
Reeds 6 jaar werkt Ecolo-Groen op een dynamische wijze 
mee aan het bestuur van onze gemeente. Mede dankzij 

Ecolo-Groen waait er een frisse en groene wind in 
het beleid.

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober zijn jullie met velen om 
jullie enthousiasme te uiten over de acties die 
wij ondernemen.

Jullie zijn talrijk om samen met ons mee te 
bouwen aan de toekomst van onze gemeente 
en om samen te werken aan ambitieuze en 
duurzame projecten.

Laten we samen 
het groene beleid versterken.

Caroline Lhoir N°1 en Pascal Lefèvre N°2

Sint-Pieters-Woluwe, 
groen, inspirerend  

en participatief

Omdat wij ecologisch 

verantwoordelijk zijn, 

is deze brochure de enige 

brochure die we verspreiden 

over de hele gemeente. 

Veel leesplezier!

NL 
versie
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onze concrete 
voorstellen vind je 

op pagina 4-5

Samen met
jullie willen we:

> De ecologische 
transitie en duurzame 

ontwikkeling versterken
> Inzetten op een nog 

betere levensstandaard 
voor alle leeftijden

> Samen bouwen 
aan elk project 

Onze doelstelling? De gemeente nog 
groener, meer inspirerend én participatief maken. 

Ecolo-Groen wil haar beleid versterken in 
Sint-Pieters-Woluwe, met een ploeg die bestaat 
uit inwoners van elke wijk, alle leeftijden en 
verschillende culturen.

Samen met de inwoners, de duurzame wijken, de 
verenigingen en de handelaars, willen we werk 
maken van projecten gemaakt door en voor jullie.

Een dynamische en gemotiveerde ploeg vol groene 
kandidaten

Onze lijst bestaat uit 35 kandidaten tussen de 18 en 92 
jaar: studenten, zelfstandigen, vrijwilligers, sportievelin-
gen, ondernemers, ambtenaren, artiesten, mensen die 
werken in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in de 
communicatiesector… Maar het zijn bovenal allemaal 
gemotiveerde burgers die hun kennis en expertise ten 
dienste willen stellen voor een nog betere levensstan-
daard in Sint-Pieters-Woluwe en om de duurzame ont-
wikkeling van onze gemeente te versterken.
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< Sophie Busson 9  
EU Official / French

< Pascal Lefèvre 2  
EU Official and Deputy Mayor in charge of 
European Relations since 2012

< Sonia Ahlbrecht-Sornom-Aï  31  
EU Official / French

< Marion Lougarre  25  
Social Worker / French

< Gerda Postelmans  19  
EU Official

< Andrew Croasdale 12  
Communications Consultant working with 
the European Commission / British

          ,samen 
      met

Ecolo en Groen vormen in 
Sint-Pieters-Woluwe 

een gemeenschappelijke lijst.

Steve Sirjacques van Groen, op de 6de 
plaats, is onze Nederlandstalige top 

kandidaat, naast hem vind je ook nog 
andere Nederlandstaligen op 

onze lijst.

Your «EU» candidates !
There are 2,112 non-Belgian EU citizens registered 
to vote in Woluwe-Saint-Pierre and it’s a pleasure to 
share our commune with them.

Our Ecolo-Groen list includes several expats 
and EU Officials: 

An English translation of this brochure can be found 
on our website: www.wsp.ecolo.be
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CAP 2018: 
Voorstellen gemaakt samen  
met de inwoners
Om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen 
voldoen aan jullie verwachtingen heeft Ecolo-Groen 
Sint-Pieters-Woluwe via burgerparticipatie haar program-
ma opgesteld. 

Jullie zijn met meer dan  1200 die  jullie ideeën, noden en 
DROMEN HEBBEN GEDEELD VIA:

Deze ontmoetingen 
hebben ons geholpen 
bij de opmaak van ons 
programma en hebben 
ons de kans gegeven 
om vele mensen te 
ontmoeten in de 

verschillende wijken.

