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Beste Perenaar,

Al 5 jaar lang mag ik mezelf uw burgemeester noemen, en dat 
doe ik elke dag met veel fi erheid en goesting. 

Mijn belangrijkste motto op de burgemeestersstoel 
blijft daarbij wel ‘teamwork makes the dream work’. Als 
burgemeester ben ik de spits, maar ook de rest van de ploeg 
is onmisbaar. Onze kandidaten zijn intelligent, staan midden 
tussen de mensen, zijn geëngageerd en 
weten als geen ander wat er in Peer 
reilt en zeilt. We hebben ook nu weer 
een sterke ploeg, daar ben ik rotsvast 
van overtuigd. 

Peer en de dorpen nóg sterker 
maken, daar gaan we samen 
voor.

Steven Matheï
Uw burgemeester 

tussen de mensen, zijn geëngageerd en 
weten als geen ander wat er in Peer 
reilt en zeilt. We hebben ook nu weer 
een sterke ploeg, daar ben ik rotsvast 

Peer en de dorpen nóg sterker 
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“De Perenaar is net als onze Reus der Kempen: 
trots, maar toch bescheiden” 

Onze burgemeester 
openhartig over de politiek, 
de job en het leven daarbuiten.

Het mag duidelijk zijn dat er met Steven aan het roer een nieuwe wind door Peer waait. Dat we hier met een enthousiaste, 
intelligente en toegankelijke burgervader te maken hebben, is algemeen geweten. Maar waarop is Steven het meest fi er? Wat zijn 
volgens Steven zelf eigenlijk de minder mooie kanten van de job? Wat vond hij de moeilijkste momenten tot nu toe? En is er met al 
dat werk nog wel tijd voor een gezinsleven? Tijd voor een interview over de politiek, de job en het leven daarbuiten.

Steven, jij bent een Perenaar in hart en nieren?

“Dat klopt. Mijn roots liggen hier en ik ben hier geboren 
en getogen. Al 41 jaar mag ik mij een gelukkige Perenaar 
noemen. Na de jongensschool ging het richting Agnetendal. 
Daarna heb ik rechten gestudeerd in Leuven, waarvan het 
laatste jaar op Erasmus-uitwisseling in Rome. Vervolgens 
koos ik voor de job van advocaat, gecombineerd met 
lesgeven aan UHasselt. Ik specialiseerde mij o.a. in fi scaal 
recht en alle verplichtingen rond verenigingen en vzw’s. Mijn 
boek ‘De vzw stap voor stap’ werd ondertussen al 4000 
keer verkocht en wordt aanzien als een van dé referenties 
voor de vzw-sector. Het verenigingsleven heeft mij altijd erg 
geïnteresseerd, vandaar mijn doorgedreven engagement bij 
o.a. de Koninklijke Harmonie van Peer, evenals de politiek. 
Met een schepen en waarnemend burgemeester als 
vader kreeg ik dat natuurlijk met de paplepel naar binnen. 
Zodoende is die interesse al in mijn tienerjaren ontstaan. 
Ik volgde toen zelfs regelmatig de gemeenteraad in Peer 
als toeschouwer.”

In 2012 werd aan jou gevraagd om de CD&V-lijst te 
trekken.

“Theo Kelchtermans vroeg me begin 2012 inderdaad om de 
lijst te trekken. Er werd in de beginfase weleens geopperd 
dat Theo de touwtjes strak in handen hield, maar dat was 
helemaal niet zo. We stelden een dynamische ploeg van 
sterke mensen samen en konden vanaf het begin onze 
eigen stempel drukken. In het beleidsplan probeerden wij 
ook al een langetermijnvisie op te stellen. Ik denk dat we als 
gemeente goed moeten nadenken over de toekomst en 
waar we precies naartoe willen. In 2013 legde ik als nieuwe 
burgemeester de eed af bij de gouverneur. Een moment om 
te koesteren, waarbij ook mijn familie aanwezig was. En toen 
is het échte werk pas begonnen.”

Intussen is er in jouw persoonlijk leven toch ook veel 
veranderd?

“Ja, ik ben dit jaar 10 jaar getrouwd met Katrien en fi ere 
papa van Lena (8 jaar), Lucie (6 jaar), Miene (5 jaar) en 
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Door (2,5 jaar). Een hele drukte, maar dat zal voor velen 
wel herkenbaar zijn.” (lacht) “Zonder Katrien, familie en 
vrienden zou het niet gaan. Gezinsmomenten zijn er dan 
ook om te koesteren. Gelukkig zijn er heel wat leuke 
plekjes en activiteiten in Peer.”

Met #PeerFietst zetten jullie zwaar in op de fi ets. 
Waarom eigenlijk?

