
AL
NAGEDACHT 
OVER UW
VOLGENDE
GENERATIE?

DE WEG
VOORUIT

>>

KAREN
KERKHOFS
WEL!

ALLES WAT U ALTIJD AL WILDE WETEN
OVER UW LIJSTTREKKER



Nieuwkomer Karen 
Kerkhofs zal voor CD&V de lijst 
trekken tijdens de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen in Hechtel-
Eksel. Een verrassende keuze die een frisse 
wind door het politieke landschap laat waaien. 
Het geloof bij de militanten is alvast groot. Ze 
omschrijven Karen als een ijzersterke kandidaat, 
maar vooral ook als een vrouw met het hart op de juiste 
plaats. “Maar wie is die nieuwe lijsttrekker nu eigenlijk?”, 
klinkt het bij sommige dorpsgenoten.

GROOT ENGAGEMENT
Karen, geboren en getogen ‘onder de Stermolen’ in Eksel, kent onze gemeente 
als geen ander. Het is een bescheiden vrouw met een groot hart voor de medemens. 
Destijds startte ze mee de dorpsrestaurants op en ze was ook betrokken bij grote 
benefieten in de gemeente. Ook als personeelsdirecteur bij Sint-Oda besteedt ze bijzonder 
veel aandacht aan de zorgen en de noden van de medemens.

GEEN POPULISME, WEL VEEL IDEALISME
Volgens haar omgeving is ze bescheiden en integer, iets wat je in eerste instantie misschien niet zou 
verwachten van een lijsttrekker. Maar ze zit vol plannen en ontwikkelde al snel een sterke leidersmentaliteit. 
“Ik vind het soms zelfs vreemd om mezelf een politica te noemen. Het idee om mezelf te verkopen om stemmen 
te winnen, is iets waar ik nog erg aan moet wennen. Mijn motivatie om aan politiek te doen vloeit vooral voort uit 
een sterke ideologie en praktijkervaring binnen het OCMW Hechtel–Eksel. Ik ben vooral een doener en het maakt 
me gelukkig om iets te betekenen voor andere mensen. Mijn focus op de levenskwaliteit van mensen, focus op 
datgene wat mensen in hoofden en harten treft.  Dat geeft mij enorme voldoening.

NU BOUWEN VOOR DE VOLGENDE GENERATIES
Karen speelde al langer met het idee om iets in de politiek te gaan doen. Toen het contact met het partijbestuur 
van CD&V begon te groeien, voelde ze een sterke match met de oranje partijwaarden. CD&V gaat resoluut voor die 
verbinding in de samenleving en partij. Een verbinding die het beste bundelt van alle mensen met de goeie wil om 
vooruit te gaan. CD&V-ers zijn ‘kathedraalbouwers’ die denken op lange termijn. Een kathedraal bouwen, vraagt 
namelijk inzicht, durf en doorzettingsvermogen. “Kathedraalbouwers uit het verleden wisten dat wanneer ze aan 
de werken begonnen, ze niet aanwezig zouden zijn op de openingsceremonie. Ze hebben plezier om dingen te 
doen waarvan je weet dat toekomstige generaties ervan zullen genieten.”

DUIDELIJKE VISIE OP MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Karen staat voor maatschappelijk welzijn. “Samen met deskundige en bewoners wil ik belangrijke sociale thema’s 
zoals vergrijzing, armoede, kinderen en jongeren op de voorgrond plaatsen. Ik besef dat de politiek hard kan 
zijn. Toch geloof ik ook dat politiek een hart kan hebben voor mensen voor ouderen, voor mensen met een 
beperking, jongeren met idealen, kwetsbare mensen, doeners en denkers,… Ik wil mijn bijdrage leveren 
aan de kwaliteiten van het leven voor alle Hechtelaren en Ekselaren.