Bedankt aan iedereen die 
hieraan heeft meegewerkt.

de actie  
fruitboompjes 

de actie
100 

ontmoetingen

ons online 
formulier de actie  

“zeg het ons” 
via de deur aan 
deur methode

> de ecologische transitie versterken
>  in alle gemeentediensten overschakelen naar bio-

logische en lokale voeding: kinderdagverblijven, 
scholen, culturele centra, speeltuinen, sportcomplex, 
gemeentelijke concessies, rusthuizen;

>  een hoge levenskwaliteit verzekeren: netheid, lucht-
kwaliteit, limiteren van luchtverkeer, nultolerantie van 
pesticides, groene ruimtes en biodiversiteit;

>  bevorderen van zachte mobiliteit, alternatieve en 
collectieve vervoersmiddelen: bus 36, fietsen, 
gedeelde en/of elektrische wagens;

>  vergemakkelijken van het oprichten van coöperatieven, 
Solidaire AankoopGroepen van Agro-ecologische 
Landbouw (SAGAL), gedeelde moestuinen en geza-
menlijke composthopen;

>  streven naar maximale energie-autonomie (isolatie, 
zonnepanelen, geothermie) voor zowel gemeenschappen 
als individuen;

>  promoten van een ‘nul-afval’ beleid: extra spaties ver-
wijderen: Give Box, boekenbox, tweedehands verkoop, 
circulaire economie, verpakkingsvrije leveringen, ‘do-it-
yourself’ producten, gedeelde frigo’s, onverpakte voeding;

>  vertrouwen op de beschikbare innovatieve techno-
logie (“Smartcity”): slimme vuilnisbakken, vermin-
deren van verspilling, verlagen van de energiefactuur, 
vlotte doorstroming van het verkeer; 

Samen 
willen we 
met jullie:
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> de levensstandaard 
verbeteren voor alle leeftijden

>  reorganiseren van publieke zones voor meer gebruiks-
vriendelijkheid en meer veiligheid: ontmoetingsplaat-
sen, gebruiksvriendelijke voetpaden, afzonderlijke fiets-
paden, zone 30, herinrichten van het Meiersplein en het 
Goudvinkenplein;

>  creëren van ontmoetingsplaatsen waar animatie en 
cultuur samenvloeien;

>  de capaciteit in onze kinderdagverblijven en rusthuizen ver-
hogen en deze laten voldoen aan de kwaliteit die ze verdienen;

>  ervoor zorgen dat senioren langer in hun huis kunnen 
blijven wonen door hun mobiliteit te vergemakkelijken;

>  de ontwikkeling bevorderen van een gemeenteschool met 
activerende werkvormen, een werkvorm waar de leerlingen 
zichzelf uitdagen tot actie, kritisch leren denken en reflectie;

>  ervoor zorgen dat jong en oud kunnen komen wonen in 
onze gemeente aan schappelijke prijzen: co-housing, 
intergenerationeel wonen, sociaal verhuurkantoor (SVK), 
bouwen van passieve gebouwen;

>  socioculturele activiteiten ondersteunen: zoals de 
jeugdbewegingen (helpen bij de renovatie van hun lokalen), 
de gemeenschapscentra, de academies en sportvereni-
gingen en alle andere socioculturele verenigingen;

>  het leven van de MKB, buurtwinkels en vrije beroepen 
vereenvoudigen door duurzame en circulaire economie 
projecten te ondersteunen en door het beheer van werven, 
multimodale toegankelijkheid en dematerialisatie van over-
heidsopdrachten te verbeteren;

>  aanmoedigen van jonge ondernemers in het verwe-
zenlijken van hun activiteiten: ruimtes voor co-working, 
mobiel “FabLab”, digitale overgang; 

> buurtprojecten uitwerken 
samen met de inwoners 

>  deelname van de burgers stimuleren: het betrekken 
van de inwoners bij de ontwikkeling van projecten in hun 
wijk, hen informeren over hun recht tot burgerinterpellaties 
op de gemeenteraad en hen “Fluicity” laten ontdekken, een 
online platform waar iedere bewoner zijn idee en mening 
kan geven;

>  ontwikkelen van een ‘participatief budget’: het ter 
beschikking stellen van een bepaald budget aan een 
groep inwoners of verenigingen voor de verwezenlijking 
van buurtprojecten;

>  versterken van de steun aan burgerinitiatieven (delen van 
diensten en gereedschap, wijkcomposten, gedeelde frigo’s);

>  invoeren van een ‘groene vingers bewijs’: een bewijs dat 
ervoor zorgt dat bewoners de straat mogen opfleuren 
met meer ‘groen’ en plantensoorten mogen planten, bij-
voorbeeld het planten van kruiden; 

>  wijkcomités blijven steunen.