“De fi ets is hét vervoersmiddel van de toekomst. Jaar 
na jaar worden er meer fi etsen verkocht, ook e-bikes. 
Het is hét middel om het mobiliteitsprobleem op te 
lossen en ook nog eens goed voor de gezondheid. Niets 
dan voordelen dus. In juni 2017 zijn we met een aantal 
collega-burgemeesters per fi ets naar de koning gereden 
en werden we er ook ontvangen. Een moment om te 
koesteren. Een goed fi etsbeleid zie ik als een ‘fi etswiel’. 
Als stad moet je zorgen voor de nodige hardware, dus de 

infrastructuur, zoals onze fi etsstraat. Daarnaast investeer je in een fi etscultuur, dus je stimuleert het fi etsgebruik. Hoe 
meer je dit kan realiseren, hoe sneller het wiel zal draaien. Ik benadruk graag nog even onze pioniersrol in Vlaanderen. 
Peer wordt als fi etsstad écht genoemd en geroemd. Hoogtepunt was het Fietscongres waar ik als spreker onze fi etsstad 
voor andere steden en gemeenten mocht toelichten. Niet alleen over #PeerFietst, maar ook over onze ParticiPEER-
aanpak worden wij vaak uitgenodigd om te spreken. En dit overal in Vlaanderen.”

Wat zijn de mooie kanten van de job?

“Dat klinkt cliché, maar toch is het zo: dat je heel concreet dingen kan doen voor, met en tussen de mensen uit je 
eigen stad. Dat je met hun terechte bekommernissen aan de slag kan om oplossingen te bieden. Het mooie is ook 
dat je projecten mee kan (helpen) uitrollen die belangrijk zijn voor alle inwoners. Ik denk nu spontaan aan de nieuwe 
scholencampus in het centrum. In 2006 reeds, toen ik pas schepen was, zijn we dat project gestart. In 2014 was ik als 
burgemeester bij de eerstesteenlegging en in 2016 natuurlijk tijdens de opening. Dat was een boeiend traject, maar je 
ziet: het gaat hier wel over een periode van 10 jaar.”
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Natuurlijk zijn er ook minder mooie momenten …

“Uiteraard. Rampen, ongevallen en het leed dat daarmee gepaard 
gaat. Mensen zien lijden, dan lijd je als burgemeester ook mee 
hoor. We hadden bijvoorbeeld de ontploffi  ng in Grote-Brogel. 
Toen was ik nog maar 3 maanden burgemeester … Ik werd er 
onmiddellijk ingegooid. In 2015 was er vervolgens het tragische 
ongeval in Kleine-Brogel waarbij een meisje van 5 om het leven 
kwam. Zij was toen net zo oud als onze oudste dochter Lena. 
Zo’n momenten grijpen je naar de keel.”

Je wil graag nog even stilstaan bij het overlijden van Rudi 
Vanhees?

“Ik zat in de auto richting Hasselt, ongeveer ter hoogte van de 
Pukkelpop-weide, toen dat telefoontje binnenkwam. Ik heb me 
langs de kant moeten zetten om even te bekomen. Ook al was 
Rudi geen lid van onze partij, we werkten altijd constructief samen. 
Ik heb enorm fi jne en warme herinneringen aan hem.”

Is burgemeester zijn een zwaar beroep?

“Het vergt veel. Je moet altijd bereikbaar zijn en paraat staan. 
Maar daar staat dan wel tegenover dat er niets mooier is dan in je 
eigen stad dingen te doen voor de mensen. Wat de belangrijkste 
eigenschappen van een goede burgemeester zijn? Luisteren, 
analyseren en actie ondernemen. En ook vooruitkijken. Naar 
morgen, maar ook naar de verdere toekomst, zodat de volgende 
generaties het ook goed hebben in Peer.”

Je zei het net zelf al: je bent ook vzw-expert?

“Jawel. Ik heb samen met Tom De Gendt een advocatenkantoor in 
Leuven. Daar begeleiden we o.a. heel wat vzw’s: van ziekenhuizen 
over heel Vlaanderen tot de oprichting van kleinere verenigingen. 
Gelukkig hebben wij in het advocatenkantoor ook een goeie 
ploeg om alles mee op te volgen. Maar de vzw-microbe heeft mij 
te pakken: ik geef dan ook vaak lezingen in heel Vlaanderen over 
de vzw-wetgeving en de laatste maanden ook heel vaak over 

“Dingen in beweging 
zetten samen met 
anderen, dat geeft 
een supergevoel.”
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GDPR voor verenigingen, de nieuwe privacywetgeving. 
Daarnaast adviseer ik minister Jo Vandeurzen, o.a. rond 
het nieuwe Woonzorgdecreet.” 

Om dat vol te houden, is een gezonde geest in een 
gezond lichaam zeker belangrijk.