BETER DOEN
EN GOED DOEN



OMGAAN MET VERGRIJZING
Streven naar een samenleving waar iedereen zo lang 
mogelijk thuis kan blijven wonen. Als gemeente hebben 
we een taak om te luisteren naar mensen en samen met de 
belangengroepen te ijveren voor ondersteunende diensten.
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MANTELZORGERS ONDERSTEUNEN
Goede zorg maakt deel uit van het dagelijkse 
sociale leven van mensen. Mantelzorgers geven 
zin en kleur aan het leven van de zorgvrager en 
dragen bij tot kwaliteit van leven. Mantelzorgers 
moeten hiervoor de nodige erkenning en 
ondersteuning krijgen.
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KWETSBARE GEZINNEN OPSPOREN
Het is belangrijk om kwetsbare gezinnen en 
kinderen sneller op te sporen. Samenwerken en 
hulp op maat bieden voor en met deze gezinnen, 
met hun netwerk en met andere partners, is 
hierin erg belangrijk.

3

JEUGDWERKING UITBOUWEN
Kinderen en jongeren staan te popelen om mee 
te denken en te bouwen aan een goed lokaal 
beleid. Laten we actief op zoek gaan naar de 
stem van de jongeren en bouwen aan een 
geïntegreegd jeugdbeleid.
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MODERNE TECHNOLOGIE TOEPASSEN
Inzetten op duurzame vernieuwingen en Hechtel–
Eksel tot een “smart city “maken , waarbij 
technologieën kunnen helpen om het thuiswonen te 
vergemakkelijken.
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VIJF DROMEN VOOR
HECHTEL-EKSEL



NU BOUWEN VOOR DE VOLGENDE 
GENERATIE(S), VOOR HET VOLK

ZORGZAAM EN GEDREVEN

“Als OCMW-voorzitter ken ik Karen al langer natuurlijk. Ze is een gedreven persoon 
die veel zorg zal dragen voor de inwoners van Hechtel-Eksel. Daar ben ik zeker van. 
Ze zal altijd eerst luisteren naar ieders bezorgdheden en dan met een oplossing op 
maat komen.”

Tony Baselet - Schepen en OCMW-voorzitter Hechtel-Eksel

DURF EN DOORZETTINGSVERMOGEN

“Om als nieuwkomer in de politiek meteen een lijst te trekken, is er veel durf en 
doorzettingsvermogen nodig. Ik vind het bewonderenswaardig hoe snel Karen het 
reilen en zeilen van de politiek oppikt en aan de kar durft te trekken. CD&V Hechtel-
Eksel schuift met Karen een ideale kandidaat-burgemeester naar voren!”

Lode Ceyssens - Vlaams Volksvertegenwoordiger en Burgemeester Meeuwen-Gruitrode

HAAR GROOTSTE FAN

“Ik heb Karen leren kennen als een intelligente, zeer gedreven vrouw die het hart 
op de juiste plaats heeft. Dat maakt van haar de geknipte persoon om de CD&V-lijst 
te trekken en na de verkiezingen een prominente plaats in te nemen in de Hechtel-
Ekselse politiek. Ik ben alvast haar grootste fan.”

Sonja Claes - Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gemeenteraadslid Heusden-Zolder

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Een tijd 
waarin de wereld in onze achtertuin ontploft; waarin spanningen tussen culturen soms hoog 
oplopen; een tijd waarin we moeten vechten om ruimte en zuurstof in ons eigen leven; een tijd die 
razendsnel evolueert door nieuwe technologieën. Dat alles zorgt voor onzekerheid. Omdat we we 
zoeken naar nieuwe evenwichten in de samenleving.”

“Om die evenwichten te vinden, kiezen we als partij resoluut voor de langetermijn oplossing. 
Welk probleem, debat of meningsverschil zich ook voordoet, wij zullen steeds de meest 
toekomstgerichte uitkomst behartigen. Dat is de kracht van De Weg Vooruit. Het is onze 
belofte om te luisteren naar het volk en een oplossing te verdedigen voor ‘het algemeen 
goed’ op lange termijn en die met de nodige precisie en dossierkennis te realiseren. 
Anders gezegd, wij houden ons niet bezig met het verleggen van één stoeptegel voor 
uw deur, maar bouwen nu aan de fundamenten van een nieuwe samenleving, die 
van de volgende generatie, waar een plek is voor iedereen.” - Karen
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