> ParticiPeer het klinkt goed, maar nu 
wordt het tijd om de lege doos te vullen. 
Spreektijd voor inwoners op de gemeen-
teraad en afschaffing van de maximale 
5 minuten spreektijd voor gemeen-
teraadsleden. Appel zet de deur van  

’t stadhuis terug open: 
burgemeester en 

schepenen houden 
opnieuw zitdagen 
voor de Perenaar 
of komen naar je 
toe.

>> Appel voorziet 
een eigen budget voor 

de buurtwerkingen wat 
hen toelaat zelf beslissingen 

op hun maat te nemen en deze 
uit te voeren. 

>> Een crowdfunding platform is een 
instrument. Maar dat is enkel nuttig als 

mensen samenwerken. Eerst de kop-
pen bij elkaar steken en dan met leu-
ke ideeën komen waarvoor geld kan 
opgehaald worden. Daarom wil Appel 
netwerken uitbouwen zoals bijvoor-
beeld met landbouw, milieu, handel 
en de gezondheidsector. Ongetwijfeld 
komen daar goede ideeën uit voort 
rond eco-toerisme, zorg-toerisme, het 
winkelen van de toekomst, … . 

Je ziet het niet (altijd) 
maar het is er wel: 
milieuvervuiling
>> Appel maakt werk van een gezon-
de leefomgeving. Willen we het aantal 
kankergevallen in Peer terugdringen 
dan moeten we met alle betrokken 
partijen samen gaan zitten.  Het be-
leid, ondernemers, inwoners, belan-
gengroeperingen kijken samen hoe 
we beter zorg kunnen dragen voor ons 
milieu. Asbestvervuiling, grondwater-
vervuiling, luchtvervuiling – we moe-
ten het probleem durven erkennen en 
aanpakken. Appel zegt niet:  ‘We zijn 
niet bevoegd’; Appel zegt: ‘We veran-
deren samen’.

Een	positief	beleid	voeren	betekent:	kunnen	erkennen	wat	goed	loopt	en	goede	initiatieven	verder	
zetten.	Onze	analyse	bewijst	het,	Appel	keurde	de	meeste	agendapunten	goed.	
Maar,	een	positief	beleid	voeren	betekent	ook:	oog	hebben	voor	dingen	die	niet	goed	lopen	
en ze durven aanpakken.

‘Beleid voeren doe je vanuit de Perenaar. De stad is hét aanspreekpunt voor elke  
Perenaar en iedereen wordt voortgeholpen. 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 vertegenwoordigd zijn. 
Appel werkt samen met jou over partijgrenzen heen’. 

‘Appel sloot geen voorakkoord af. Op 14 oktober 
beslis jij óf voor de verandering, door massaal op 
Appel te stemmen, óf voor het behoud’.  

‘Een stem voor Appel is een stem voor verandering’

‘Oppositie voeren 
is op een positieve manier 
bijdragen aan het beleid. 

Zonder oppositie
 is er geen democratie’. 

‘In de meerderheid 
heeft elke mandataris 

- raadslid, schepen of burgemeester - 
de plicht om zich voor de volle 100% 

in te zetten voor de Perenaar. 
De statistieken liegen er niet om. 

Bekijk de analyse van de 
Peerse gemeenteraad 

op www.appelinpeer.be. 


