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Pieter Philtjens - plaats 5
Pieter zorgt trouw en niet zonder enige
hevigheid voor de campagne van Groen.
Inspirerende ideeën leveren, iedereen
achter de veren zitten, afspraken toetsen en opvolgen en vooral: de humor
erin houden! Ook dat komt van pas in
de lokale gemeenteraad.
Pieter stelt trots de kraakverse ploeg
voor. Groen Rotselaar is een sterk team
met ervaren rotten en enthousiaste
nieuwkomers, en vooral: gewone mensen met een hart voor hun dorp.

Gedreven

Liesbet Serneels - plaats 2

Enthousiast

Ilse Vervloesem - plaats 4
Ilse ‘smijt’ zich met veel animo voor
meer natuur, meer bomen en meer
beestjes/bevers. Geen wonder dat voor
haar ook bio en lokale consumptie in het
rijtje passen. Je kunt haar vaak vinden
op de biomarkt in Werchter. De leefbaarheid van haar dorp Werchter ligt
haar nauw aan het hart.

Liesbet fietst door het leven als een impulsieve optimist. Ze is OCMW-raadslid en
daarnaast is ze ook begeleidster van volwassenen met een mentale handicap. En dat
vergt dagelijks puzzelwerk met creativiteit,
communicatie en mobiliteit. Om ervoor te
zorgen dat iedereen meetelt.

Simonne Vandewaerde - plaats 6
Simonne is de voorzitter van Groen Rotselaar. Ze is bestuurslid van Natuurpunt
en zet zich in voor de Wijngaardberg. In
Brussel werkt ze bij het kenniscentrum
gezinswetenschappen, onder meer als
lector. Ze wil vorm geven aan preventief
beleid voor gezinnen met kinderen, over
taal- en gemeentegrenzen heen.
Roos De Fraine - Valembois - plaats 15
Roos ligt letterlijk wakker van het vele vliegverkeer boven en de slechte voetpaden in
ons dorp. Kinderen en ouderen moeten zich
veilig en rustig kunnen bewegen! Ze is actief
bij de actiegroep Leuven Rechtdoor. Roos is
ook lid van de GROS, de gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking.

Groen in hart
en nieren

Jeroen Degent - lijstduwer - plaats 25
Jeroen is een bezige bij: hij is begeleider
in de kinderopvang, zingt in een lokale
band en is ook dj! Geen wonder dat hij
goed weet wat er leeft bij jonge mensen
in onze gemeente. Dus wil hij veilig verkeer voor kinderen en jongeren en meer
fuif- en andere ontspanningsmogelijkheden.
Herwig Pierre - lijsttrekker - plaats 1
Herwig werkt bij de VDAB. Hij is daar lesgever en ontwikkelt er een screeningsmethodiek. Een job met engagement en
verantwoordelijkheid. Herwig heeft met
zijn vrouw Ingrid drie voetballende zonen:
Twanne, Jomme en Jaco. Hij is een gedreven
lid van de gemeenteraad en wil voor jong en
oud een groene toekomst.

Trekken
en duwen
Herwig staat op plaats 6
van de provincielijst.

Ief Verlaenen - plaats 13
Ief is papa van drie kinderen. Als burgers echte inspraak krijgen in plaats van
voorgekauwde plannen en beslissingen,
gaat de kwaliteit van het beleid erop
vooruit. Denk maar aan een menselijke
en overzichtelijke inrichting van de kernen.

Een lap er op!
Bart en Ief zijn allebei sportief
– letterlijk én ﬁguurlijk.

Bart Lemmens - plaats 3
Bart steunt met raad en daad alle burgers die
de schaarse open ruimte willen behouden –
zoals de Vijvers in Rotselaar Heikant. Zijn
deskundigheid helpt om die vaak moeilijke
veldslagen te winnen. En achter de schermen verzet hij heel wat werk als secretaris.

Sigrid Zaman - plaats 21

Natuurlijk!

Ilse Vandewaerde - plaats 10
Ilse zet zich in voor kinderen. Vandaar
haar job én vrijwillig engagement:
realiseren van een Huis van het Kind
zodat alle kinderen tot hun recht kunnen komen. En Ilse wil het landelijke
karakter van onze gemeente vrijwaren.

Sigrid werkt vlijtig als een bij aan de ontwikkeling van nieuwe appel- en perenrassen.
Met vijf kinderen was de stap naar een engagement voor MOS – Milieuzorg Op School
– snel gezet. Kinderen zijn de toekomst en
ze verdienen inspirerende voorbeelden!

Pieterjan Winderickx - plaats 9

Frisse keuze

Sofie De hert - plaats 22
Sofie is sociaal verpleegkundige. Ze
vindt dat onze gemeente groen, veilig
en ruim moet blijven. Kinderen en jongeren verdienen het om zich veilig te
kunnen verplaatsen voor sport en vrije
tijd. Vanuit haar job weet ze heel goed
dat mantelzorgers meer steun verdienen.

Pieterjan is een jonge dertiger. Hij wil zich
samen met het hele Groen-team inzetten
voor een gezond en leefbaar dorp, met bescherming van de open ruimte. Op de eerste
plaats komen de inwoners – niet de speculanten of het winstbejag.

