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Lijsttrekker 

64 jaar, coördinator drukkerij

STAN SCHOLIERS JEF BROES

MARJAN NAUWELAERT

57 jaar, technisch leerkracht

33 jaar, student master toerisme KU

Leuven 

 
Marjan is onze kandidaat nummer twee

en eerste vrouw op de lijst. Ze is in

Schelle opgegroeid en is trotse moeder

van twee zonen.  

 

Voor Marjan is het tijd voor een modern,

ambitieus en zelfkritisch bestuur dat

inspraak voorop stelt. Door samen na te

denken en te doen komen we een pak

verder.1
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De eerste naam op onze lijst is die van

Stan. Je komt hem zeker wel eens al

joggend of fietsend tegen. Hij staat mee

aan de wieg van Groen Schelle en is er ook

de voorzitter van.   

 

Onze open ruimte is voor Stan een

belangrijk aandachtspunt. Verstandige

planning moet daarvoor zorgen.

Jef neemt de derde plaats in op onze lijst. Hij

houdt ontzettend veel van zijn dorp dat hij

door en door kent. In zijn vrije tijd vind je hem

in de moestuin waar hij met veel zorg zijn

groenten kweekt. 

 

Voor Jef staat er veel op de agenda. Onze

groene longen behouden, veiligheid voor

fietsers en voetgangers en lokale

middenstand ondersteunen is waar hij voor

gaat.



43 jaar, deskundige vrije tijd en

jeugd bij de gemeente Aartselaar

AN VERMEULEN KAREN DE PAUW

MARC GEURS

22 jaar, doctoraatsstudent bio-

ingenieurwetenschappen UGent

62 jaar, gepensioneerd
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An kom je overal in Schelle tegen. Ze is

 basketbalcoach bij BBC Schelle en je ziet

haar aan het werk als trompettiste bij het

Koninklijk Harmonieorkest en als

vrijwilliger in de wereldwinkel.  

 

Haar aandacht gaat dan ook naar de nodige

ondersteuning en degelijke infrastructuur

die een gemeente aan haar verenigingen

moet kunnen bieden.

Onze jongste vrouw op de lijst is Karen. Zij

woont al heel haar leven in Schelle, is

vrijwilliger bij de wereldwinkel en speelt

dwarsfluit bij het Koninklijk Harmonieorkest. 

 

Karen koestert onze prachtige open ruimte.

Door deze slim in te delen  zorgen we voor

een win-win voor mens én klimaat.

Ook Marc woont al zijn hele leven in

Schelle. Zijn tijd brengt hij graag door in

het bijzijn van kinderen en kleinkinderen. 

 

Marc zetelde zes jaar in de OCMW-raad

en weet hoe belangrijk het is een degelijk

sociaal beleid te volgen, met oog voor zij

die onze steun echt nodig hebben. 



27 jaar, animator WZC Familiehof

HENDRIK MEES KARL ELSEN

HILDE HEYVAERTS

58 jaar, leerkracht elektriciteit

67 jaar, gepensioneerd
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Onze kandidaat op de achtste plaats is

Hilde . Zij engageert zich vol enthousiasme

in een koor, houdt van klassieke concerten

en yoga.  

 

De rust en de natuur in Schelle zijn voor

haar van onschatbare waarde. Daarom is

het slim plannen van onze ruimtelijke

ordening én onze groene zones voor haar

een belangrijk punt op de agenda. 

Hendrik neemt de zevende plaats op onze

lijst in. Hij woont hier al zijn hele leven en

brengt al sportend zijn vrije tijd door. 

 

Daarom hecht Hendrik veel belang aan

sport en vrije tijd in ons dorp. Iedereen

heeft recht op ontspanning en het is aan

Schelle om daar mee voor te zorgen. 

Karl woont al zijn hele leven in Schelle en

draagt al lang zijn steentje bij aan onze

werking. Hij zetelt in de

verkeersadviesraad van ons dorp. 

 

Karl gaat voor een hedendaags sociaal

beleid met een plek voor iedereen. Samen

zorgen dat elke groep van de bevolking de

nodige aandacht krijgt. Schelle kan dat.