Zin om meer te weten? 
Ontdek ons gedetailleerd 

programma online op

www.wsp.ecolo.be

Wij doen anders aan politiek. 
Dat toont zich in de manier waarop 

wij onze mandaten invullen
Wij verbinden er ons toe om: 

>  de gemeente te beheren op een ethische wijze, 
onder meer op financieel gebied;

>  ons volledig te richten op ons mandaat, zonder 
belangenconflict;

>  transparantie op te leggen bij publieke beslissingen;

>  beschikbaar te zijn voor iedereen die een project 
draagt;

>  projecten op te richten die toekomstgericht 
zijn en niet vasthangen aan de 6 jaar durende 
legislatuur.
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Het groene aandeel sinds 2012:
Ecolo-Groen doet je gemeente veranderen!
Enkele voorbeelden van het werk van onze schepenen:

Bekijk al onze realisaties online op
www.wsp.ecolo.be

Afvalvrij

>  Een dienst voor het opnieuw in gebruik stellen van verschillende appa-

raten in ons containerpark en dit in samenwerking met Spullenhulp

> 6 ”Give-Boxes” voor het ruilen van spullen in goede staat

Energie

>  2500 fotovoltaïsche panelen werden geïnstalleerd op   

schooldaken, het sportcentrum, ‘Koning Boudewijn’ rusthuis   

en het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos

>  een investering van 150.000 euro via een burgercoöperatief waarin 

vele inwoners van Sint-Pieters-Woluwe een aandeel hebben

>  elektriciteitsleveranciers  die 100% groen zijn 

>  een vermindering van het gasverbruik van 30% ten opzichte van 2007

Groene ruimte

>  Vaarwel Monsanto: een gemeente die pesticidenvrij is, het onkruid in 

onze gemeente wordt verwijderd zonder enig gebruik van chemische 

pesticiden

>  Een belangrijke ondersteuning voor de oprichting van verschillende 

collectieve moestuinen voor burgers en in sommige gemeentelijke 

scholen en crèches

voeding
>  100% biologische groenten en fruit in de gemeentelijke kinderdag-verblijven
>  Bio dranken tijdens gemeentelijke evenementen
>  Een bio restaurant in de gerenoveerde Auberge des Maïeurs

Huisvesting 
>  30 passieve woningen voor men-sen met een gemiddeld inkomen voorzien in de François Gay straat>  12 passieve sociale woningen en 2 passieve woningen voor mensen met een gemiddeld inkomen voor-zien aan het Dageraadsplein

>  200 extra woningen zijn beschik-baar gesteld om via het sociaal verhuurkantoor verhuurd te worden aan een correcte prijs voor jongeren, eenoudergezinnen…
>  1ste plaats in het Brussels gewest als het gaat over intergenerationele woningen,     senioren/studenten    die samenwonen.

En nog vele andere...

MONSANTO

van realisaties 
en van groenere 

politiek

6 jaar 



7

I Caroline Lhoir I 1
Schepen van milieu, afvalbeleid, energie, duurzame ontwikkeling en groene ruimtes – Leerkracht – 
diploma wetenschappen en milieubeheer
Centrumwijk

« Ik sta het liefst op het terrein, elk dossier behandel ik met veel passie en enthousiasme. Ik ben 
voltijds bezig voor onze gemeente en altijd beschikbaar voor de bewoners. Hoe ik actie voer? Samen 
met de bewoners uit al onze wijken. Mijn droom? Dat Sint-Pieters-Woluwe de hoofdrol speelt in de 
volgende film ‘Demain”, door de acties die wij voeren die de levensstandaard ten goede komt! »