“Daarom dat ik ’s ochtends regelmatig ga joggen. En ik wil 
ook terug weer meer gaan wandelen. Niet alleen omdat 
het gezond is, maar ook omdat dan de ideeën komen. 
En ja, het is sterker dan mezelf: ik let toch ook goed op 
onderweg langs de Peerse wegen en steegjes. Als er mij 
iets opvalt dat beter kan of niet in orde is, meld ik het 
meteen.” (lacht) “Ik let ook op mijn voeding en probeer 
kleine verplaatsingen zo vaak als kan met de fi ets te 
maken. Je goed in je vel voelen, is in deze job belangrijk.” 

En nu zitten we in verkiezingsmodus. Dat is toch 
extra spannend?

“Het voelt een beetje aan als een examen afl eggen. 
Natuurlijk ben ik benieuwd of de mensen tevreden zijn 
over het beleid dat wij als ploeg gevoerd hebben. We 
hebben ons programma kunnen realiseren en dus onze 
beloftes van 2012 kunnen waarmaken. En dat Peer nu 
meer dan ooit bruist, dat hoor ik dagelijks. En niet alleen 
van Perenaren. Daar ben ik toch wel fi er op.

Waarom moeten mensen in Peer op CD&V stemmen?

“Daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats 
omdat CD&V de beleidservaring heeft. Roepen van de 
zijlijn is makkelijk, maar een stad besturen is anno 2018 
écht geen kinderspel. CD&V zorgt in Peer al decennialang 
voor stabiliteit. In de tweede plaats omdat wij de juiste 
mensen hebben om Peer op alle vlakken nog sterker te 
maken. Ons programma kijkt veel verder dan morgen. 
Inzetten op de fi ets en het ParticiPeer-verhaal, dat waren 
in het begin vernieuwende ideeën voor Peer, die nu al 
goed ingeburgerd zijn. Weet je, wij spreken hier intern 
over ons ‘Positief Project voor Peer’. Onze mensen 
doen niet aan afbraakpolitiek, maar willen vooruit. Ons 
positivisme bindt ons. En dat slaat ook aan. We horen van 
veel mensen dat ze aangenaam verrast zijn door wat er in 
Peer veranderd is de laatste jaren. Dat doet deugd om te 
horen. Ten slotte staat CD&V als partij voor verbinden en 
wil het kansen geven aan iedereen die vooruit wil in de 

samenleving. Iedereen inbegrepen. De enige weg, 
is de weg vooruit. Dat vind ik een mooie gedachte, 
ook voor Peer.”

We hebben je weleens horen speechen over de 
typische Perenaar.

“Die vergeleek ik in een speech inderdaad eens met 
onze Reus der Kempen. Die staat stevig met de beide 
voeten op de grond, straalt trots uit, maar is tegelijk (door 
de gebruikte baksteen) ook wat onopvallend, zoals de 
Perenaar ook bescheiden is. Die blaast dus niet hoog van 
de toren.” (lacht) “Hij kijkt uit over de hele regio. Hierin 
zie je de verbinding tussen de dorpen en het centrum. 
Samengevat: de Perenaar is trots op zijn hele stad, maar 
blijft bescheiden.” 

CD&V wil de provincies behouden. Een goede zaak?

“Ja, absoluut! Limburg moet altijd blijven bestaan. 
Sommigen (zoals N-VA) willen de provincies afschaff en. 
Dat zou een ramp zijn voor Limburg en voor ons! Limburg 
zal dan immers uit elkaar vallen en we gaan niet meer 
kunnen opboksen tegen grote steden zoals Antwerpen, 
Gent en Leuven. We zullen heel wat geld voor grote 
projecten (bv. openbaar vervoer) mislopen. Door goed 
samen te werken in Limburg hebben we in het verleden 
heel wat kunnen bereiken. Denk maar aan de creatie 
van nieuwe jobs na de sluiting van Ford Genk, de Corda 
campus, Universiteit Hasselt … Ik vind ook dat het voor 
Peer (en Noord-Limburg) heel belangrijk is om een stem 
te hebben in de provincieraad. Daarom heb ik onmiddellijk 
ja gezegd toen men mij vroeg om lijsttrekker te zijn voor 
de provincie in Noord-Limburg.”

Hoe zie je de toekomst van Peer?

“Verschillende projecten zijn uitgevoerd, maar er staan 
er ook nog een heleboel op de planning! Wij hebben een 
uitgebreid programma mét langetermijnvisie (zie 
www.peersterkermaken.be). Daarnaast staan 
25 enthousiaste en supergemotiveerde mensen klaar 
om er, samen met de Perenaren, tegenaan te gaan. 
Ik wil op 14 oktober dan ook aan alle Perenaren het 
vertrouwen vragen om Peer en de dorpen nog sterker 
te mogen maken!”

“Dingen in beweging 
zetten samen met 
anderen, dat geeft 
een supergevoel.”
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STERKE BASIS
STRAFFE TOEKOMST !