63 jaar, gepensioneerd

FRIE BOLSENS JUTTA KLEBER

MICHEL FLIES

54 jaar, medewerker Plantentuin

Meise

69 jaar, gepensioneerd werknemer

groenbeheer gemeente Edegem
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Michel houdt van zijn dorp en de mensen

die er wonen. Je vindt hem in zijn

ecologische moestuin, al fietsend door het

dorp of als vrijwilliger bij Oxfam en bij Open

School. 

 

Voor Michel is burgerparticipatie

onontbeerlijk. Samen nadenken over

uitgaven, ruimtelijke ordening en mobiliteit

moet vanzelfsprekend zijn.

Onze twaalfde kandidaat Jutta werkt als

educatief medewerker in de plantentuin en

ver daarbuiten. 

 

Jutta vindt dat onze gemeente best wat meer

inspanningen mag leveren om de

biodiversiteit te verhogen. Dat kan

eenvoudig door bijvoorbeeld ons openbaar

groen bij-en vlindervriendelijk te maken.

Ook Frie groeide op in ons dorp en is een

kostbare kracht in de werking van Groen

Schelle. 

 

Frie vindt dat het tijd wordt voor een

vlottere dienstverlening. Een eigentijds

personeelsbeleid en de juiste opleidingen

voor de medewerkers moeten daarvoor

zorgen.



22 jaar, student geschiedenis

UAntwerpen

ADRIAAN ADRIAENSEN PETER BRUYNDONCKX

ELS MATTHYSEN

51 jaar, datamanager

56 jaar, leidinggevende

woningproject Pegode
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Peter woont al meer dan 20 jaar in Schelle.

De natuur en de rust van Schelle zijn voor

hem onmisbaar. Die vindt hij ook in de

Ardennen waar hij een vakantieverblijf

uitbaat. 

 

Voor Peter staat er heel wat op de agenda.

Samen nadenken en leven in een open en

sociaal Schelle hoort daar zeker bij.

Na 32 jaar in  Schelle te wonen kent Els het

dorp als haar broekzak. De nabijheid van de

stad en de natuur rondom zijn voor haar dé

troeven van onze gemeente.   

 

Els gaat voor een degelijk sociaal beleid.

Iedereen in Schelle verdient respect en zorg

op maat.

De interesses van Adriaan liggen bij de

samenleving en de geschiedenis ervan. Hij

schuwt dan ook geen enkele politieke

discussie. 

 

Klimaatopwarming tegengaan doe je ook

lokaal. Groene energie voor alle Schelse

gezinnen? Schelle kan dat. 



50 jaar, jeugdwerker in Hoboken

DIETER BOLSENS GUIDO DE LAET

INGRID KERREMANS

74 jaar, gepensioneerd

52 jaar, medewerker CAW
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Ook de roots van Dieter ligt hier in Schelle.

Hij zet zich in voor de Mandala school in

Pushkar die basisonderwijs voorziet. Ook

als vrijwilliger voor de wereldwinkel en

11.11.11 verzet hij heel wat werk.  

 

Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn voor

Dieter van groot belang. Fietsers en

voetgangers verdienen een veilige weg

door Schelle.

Guido kent Schelle als geen ander. Hij

woont hier al zijn hele leven. Veel van zijn

tijd gaat naar het verzorgen van de paarden

van zijn familie en het onderhouden van zijn

fruitbomen.  

 

Voor Guido is het tijd voor een nieuwe wind

in het gemeentebestuur. Frisse ideeën en

een eigentijds beleid, daar heeft Schelle

nood aan.

Ingrid staat op plaats 17 van onze lijst. Ze is

een echte cultuurliefhebber met een grote

liefde voor muziek en theater. 

 

Lokale economie ondersteunen is voor

Ingrid een belangrijk punt op de agenda. Een

medewerker lokale economie in Schelle is

geen overbodige luxe. Die kan

samenwerking stimuleren en projecten

opzetten waar onze handelaars beter van

worden.



84 jaar, gepensioneerd

FILOMENA VERLINDEN

19

Dit zijn ze, onze 19 doeners. 

stem groen en Word onze medestander op 14 oktober

#schelle kan dat 

 

Facebook @groenschelle

Zoals steeds sluit Filomena trouw onze lijst.

Onze oudste kandidate is erg gekend en

geliefd in Schelle, het dorp waar ze erg van

houdt. 

 

Net zoals vele anderen houdt Filomena van

sociaal contact met buren en vrienden. Zij

ijvert voor een echte wijkwerking. Zo

verhogen we sociale controle én

samenhorigheid. 

 

 