I Pascal Lefèvre I 2
Schepen van huisvesting, Europese relaties en mensenrechten – Europees ambtenaar – 
ex-advocaat en bedrijfsleider 
Mooi-Bos

« Ik zou graag samen met jullie het werk verder zetten dat we nu al 6 jaar realiseren. Ik kijk uit naar een 
eensgezinde, verantwoordelijke en realistische ecologische transitie van Sint-Pieters-Woluwe. Dit voor 
mijn 2 dochters, voor diegenen die ik graag zie en voor de huidige en volgende generaties. »

I Aude Vandeputte I 3
Federaal ambtenaar
Centrumwijk

« Ik ben opgegroeid in Woluwe. Ik heb communicatie (public relations) gestudeerd en werk nu voor de 
overheidsdienst van pensioenen. Ik verbind mij ertoe om de ecologische transitie in de gemeente volop 
te steunen: evolueren naar een ‘afvalvrije’ gemeente, recycleren, delen… en hier samen aan werken 
om resultaat te boeken. »

Onze kandidaten
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I Antoine Bertrand I 4  
Adviseur voor de studiedienst van de Unie van de Middenstand – gemeenteraadslid 
(2012-2014)  
Mooi-Bos

« Sinds jonge leeftijd betrokken in verenigingen, sportclubs en jeugdbewegingen in Woluwe en 
verkozen als gemeenteraadslid in 2012. Gediplomeerd aan het Europacollege, werk ik voor de ver-
dediging van handelszaken, KMO’s en zelfstandigen. Ik wil graag de openbare ruimte leefbaarder 
maken, de mobiliteit verbeteren (fiets, bus 36), een school oprichten met actieve didaktiek, in elke 
school bio-voeding introduceren en de lokale en circulaire economie uitbreiden. Van nature opti-
mist, vader van 2 jonge kinderen. »

I Cathy Vaessen I 5  
 Marketing manager
Vogelzang

« Jullie zijn mij misschien al eens tegengekomen op activiteiten georganiseerd door de ‘Duurzame 
wijk’ van de Vogelzang waar ik als vrijwilliger mee help. Ik ijver naar een vernieuwing van de straten in 
de Vogelzangwijk op maat van de bewoners en meer transparantie van de gemeente inzake budget en 
stedenbouwkundige beslissingen.  »

I Steve Sirjacques  I 6  
Kinderverzorger 
Stokkel

« Al 30 jaar lang woon ik in Stokkel, het is de plek waar ik geboren en getogen ben. In het dagelijkse leven 
organiseer ik tal van activiteiten in en rond onze mooie gemeente. Daarnaast werk ik ook al 10 jaar in 
de gemeenteschool van Mooi-Bos. Samen moeten we ijveren voor een veiligere omgeving rondom onze 
scholen en  zorgen voor een betere infrastructuur voor onze Nederlandstalige instanties. »

I Christiane Mekongo I 7  
Kinderopvang
Stokkel

« De reden waarom ik voor Ecolo-Groen heb gekozen, is omdat hun waarden het dichtst bij die van mij 
liggen, mijn belangstelling in de kinderopvang, kinderdagverblijven en de natuur zijn mijn drijfveren 
om deze stap te zetten. Mijn uitdaging: gezonde voeding in al onze onderwijsinstellingen en een goed 
beleid voor de kwetsbaren in onze samenleving. »



I Raphaël van Breugel I 8  
Directeur Sint-Hubertus college  
Mooi-Bos

« Directeur van een middelbare school en wonende in de wijk van Mooi-Bos. Ik hou van de vreedzame 
mix die er heerst, evenals de nabijheid van groene gebieden en sportaccommodaties. Ik ben voor de 
bevordering van het eco-verantwoordelijke burgerschap. Wat het lesgeven betreft, kan ik een nuttige 
expertise meebrengen voor de educatieve uitdagingen die we tegemoet gaan. Daarnaast is het belang-
rijk om acties te handhaven en te ontwikkelen die sociale banden creëren. »