Werken, 
ondernemen & leren

Werken gaat over permanent leren, 
ondernemerschap stimuleren, kansen 
krijgen en grijpen en fl exibiliteit.

Wonen & Zorgen
Aangenaam wonen betekent niet alleen 
zich thuis voelen, maar ook gezond wonen 
en de beste zorg wanneer die nodig is.

Mobiliteit & veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Zowel in 
en om het huis als in het verkeer.

Leven & vrije tijd
We blijven gaan voor nog meer beleving 
in onze stad en dorpen door mensen te 
verbinden en te betrekken.

Bekijk ons volledige programma op www.peersterkermaken.be

4 domeinen:
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Onze 7 projecten die 
Peer nog sterker gaan maken

Nog meer Perenaren op de fi ets krijgen, begint bij een goede en 
comfortabele infrastructuur: wij gaan voor 50 km nieuwe fi etspaden 
in de komende 12 jaar, betere verbindingen tussen de dorpen en 
allerhande grote en kleine fi etsinitiatieven.

Ons plan is evolueren naar een stad waar technologie wordt 
ingezet om het leven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door 
een verder uitgebouwd digitaal loket, slimme vuilbakken, het 
opvolgen van de luchtkwaliteit, veiligheidscamera’s …

Een stad besturen betekent nadenken over de toekomst: we 
plannen initiatieven rond mobiliteitsknooppunten, klimaatacties, 
circulaire economie, gezond eten, armoedebestrijding …

De toon is gezet: met ParticiPeer denkt de Perenaar reeds mee. 
Maar we willen nog een stapje verder gaan met onder andere 
dorpsbudgetten, co-creatie, burgercontracten …

We willen elk dorp in Peer nog meer laten leven en bruisen door 
subsidies voor buurtwinkels, te investeren in woongelegenheden, sport 

en cultuur … En waarom niet werken met dorpsbudgetten?

We willen ons stadscentrum vergroenen en hipper maken. Het aantrekken 
van leuke winkels en gezellige terrassen staat hoog op de agenda.

Na een scholencampus, ook een seniorencampus. De start is gegeven 
voor de bouw van een eigentijds woonzorgcentrum in combinatie met de 

uitbouw van 70 extra assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum.

Een fi etsdeal

Een gezonde en slimme stad

Een duurzame stad

De Perenaar denkt mee

Bruisende en (be)leefbare dorpen

Peer centrum als hotspot voor beleving

Een seniorencampus
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WOUTER BEKE
Burgemeester van Leopoldsburg en voorzitter van CD&V (nationaal)

“In 2013 zijn Steven en ik samen als nieuwe burgemeesters aan de 
slag gegaan: het begin van een intense samenwerking. Omdat ik zijn 
intelligentie, engagement, warm hart en doorzettingsvermogen zo 
waardeer, heb ik hem ook gevraagd provinciaal CD&V-voorzitter 
te worden. Steven is bescheiden én besluitvaardig. Hij kan 
goed naar de mensen luisteren, maar heeft vaak al op 
voorhand nagedacht over mogelijke pistes of oplossingen. 
Hij kan mensen ook op hun gemak stellen en een groot 
gevoel van betrokkenheid geven. Hij koppelt visie 
aan menselijkheid.” 

KEVIN HOUBEN
Componist, dirigent, docent en jeugdvriend van Steven 

“Ik ken Steven al sinds de kleuterklas in Peer, en heb het volste vertrouwen 
in hem. Hij is een man met een visie én is ook nog eens sociaal 
meevoelend met zijn burgers. Onlangs ging ik nog met hem op 
de foto tijdens de opening van het feestjaar ‘Peer 650 jaar 
stad’. Het was mijn eerste symfonie, uitgevoerd door het 
Nationaal Orkest van België. Een uniek moment om nooit 
te vergeten!”

MAARTEN VAN HET BOLSCHER
Senior-beleidsadviseur op het Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat in Den Haag en vriend van Steven

“Ik ken ‘Stevie’ uit Rome. We hebben daar allebei een jaar als Erasmus-
student gezeten. Hij studeerde rechten, ik biochemie. Dus we 
kwamen elkaar vooral tegen bij de activiteiten naast de studie. 

We hebben veel met elkaar opgetrokken in Rome, en dat is 
nog steeds een hele mooie herinnering. Stevie is een eerlijke 

en in mijn ogen bescheiden, hardwerkende, vrolijke en zeer 
gastvrije vriend. Als het moet serieus en met een plan, maar als 

het even kan ook in voor een pint (of twee) en veel gezelligheid.”