Relinde Baeten - plaats 24

Eerlijke energie,
groene pioniers
Dirk Vansintjan - plaats 23
Dirk en Relinde werken allebei voor
Ecopower. Deze energiecoöperatie ontstond in Rotselaar, in de molen. Dirk
werkt lokaal en internationaal. Hij is
voorzitter van de Europese federatie van
energiecoöperaties, REScoop.eu. En lokaal mobiliseert hij mensen om zelf mee
te werken aan hernieuwbare-energieprojecten, in heel Vlaams-Brabant.

Relinde was groene schepen in Rotselaar.
Ze werkt bij Ecopower als communicatieverantwoordelijke. Heldere taal en eerlijke
afspraken zijn voor haar heel belangrijk.
Coöperaties geven gestalte aan een andere,
menselijke economie: gedreven door waarden en niet door winst.

Mieke Matthijs - plaats 16
Mieke uit Rotselaar leeft als trotse moeder en grootmoeder voor haar familie.
Ze zit in de seniorenraad en is lid van
GroenPlus. Ze zorgde twintig jaar voor
haar ouders en draagt ook zorg voor
mensen buiten haar familie. Mieke weet
goed wat telt, als het er écht op aankomt.

Mieke Coeckelbergh - plaats 8
Mieke uit Werchter is een sterke madam.
Ze kwam haar zware ziekte te boven, samen
met hulpverleners en mantelzorgers. Die
ervaring houdt ze niet voor zich: ze schreef
alles neer in een moedig boek zodat anderen
er inspiratie uit kunnen putten.

Mantelzorg

Raf Verschraegen - plaats 17
Raf weet goed wat feesten is. Hij werkt
bij Wonen en Werken, waar mensen
de kans krijgen om een loopbaan uit te
bouwen. Elke dag fietst hij van Werchter naar Leuven: de putten en valkuilen
hebben geen geheimen voor hem.

Jan Van den broeck - plaats 7
Jan kent Werchter en het festival van haver
tot gort en draagt beide in zijn hart. Hij is
bezorgd over Werchter: dat moet zo georganiseerd worden dat het menselijk en vriendelijk kan blijven. Daarvoor blijft hij zich
inzetten, al dertig jaar lang.

Sociale
rockers!

Marleen Daron - plaats 18
Marleen is bediende bij het centrum voor
ontwikkelingsstoornissen van het UZ Gasthuisberg. Scouts Rotselaar weet wat ze aan
haar hebben: ze steekt de handen uit de
mouwen. En samen met het buurtcomité
zorgt ze voor een gezellige straat waar respect is voor iedereen.

Kies voor
de buurt!

Hans Van Hyfte - plaats 20
Hans is zelfstandige. Hij wil de lokale
economie versterken door samenwerking tussen handelaars en door duurzame ondernemingen. Mensen maken de
buurt, buurten maken het dorp. Nu nog
een ruimtelijke ordening die daar rekening mee houdt.

Gilbert Goovaerts - plaats 14
Gilbert kan het bakken niet laten. Hij
bakt wekelijks heerlijk brood, met hart,
ziel en handen. Je wordt altijd vrolijk en
enthousiast begroet bij de houtoven.
Gilbert fietst ook graag - als hij kon, zou
hij iedereen per fiets van brood voorzien
– op veilige fietspaden, welteverstaan.

Geert Groffen - plaats 19

Lekker!

Geert is kok en biotuinier. Koken is zijn
passie en het werd zijn beroep. Zijn recepten en bereidingen zijn niet alleen lekker, ze
houden ook rekening met mens en dier. Genieten van de seizoenen, van producten van
dichtbij – en met niet te veel vis of vlees.

Lou Schreurs - plaats 11
Lou studeert ondernemen en ‘kmo’. Hij
speelt zaalvoetbal, is dj, Kazoumonitor en
scoutsleider. Hij vindt sociaal engagement,
inzet voor het leefmilieu en … een ondernemende geest belangrijk. Zulke mensen kunnen we gebruiken in de politiek!

Jong geweld

Hannah Buelens - plaats 12
Hannah is bij de scouts. Jonge mensen
kunnen zich beslist engageren – of het
nu in een jeugdbeweging, op school of
in de politiek is. Daar wil Hannah haar
steentje aan bijdragen.

Hap toe!

Stem Groen!
Zondag is het aan jou: jij beslist hoe Rotselaar, Wezemaal, Heikant en Werchter de
volgende jaren zullen veranderen en er een groene frisse wind waait…
Een stem voor Groen is een stem voor een menselijker, eerlijkere en gezondere
gemeente.
Menselijker omdat wij er willen voor zorgen dat iedereen het goed heeft in Rotselaar.
Niemand mag aan de kant blijven.
Eerlijker omdat wij vooraf jouw mening vragen bij grote beslissingen en daar ook
echt rekening mee houden.
Gezonder, want we gaan voor een gemeente van de toekomst. Dat betekent voldoende
groen in de buurt, ruimtelijke ordening op maat van het dorp en haar inwoners en veilige straten voor voetgangers en fietsers.
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