I Sophie Busson I 9

Europese ambtenaar 
Sint-Paul

« Ik hou van Sint-Pieters-Woluwe voor de levenskwaliteit: groen, rustig (behalve de vliegtuigen!), culturele 
–en sportieve activiteiten, de nabijheid van winkels, het fietsend leven en het karakter. Franse, Europeaan,  
moeder  van 2 kinderen, woon ik er sinds 1998. Vermits ik persoonlijk en professioneel geëngageerd ben 
wat betreft milieu en klimaatsopwarming, wil ik meewerken om van Sint-Pieters-Woluwe een duurzame 
gemeente te maken: stedenbouw, energie, mobiliteit, bomen en biodiversiteit. »

I Guillaume Delvaux I 10

student rechten
Centrumwijk

« Ik ben 18 jaar oud en woon in de centrumwijk. Ik ben ook leider in een jeugdbeweging. Wat ik zo leuk 
vind aan Sint-Pieters-Woluwe, is de levensstandaard die de gemeente karakteriseert. Ik zou graag 
Sint-Pieters-Woluwe laten deelnemen aan de ecologische transitie, omdat de gemeente de middelen 
hiervoor heeft. Ik zou onze gemeente ook levendiger willen maken. »

I Joëlle Poelman I 11  
Human relations – 8x grootmoeder – administratief medewerkster in de gemeenschapscentra 
van de Vogelzangwijk en Villa François Gay 
Sint-Michel

« Ik heb de kans gekregen om mijn hele jeugd in de Vogelzangwijk te leven met veel toewijding. Met 
Ecolo-Groen wil ik doorgaan met het promoten van een samenleving waarin respect voor elkaar en 
voor het milieu overheerst, om goed samen te leven met in het bijzonder aandacht voor het buurtleven 
en hartelijkheid. »

9
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I Andrew Croasdale I 12  
Communicatie consultant – Brits  
Sint-Paul

« Sinds enkele jaren woon ik in Sint-Pieters-Woluwe, waar ik de leefomgeving enorm apprecieer. Ik wil 
mijn steentje bijdragen aan het beschermen en verbeteren van ons milieu. Mijn interesses zijn: energie, 
mobiliteit en in het specifiek burgerparticipatie van de niet-Belgen in het gemeentelijke leven. »

I Sophie Degrave I 13  
Sociologie – voltijdse mama 
Stokkel

« Als moeder van 3 kinderen en wonende te Stokkel, apprecieer ik Sint-Pieters-Woluwe enorm. Mijn 
indruk van deze gemeente is dat het een groot dorp, een stad op het platteland is, met zijn groene om-
geving en lokale winkels. Ik deel veel waarden met Ecolo en wil graag de vermindering van verspilling 
en afval en het aanbod van lokaal voedsel op scholen stimuleren en meer banden tussen de inwoners 
creëren. Mijn interesses zijn: het welzijn in het algemeen, het welzijn van dieren en de natuur, zelfres-
pect en respect voor anderen,  voeding, de relaties met anderen enz. »

I Vincent Wauters I 14  
Commercieel Directeur
Mooi-Bos

« Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en woon sinds kort in Sint-Aleidis waar ik de kant van het dorp in 
de stad apprecieer, het is een ideale overgang in vergelijking met een drukke baan in de stad. Daar ik 
geëngageerd ben in de associatieve sector, ben ik voornamelijk geïnteresseerd in burgerparticipatie 
en in de dynamiek van het buurtleven. »

I Danièle Van Crombrugghe-Gruloos I 15  
Oprichtster van ‘Duurzame wijk Prenons le Temps’
Mooi-Bos

« Sinds 1952 woon ik in de Mooi-Boswijk, waar wij onze familie gesticht hebben. We hebben altijd actief 
deelgenomen aan het buurtleven: jeugdbewegingen, school, gemeentelijke politiek, collectieve compost, 
de buurt in transitie. Ik hou van het directe en eerlijke contact. Als compostmeester wil ik graag mijn ideeën 
overbrengen die mij toelaten om gemakkelijk het principe van de ecologische transitie over te  brengen. »
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I Jean-François Renson I 16  
Voorzitter van het gemeenschapscentrum ‘Crousse’ – manager in een informaticabedrijf - 
gepensioneerde 
Sint-Paul