STEVEN DOOR EEN ANDERE BRIL
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SIGRID CORNELISSEN
1ste schepen 

“Ik ken Steven al lang. Eerst als ‘zoon van’, daarna als piepjonge organisator 
van de Happy New Year-fuiven, als collega-schepen en nu als 

burgemeester … én baas dus. Maar dat hoort hij niet graag ;-) Nee, 
Steven is vooral een echte teamplayer, die in de eerste plaats 

zelf hard werkt en iedereen mee op sleeptouw neemt! Hij 
is intelligent en gedreven. Bescheiden ook, maar weet 

toch heel goed wat hij wil. Steeds vertrekkende vanuit een 
duidelijke en doordachte visie, denkt hij oplossingsgericht. 

Goed speechen is weinigen gegeven, maar Steven kan het: uit de 
losse pols, origineel, kort en krachtig.”

GERT CUPPENS
Vriend van Steven en uitgeweken Perenaar

“Bij de harmonie van Peer hebben Steven en ik elkaar leren kennen. In onze vereniging 
nam hij altijd het voortouw als er iets georganiseerd moest worden. Oók het 

bijhouden van ‘de pot’ als we uitgingen. Toen we met vrienden op vakantie waren, 
heeft hem dit bijna zijn leven gekost. Iemand moet gezien hebben dat Steven 

inderdaad voor ons het aanspreekpunt was als de dorst gelest moest 
worden, hem verdoofd en vervolgens overvallen. Steven is toen een halve 
nacht vermist geweest, maar gelukkig is hij er op een aantal kleerscheuren 

na heelhuids vanaf gekomen en heeft het hem niet weerhouden om nadien 
het voortouw te blijven nemen. Moraal: vele jaren geleden vertrouwde ik Steven 

al mijn geld toe, en ik zou het vandaag zonder nadenken opnieuw doen. De burgers 
van Peer kunnen op hun twee oren slapen dat hun fi nanciën goed beheerd worden.”

JAN MATHEÏ
Broer van Steven

“Wat ik vooral apprecieer aan mijn grote broer Steven is de manier waarop 
hij zich telkens weer ten dienste stelt van de andere. Als we naar onze 
familie kijken, is dit iets wat altijd wel in onze genen gezeten heeft. 
Zo combineerde onze grootvader zelfs zijn huisartsenpraktijk 
met een burgemeesterschap! Steven zal ook altijd naar de 
mensen luisteren en trachten te helpen waar kan, en geloof 
mij, dat is een kunde op zich. Dat luisteren naar de mensen 
is volgens mij ook de bron van waaruit hij Peer de afgelopen 
jaren op een constructieve manier heeft vooruitgeholpen. 
Ik doe het hem niet na!”
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48 UUR IN HET 
LEVEN VAN STEVEN
Burgemeester zijn, wat houdt dat nu precies in? We volgden 
Steven in de zomer 2 dagen lang op de voet, van vroege 
jogsessies over huwelijken voltrekken tot avondvergaderingen. 

05.15 uur
— de wekker gaat 

05.30 uur
— thuis werken
Ik kruip achter mijn bureau … de werkdag start! Eerst 
blader ik (digitaal) door de kranten en vervolgens check 
ik mijn e-mails en controleer ik de dossiers voor het 
advocatenkantoor.

07.30 uur
— politiecollege 
Peer vormt samen met Leopoldsburg en Hechtel-Eksel 
een politiezone. Eén keer per maand kom ik samen 
met de collegeburgemeesters en de korpschef in het 
politiecollege, waarvan ik voorzitter ben. Samen werken 
we hard aan (verkeers)veiligheid in onze gemeenten! 

10.00 uur
— afspraken en vergaderingen
De ochtend wordt gevuld met overleg, vergaderingen 
met de verschillende diensten van onze gemeente en 
afspraken met burgers.

11.30 uur
— op de set voor een promofi lmpje 
fi etspompen 
Peer is een fi etsstad! Maar het werk is nog niet af … 
Daarom proberen we in te zetten op fi etsinfrastructuur: 
fi etspaden, maar ook openbare fi etspompen in het 
centrum en de dorpen. Om dit te lanceren, maken we 
snel een fi lmpje. 

12.15 uur
— gezonde lunch thuis
Als het kan, passeer ik thuis voor een snelle, maar 
heerlijke gezonde lunch. Ik heb het geluk om al 10 jaar 
lang van de kookkunsten van mijn echtgenote Katrien 
te mogen genieten! 05.30 uur

07.30 uur

10.00 uur
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13.30 uur
— college van burgemeester en 
schepenen
Elke week vergadert het college van burgemeester 
en schepenen. Samen met collega’s Sigrid, Lutgarde, 
Liesbeth, Raf, Louis en Roger buig ik me over 
beslissingen: subsidies aan verenigingen, vergunningen, 
toekomstgerichte nieuwe projecten, enz.

17.30 uur
— thuismoment: spelen in de tuin
Tussen 17.30 en 19.30 uur probeer ik thuis te zijn voor 
een momentje met Katrien en onze 4 kinderen: Lena 
(8 jaar), Lucie (6 jaar), Miene (5 jaar) en Door (2,5 jaar) 
voordat ze naar bed gaan.

19.00 uur
— opening speelgroene buurtplek in 
Wijchmaal
Enkele jaren geleden zijn we samen met de buurten een 
traject gestart om speelgroene buurtplekken te maken. 
En deze moeten natuurlijk feestelijk geopend worden!

20.00 uur
— vergadering
Bijna elke avond staan er nog vergaderingen op het 
programma. Een overleg met een buurt (in het kader 
van ParticiPeer), een vergadering met verenigingen, een 
afspraak met Perenaren …

22.00 uur
— pint aan de toog
Na een vergadering en drukke werkdag is er nog plaats 
voor een babbeltje aan de toog en een frisse pint!

11.30 uur 13.30 uur

17.30 uur

20.00 uur

22.00 uur

19.00 uur

12.15 uur
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05.15 uur
— de wekker gaat 

05.30 uur
— joggen, een gezonde geest in een 
gezond lichaam! 
1 à 2 keer per week probeer ik ’s morgens te gaan 
joggen. De oortjes in met leuke muziek of een podcast 
en dan een 5-tal km richting Molhem of Peer centrum. 
Ik zie er soms tegenop, maar achteraf voel ik me wel 
echt superfi t!

06.45 uur
— boterhammen smeren
Een taakje voor mij bij de rush om onze vier kinderen 
klaar te maken voor een nieuwe schooldag: de 
boterhamdozen klaarmaken!

07.00 uur
— ontbijt
De beste start van de dag, is een lekker ontbijt. En ook 
nog eens een moment om samen aan te tafel te zitten!

08.00 uur
— vertrek naar school
Katrien brengt Lena, Lucie, Miene en Door bijna altijd 
met de fi ets naar school. Als ik kan, rijd ik graag mee 
om daarna mijn werkdag in het Poorthuis te kunnen 
verderzetten.

08.45 uur
— overleg medewerkster
We overlopen samen de agenda, lopende dossiers 
en afspraken. 

10.00 uur
— huwelijk
Een huwelijk mogen voltrekken: altijd een mooi 
moment!

11.00 uur
— overleg met hoofd wijkpolitie
Regelmatig zit ik samen met het hoofd van wijkpolitie 
Peer om een aantal zaken te bespreken.

07.00 uur
10.00 uur

08.00 uur

05.30 uur

14



11.00 uur

12.00 uur

13.00 uur

15.30 uur

16.30 uur

12.00 uur
— overleg vliegbasis
Vandaag werden we uitgenodigd om uitleg te krijgen 
over de nieuwe vliegschema’s van de vliegbasis. 

13.00 uur
— rondgang veiligheid Belgian Air 
Force Days
In het kader van de Belgian Air Force Days hebben 
we hard gewerkt aan het veiligheidsplan om op 
alles voorbereid te zijn. De burgemeester is immers 
de hoofdverantwoordelijke en voorzitter van het 
zogenaamde ‘crisiscomité’ als er iets misloopt … Ter 
plaatse checken we de verschillende voorzieningen.

15.00 uur
— persconferentie mobihubs
Burgemeester zijn, is samen met ons team ook 
nadenken over de toekomst en projecten uitzetten. 
Zo lanceren we het idee van de ‘mobihubs’ 
(mobiliteitsknooppunten waar verschillende soorten van 
vervoer samenkomen, aangevuld met diensten zoals 
wifi , fi etsherstelplaats, pakjesafhaalpunt …), waarvoor we 
van Vlaanderen 195 000 euro subsidie krijgen.

15.30 uur
— interview TVL

16.30 uur
— overleg met 1ste schepen Sigrid 
Cornelissen

17.30 uur
— thuis eten met Katrien en de 
kinderen

20.00 uur
— vergadering en ondertekenen 
dossiers
Voor de vergadering zorg ik ervoor dat een heel aantal 
beslissingen en brieven nog ondertekend worden op 
mijn bureau in het Poorthuis.
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STEVEN LIKES 

Ontspannen Steven

Ambitieuze Steven

Bourgondische Steven

Familiale Steven

Paardrijden  

KRC Genk  

Joggen  

Wandeling door het bos  

Burgemeester  

Vergadering leiden  

Punctueel schema volgen  

Pizza in Rome  

Wijn in Frankrijk  

Pikante ovenschotel  

Jamie Oliver  

Strijken  

Kerstmis  

Pretpark  

K3  

 Skiën

 Anderlecht

 Fietsen

 Wandeling langs het water

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

of

 Advocaat

 Speech geven

 Geordende chaos 
 tegen deadline

 Mosselen aan zee

 Bier in België

 Zoet nagerecht

 Pascale Naessens

 Dweilen

 Nieuwjaar

 Dierentuin

 Ghostrockers

Ik hou wel van mooie interieurs. Een beetje strak, maar 
toch nog heel gezellig: een vleugje Scandinavisch met 
urban jungle. Met deze woontrend maak je gebruik van 
veel verschillende planten, van cactus tot hangplant. Je ziet 
zelfs tegenwoordig hele plantenwanden. Ik ben er alvast 
weg van, ook bij ons thuis.