« Als voormalig gemeenteraadslid blijf ik geëngageerd in de gemeente op sociaal vlak en in de 
non-profitorganisaties en wens ik mijn engagement verder te zetten op dit terrein. Ik woon op de 
Parmentierlaan en ben reeds 13x grootvader. Ik wens een meer intergenerationele gemeente die ten 
dienste is van haar inwoners. »

I Victoria Defraigne I 17  
Student 
Stokkel

« Ik ben opgegroeid in Stokkel en woon al in onze gemeente sinds jongs af aan. Ik wil mij blijven inzet-
ten voor de jeugd en voor onze gemeente, om deze mooier en groener te maken. Mijn prioriteit is dat er 
naar de jeugd geluisterd wordt. Er is al een goede infrastructuur opgezet dus laten we verdergaan op 
dit pad door o.a. de jeugdbewegingen te helpen met hun kampen. »

I Gustavo Garrido I 18  
Onafhankelijke kandidaat – actief in het ARA-centrum en als vertegenwoordiger van de huurders – 
persoon met beperkte mobiliteit 
Vriendschapswijk

« 30 jaar lang woon ik al in de Vriendschapswijk. Vrijwilliger bij het ARA-centrum. Hetgeen ik zo fijn 
vind aan onze gemeente zijn de groene plaatsen en de straten waar we een vriendelijke sfeer voelen. Ik 
wens sociale woningen van kwaliteit en dat de gemeente haar engagement verderzet voor mindervalide 
personen, families, senioren en fietsers. »

I Gerda Postelmans I 19  
Onafhankelijke kandidaat - Europese ambtenaar – gepensioneerd
Drevekens / Venelles

« Meertalig en van oorsprong Nederlandstalig. Ik woon in de Drevekens, waar mijn dochter is opge-
groeid. Ik ben dol op dit leefkader, een voetgangerszone waarin kinderen spelen. Een referentie  voor 
elk woonbouwproject! Mijn prioriteiten: de luchtkwaliteit en het openbaar vervoer, groene energie, 
biodiversiteit, sociale woningen en betaalbare woningen voor de jeugd. »
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I Julien Thiébaut I 20  
Fotograaf 
Centrumwijk

« Dankzij de liefde heb ik mijn valiezen neergezet op de dynamische Tervurenlaan. Als fotograaf heb ik 
geleerd om elke wijk van de gemeente te appreciëren, de vriendelijkheid, het milieu en de biodiversiteit. 
Gepassioneerd door het welzijn van dieren, wil ik met vastberadenheid originele en participatieve voor-
stellen brengen voor het onderwijs, de mobiliteit, huisvestiging en het milieu. »

I Julie Cauët I 21  
Leerkracht in de basischool en psychopedagoog
Vogelzang

« Als onderwijzeres en moeder van 3 kinderen, ben ik zeer betrokken bij verschillende vrijwilligerspro-
jecten: wijkcomité, het creëren van een school, oudercomité, educatieve bewegingen… dit allemaal leert 
mij veel over de kracht van een groep, de betekenis van compromissen en de collectieve intelligentie. 
Zoals in de klas: luisteren, ideeën uitwisselen, debatteren en samenwerken zijn actiemiddelen die  ik 
deel met Ecolo-Groen. Wonende in de Vogelzangwijk sinds kleins af aan, ben ik zeer gehecht aan mijn 
wijk en gemeente die ik wil ondersteunen en verbeteren in het collectieve belang. »

I Michel Dechamps I 22  
Professor pedagogie
Stokkel

« Plaatsen: Stokkel, Sint-Paul. Eén passie: onderwijzen. In het dagelijkse leven ben ik leraar Frans 
als vreemde taal (CIRE). Mijn waarden: geëngageerd, open, solidair en nieuwsgierig. Mijn prioriteiten: 
de ontwikkeling, duurzame economische modellen en vernieuwde solidariteit. »

I Aurore Van Calster I 23  
Juridisch adviseur 
Stokkel

« Ik ben fiscaal jurist en woon samen met mijn vriend in de dynamische wijk van Stokkel. Als liefhebben 
van de natuur en de vrijheid, geniet ik van de groene plaatsen om mijn batterijen op te laden. Ik zou graag 
onze ecologische voetafdruk verlagen: recycleren van afval, verantwoordelijke consumptie, alternatieve 
vervoersmiddelen, collectieve moestuinen en waarde hechten aan de groene gebieden. »
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I Marc Vanandruel I 24  
Huisarts
Kelle

« Ik woon al 3 jaar in Sint-Pieters-Woluwe. Ik wil helpen om de ecologische impact van mijn gemeente te 
verbeteren. Ik zou ook graag de wederzijdse hulp tussen de inwoners stimuleren en het afval verminderen »

I Marion Lougarre I 25  
Sociaal begeleidster – Franse
Vogelzang

« Moeder van 2 kinderen, wonend in de Vogelzangwijk en werkend in de sociale sector. Ik wil wonen in 
een gezellige gemeente die de ambitie heeft om duurzame en realistische projecten te ontwikkelen. 
Opkomen voor mijn gemeente betekent het bevorderen van een gezonde en duurzame voeding voor al 
onze kinderen, betere mobiliteit en betere luchtkwaliteit. »

I Emmanuel Van Rillaer I 26

Onafhankelijke kandidaat – onafhankelijke consultant – burgerlijk ingenieur
Vogelzang

« Vader van Victoria en Clara en wonend in de Vogelzangwijk. Ik ben  burgerlijk ingenieur van opleiding, 
consultant en heb altijd gewerkt in de privésector. Voor mij is Ecolo de enige partij met ambitieuze, 
duurzame projecten en de enige om een participatieve ecologische transitie aan te moedigen. »

I Chantal Gallez I 27  
Economist in de financiële en informaticasector - gepensioneerd
Centrumwijk

« Ik woon al 40 jaar in Sint-Pieters-Woluwe. Ik hou van mijn rustige wijk vanwege de rust, het cultureel 
centrum, de hoffelijke bevolking en het respect voor het algemeen welzijn (netheid, het onderhoud van 
de parken en voetpaden). Mijn aandachtspunten: de coherentie tussen de verkozenen, de participatie van 
de ouderen, de co-existentie tussen alle  vervoersmiddelen (vrachtwagens, auto’s, fietsen en te voet). »
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I Thierry Ham I 28  
elektricien 
Sint-Paul

« Ik woon in de Sint-Paul wijk, mijn beroep is elektricien en ik ben getrouwd. Mijn wensen? Het veiliger 
maken van fietspaden en voetgangerszones. Fietsers bewust maken voor hun eigen veiligheid en het 
respect voor de voetgangers. Ik zou graag van Sint-Pieters-Woluwe een coöperatief maken. »

I Bénédicte Dubois I 29  
Kinesiste  
Stokkel

« Ik ben op zoek naar lichaamsharmonie et wil graag mijn ervaringen delen. Ik hou van mijn kleinkinde-
ren et haal er plezier uit om hun kennis te laten maken met natuurlijke producten. Mijn waarden: sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit. Mijn prioriteiten: het milieu, gezondheidsdeterminanten, duurzame ont-
wikkeling en een centrale plaats voor de mens  bij het maken van beslissingen. »

I Bob Vandervorst I 30  
Bediende en syndicaal afgevaardigde in de bankensector – gepensioneerd 
Sint-Aleidis-Bois

« Sinds 1955 wonend te Sint-Aleidis. Ik heb deze wijk zien groeien op vlak van solidariteit en vriendelijk-
heid tussen inwoners, op een heel natuurlijke wijze ben ik mede-oprichter geweest van Ecolo-Groen. Ik 
ben blij om te kunnen deelnemen aan de acties “Duurzame Wijk Prenons le Temps”.  De recuperatie van 
ecologische ideeën doet mij glimlachen. Zoveel te beter, maar het origineel is altijd beter dan een kopie, 
niet? Gepensioneerd sinds… enkele jaren. »