Hygge
Eigenlijk is het Deense woord hygge niet direct te ver-
talen. Het betekent iets als comfort, warmte, samen-
horigheid. Juist dat wat wij ook in #StadPeer nastreven!

Rome, een tweede thuis!
In 1999 studeerde ik een jaar in Rome via Erasmus-uitwisseling. Het was een jaar met 
superervaringen: nieuwe mensen leren kennen, een andere cultuur, dag in dag uit leven in 
een van de mooiste steden ter wereld … Top!

Mijn 3 tips voor Rome:

›› Piazza Mattei: in de oude Joodse wijk kan je verdwalen in de kleine straatjes en opeens … terechtkomen op 
de piazza Mattei (jawel). Beroemd voor zijn schildpaddenfontein.

›› Dar Poeta: de allerbeste pizza’s proef je hier. Mijn favoriet: pizza campagnola en als dessert ‘pizza con nutella’. 

›› Bar San Calisto: een echt volkscafé waar je een Italiaanse ‘peroni’ kan drinken op straat. 

‘GUILTY PLEASURE’: 
INTERIEUR 

WAT VERKIEST STEVEN?

LIEVELINGSWOORD:

CITYTRIP
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TERUGBLIK
In Peer is er de afgelopen 5 jaar hard gewerkt. Hieronder slechts enkele 
realisaties en momenten waar ik fi er op ben. Meer realisaties zien? 
Kijk dan even op www.peersterkermaken.be

#PeerFietst Nieuwbouw 
tennis en fi tness

Dorpsevenement

Dorpsevenement

Nieuwe speeltuin 
Breugelhoeve

Vernieuwde woonstraten 
Scherpe Steenstraat 

en Nieuwstraat
Nieuwe sporthal

Evenement
WK op de markt 

Gerenoveerde pastorij met 
pastorijtuin Kleine-Brogel Nieuwe scholencampus ’t Lin in het nieuw

Ledverlichting Natuur in Peer Ondersteuning voor 
verenigingen

Start mobihubs Een plan 
voor ouderenzorg

Spring

Refl ecterende 
huisnummers

Speelgroene
buurtplekken Wonen in Peer Uitbreiding 

kmo-zone Bokt

#Peerfi e

Torenfeesten

ParticiPeer
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Samen maken we Peer sterker
De kandidaten van CD&V Peer komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: 
Peer klaarmaken voor de toekomst. Op www.peersterkermaken.be lees je alles over hun beroep, hobby’s én 
hun visie voor Peer.

MATHEI Steven
CORNELISSEN Sigrid
WINTERS Koen
GORDIJN Yoshi
BROEKX Steven
BRAEKEN Tine
LENAERTS Nico
VAN LIMPT Hilde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DILIEN Liesbeth
COLAERS Dirk
PAESEN Ilse
CAMPS Nico
JANSSEN Aniek
VAN GEYSEGHEM Toon
NOUWEN Lore
SWENNEN Hendrik

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KENZELER-SEIFEN Monika
DIERCKX Philippe
CEYSSENS Lutgarde
NELIS Raf

24.

SCHROOTEN Eddy
VOSSEN Els
HABRAKEN Ward
SOORS Mia

11.

12.

13.

25.
GEERITS Bram

MATHEI Steven
CORNELISSEN Sigrid
WINTERS Koen
GORDIJN Yoshi
BROEKX Steven
BRAEKEN Tine
LENAERTS Nico
VAN LIMPT Hilde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DILIEN Liesbeth
COLAERS Dirk
PAESEN Ilse
CAMPS Nico
JANSSEN Aniek
VAN GEYSEGHEM Toon
NOUWEN Lore
SWENNEN Hendrik

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KENZELER-SEIFEN Monika
DIERCKX Philippe
CEYSSENS Lutgarde
NELIS Raf

24.

SCHROOTEN Eddy
VOSSEN Els
HABRAKEN Ward
SOORS Mia

11.

12.

13.

25.
GEERITS Bram

MATHEI Steven
CORNELISSEN Sigrid
WINTERS Koen
GORDIJN Yoshi
BROEKX Steven
BRAEKEN Tine
LENAERTS Nico
VAN LIMPT Hilde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DILIEN Liesbeth
COLAERS Dirk
PAESEN Ilse
CAMPS Nico
JANSSEN Aniek
VAN GEYSEGHEM Toon
NOUWEN Lore
SWENNEN Hendrik

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KENZELER-SEIFEN Monika
DIERCKX Philippe
CEYSSENS Lutgarde
NELIS Raf

24.

SCHROOTEN Eddy
VOSSEN Els
HABRAKEN Ward
SOORS Mia

11.

12.

13.

25.
GEERITS Bram

MATHEI Steven
CORNELISSEN Sigrid
WINTERS Koen
GORDIJN Yoshi
BROEKX Steven
BRAEKEN Tine
LENAERTS Nico
VAN LIMPT Hilde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

DILIEN Liesbeth
COLAERS Dirk
PAESEN Ilse
CAMPS Nico
JANSSEN Aniek
VAN GEYSEGHEM Toon
NOUWEN Lore
SWENNEN Hendrik

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KENZELER-SEIFEN Monika
DIERCKX Philippe
CEYSSENS Lutgarde
NELIS Raf

24.

SCHROOTEN Eddy
VOSSEN Els
HABRAKEN Ward
SOORS Mia

11.

12.

13.

25.
GEERITS Bram

“Met veel goesting samen verder doen.”

 46 jaar

 Grote-Brogel

Sigrid Cornelissen
Een Peer waarin de kerkdorpen mee centraal staan en 
waar voor jong en oud plaats is om elkaar te ontmoeten.

 32 jaar

 Kleine-Brogel

Koen Winters

2 3

Samen voor een Peer waar iedereen zich thuis voelt.

 23 jaar

 Peer

Yoshi Gordijn

4

De dorpen en Peer centrum verbinden, daar worden 
we als Perenaren allemaal beter van.

 39 jaar

 Peer

Steven Broekx

5

Evolueren naar een positieve samenleving waar 
geëngageerde en ondernemende mensen alle kansen 
krijgen.

 23 jaar

 Erpekom

Tine Braeken
De jeugd is de toekomst. Zij verdienen alle plaats en 
ruimte die ze nodig hebben om zich te ontplooien.

 51 jaar

 Linde-Peer

Nico Lenaerts

6 7

Een gezellig Peer vol warme buurten, waar mensen 
er zijn voor elkaar.

 49 jaar

 Wijchmaal

Hilde van Limpt

8

Bruisende dorpen en een stadje waar het voor jong 
en oud goed wonen en leven is.

 45 jaar

 Grote-Brogel

Eddy Schrooten

9
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Een bloeiende stad met voldoende ontplooiingskansen 
voor alle jongeren.

 19 jaar

 Grote-Brogel

Lore Nouwen
Een gezond fi nancieel beleid en het versterken van lokaal 
ondernemerschap, dat maakt Peer sterker.

 31 jaar

 Wijchmaal

Hendrik Swennen

20 21

Mijn Peer, mijn thuis. Daar wil ik jong en oud mee 
van laten genieten.

Veilige fi etspaden van en naar school en een veilige 
schoolomgeving, zowel in het centrum als in de 
kerkdorpen.

 56 jaar

 Peer

 43 jaar

 Kleine-Brogel

Monika Kenzeler-Seifen

Aniek Janssen

22

18

Ik wil me inzetten voor een gezonde handel en 
horeca in Peer.

Een Peer met een rijke sociale, culturele en educatieve 
voedingsbodem om jongeren te laten groeien.

 48 jaar

 Peer

 22 jaar

 Peer

Philippe Dierckx

Toon Van Geyseghem

23

19

Zorgzame buurten, sociale deeleconomie, toegankelijke 
activiteiten en cultureel plezier vind ik meer dan fair.

 53 jaar

 Wijchmaal

Lutgarde Ceyssens
Een verkeersveilig Peer, daar wil ik voor gaan.

 49 jaar

 Wauberg

Raf Nelis

24 25

Een stad waarin de combinatie werk-school-opvang 
voor ouders nog makkelijker wordt.

 42 jaar

 Peer

Els Vossen
Een moderne stad waar (jonge) ondernemers alle 
kansen krijgen.

 21 jaar

 Wijchmaal

Ward Habraken

10 11

Een stad waar het goed is om te wonen en waar een 
sterk zorgbeleid wordt gevoerd.

 59 jaar

 Peer

Mia Soors

12

Een moderne stad met een bruisend verenigingsleven 
en een duidelijke toekomstvisie.

 33 jaar

 Wauberg

Bram Geerits

13

Een gezellig Peer vol warme buurten, waar mensen er 
zijn voor elkaar: daar blijf ik voor gaan.

 36 jaar

 Wauberg

Liesbeth Diliën
Een Peer waar alles op wieltjes loopt voor alle Perenaren.

 50 jaar

 Peer

Dirk Colaers

14 15

Een warm en zorgend Peer waar iedereen zich 
goed voelt.

 23 jaar

 Peer

Ilse Paesen

16

Kunst en cultuur voor iedereen.

 41 jaar

 Wijchmaal

Nico Camps

17

19



SOCIAL MEDIA

  Steven Matheï

  stevenmathei

  stevenmathei

www.peersterkermaken.be