I Sonia Ahlbrecht-Sornom-Aï I 31  
Europees ambtenaar – Franse 
Vogelzang

« Franse en Brusselse, moeder van 2 kinderen, geëngageerde burger en vrijwilliger. Ik woon sinds 15 
jaar in de Vogelzangwijk. Tegelijk hou ik van de stedelijke kant en alle verschillende nationaliteiten die 
daar samen wonen. Ik wens de groene transitie te ondersteunen die in het voordeel van iedereen is – 
kwaliteit van leven en gezondheid  – alsook een groeiende burgerparticipatie om goed samenleven en 
toekomstige initiatieven te bevorderen. »
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I Jean-Yves Van Crombrugghe I 32  
Ingenieur – gepensioneerd
Mooi-Bos

« Getrouwd, vader, grootvader en geboren in Mooi-Bos. Gepassioneerd door de bergen en een brevet 
behaald voor het redden van mensen in bergen. Verschillende vrijwilligersactiviteiten. We moeten 
medeverantwoordelijk zijn voor onze buurt en ons milieu. »

I Françoise Pendville I 33  
Leerkracht styliste
Kelle

« Onderneemster, lerares en styliste. Mijn bedrijf ligt in de Bosstraat en mijn atelier in een bedrijfs-
zone in de Noordwijk. Ik creëer een tijdloze collectie. Ik wens een socio-economisch project in onze 
gemeente. Een cultureel, dynamisch, innoverend en intergenerationele ontmoetingsplaats. »

I Paul Galand I 34  
Erevolksvertegenwoordiger – gepensioneerde dokter – Bachelor filosofie – geëngageerde grootvader
Sint-Michel

« Samen met de leden van Ecolo Groen Sint-Pieters-Woluwe, zoveel mogelijk sympathisanten en alle 
mogelijke samenwerkingen, wens ik voornamelijk de noodzakelijke ecologische transitie te versterken 
in alle wijken op een participatieve wijze. Ik wil ook dat het milieu onderhouden en beschermd wordt. 
Ook moeten we meer inzetten op intergenerationele relaties om zo samen een hoopvolle toekomst 
tegemoet te gaan. »

I Claire Renson - Tihon I 35  
Gemeenteraadslid en OCMW raadslid - Leerkracht
Sint-Paul

« Gepensioneerd onderwijzeres, actieve grootmoeder, vertegenwoordigster bij OXFAM, gemeenteraads-
lid en OCMW raadslid, wonende in het hart van de Sint-Paul wijk. Ik wens mijn sociaal engagement ten 
dienst van de gemeenschap verder te zetten met een focus op de volgende prioriteiten: alternatieve 
vervoersmiddelen, de dynamiek in de Vriendschapswijk versterken, extra aandacht schenken aan onze 
senioren en het promoten van duurzaam en groen onderwijs. »
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or
na

am
  

Na
am

 
Ad

re
s

Te
l

E-
m

ai
l

   W
en

st
 d

e 
m

aa
nd

el
ijk

se
 n

ew
sl

et
te

r (
FR

 o
f N

L)
  v

an
 E

co
lo

-G
ro

en
 

Si
nt

-P
ie

te
rs

-W
ol

uw
e 

te
 o

nt
va

ng
en

 v
ia

 e
m

ai
l

  W
en

st
 e

en
 a

ffi
ch

e 
te

 p
la

at
se

n,
 d

e 
ca

m
pa

gn
e 

te
 s

te
un

en
, h

ul
p 

te
 b

ie
de

n

   W
en

st
 s

ym
pa

th
is

an
t t

e 
w

or
de

n

Te
ru

g 
te

 z
en

de
n 

pe
r e

m
ai

l a
an

 e
co

lo
.w

sp
@

gm
ai

l.c
om

of
 p

er
 p

os
t a

an
 A

nt
oi

ne
 B

er
tr

an
d,

 
 

   
   

   
   

 J
ag

er
sg

aa
rd

e 
3,

 1
15

0 
SP

W

> Ons ontmoeten?
Ons steunen? Een vraag?

Een suggestie? 
 0494.25.44.78

ecolo.wsp@gmail.com 

www.wsp.ecolo.be

> Volg ons


