
 

1. GEOFFREY LEPERS 
“Ik ben VOOR een aangename en propere buurt.” 
  
Hij is 42 jaar oud, de leeftijd waarop het gezonde verstand komt, en al meer dan 20 jaar inwoner van Jette. Daarom kent hij Jette op 
z’n duimpje. Geoffrey engageert zich al meer dan 10 jaar in de politiek en in de wijkcomités. Hij bekommert zich om een 
opvangcentrum voor vrouwen en een sociaal restaurant. Ook beheert hij een succesvolle Facebookgroep (met 6.000 leden) over het 
gemeentelijke leven. Drie jaar lang was hij voorzitter van de sociale huisvestigingsmaatschappij (S.W. Jette) en de Jetse Haard. 
Geoffrey is al meer dan 5 jaar 1ste Schepen, en heeft zijn beroep als projectmanager informatica on hold gezet. Hij buigt zich met brio 
over de Gemeentelijke Financiën, het Franstalig Onderwijs en de Openbare Reinheid. Hij bekommert zich ook om het verfraaien van 
de wijken en de veiligheid van alle burgers.        
  
Corneille De Clercqstraat 52 – geoffrey@geonat.be  – 02/420.79.64 
 

 

 
2. JENNIFER GESQUIERE 
“Ik ben VOOR de ontwikkeling, de opwaardering en het promoten van de cultuur en van ons Jets erfgoed!“ 
  
  
Ze is Jettenaar in hart en nieren, dynamisch en geëngageerd. Jennifer bracht een groot deel van haar jeugd door in onze gastvrije 
gemeente. Zowel in haar kindertijd als tijdens haar jeugdjaren was Jette haar geliefkoosde gemeente. Het is de gemeente waar zij 
grootgebracht werd, de gemeente waarvoor zij altijd zal opkomen! Op het departement Demografie van de stad Brussel, waar zij 
werkt als administratief assistente, staat zij dagelijks ten dienste van de burger. Ze vindt het vanzelfsprekend dat de burger eerst 
komt!  Dienstverlening aan de burger, cultuur en onderwijs zijn zaken die haar nauw aan het hart liggen. 
  
Fernand Tonnetgaarde  13/3 – 0477 / 707 561 - jennifer.gesquiere@hotmail.com  
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3. STEVE HENDRICK 
“Ik ben VOOR meer Cultuur!” 
  
Steve is geboren en getogen in Jette, hij is 37 jaar en vader van 2 meisjes, van 6 en 3. Hij is oud-leerling van de scholen ‘Saint Michel’ 
en ‘Sacré-Coeur’ in Jette. Hij studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de ULB en behaalde een graduaat in Marketing aan 
de EPHEC. Hij werkt als Service Manager op het IT-platform NOVA (specifiek bestemd voor het beheer van stedenbouwkundige, 
verkavelings- en milieuvergunningen) bij CBG Brussels (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest). Hij werd in 2012 
verkozen tot gemeenteraadslid en is al 5 jaar voorzitter van het Cultureel Centrum van Jette. Hij steekt al zijn energie in het 
ontwikkelen van nieuwe projecten zoals het Festival 0-6 of het moderniseren van de organisatie (Wifinetwerk aanleggen, Bancontact 
voorzien, de website vernieuwen …). Zijn prioriteiten voor Jette gaan naar familie en  cultuur. 
  
Jettelaan  99 - 0486/41.65.93 - steve@hendrick.be - www.hendrick.be  
 

 

4. JOSIANE DE KOCK 
“Ik ben VOOR  efficiënt openbaar vervoer!” 
  
Josiane is altijd Jettenaar geweest. Toen ze jong was, was ze lid van verschillende verenigingen. Later stapte ze in de lokale politiek en 
sinds 1977 is ze gemeenteraadslid – een record voor Jette.  Nu is Josiane met pensioen. Ze zet zich in voor alles wat verband houdt 
met preventie en het verbeteren van het welzijn van de Jettenaren. Leefmilieu, mobiliteit en veiligheid in Jette liggen haar ook nauw 
aan het hart. 
  
Maurice Dekeyserlaan   26 - 02/478.55.03 
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5. OLIVIER CORHAY 
“Ik ben VOOR zelfontplooiing van de Jettenaren door sport, kunst en cultuur!” 
  
Olivier Corhay is scenarioschrijver,  redacteur en sportleraar. In 1982 streek hij neer in Jette. Hij sloot zich onmiddellijk aan bij de MR 
(toenmalig PRL) waardoor hij op 51-jarige leeftijd een van de oudste leden is van de fractie. Als voorzitter van Fresh Air Sports Club en 
directeur van “ Soyez Stages”, is hij nauw betrokken bij de sportsector en bij de culturele, artistieke en pedagogische sector. Olivier is 
gemeenteraadslid sinds 2012 en fractieleider van de MR in de gemeenteraad. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Jetse afdeling. Hij is 
ook ondervoorzitter van de vzw “Sports à Jette”. Zijn doelstelling voor oktober 2018 en de komende jaren luidt: een sportieve 
gemeente, met meer kunst en cultuur zorgt voor gelukkige burgers in Jette ! 
  
Decréestraat 12 - 0483/317.227 - oliviercorhay@hotmail.com  
  
 

 

6. NATHALIE GOBBE 
 “Ik ben VOOR een menselijker en vrijmoediger Jette die tevens haar waarden behoudt!” 
  
Nathalie studeerde voor verzekeringsmakelaar, en werkt nu ook in de sector. Nathalie speelt een belangrijke rol binnen een 
wijkcomité en de ‘Femmes MR’. Sinds 2005 is ze ook geëngageerd in de Jetse politiek. Zij was gemeenteraadslid en politieraadslid van 
2006 tot 2012. In haar geloven is geloven in een persoon die geen kneuterig beleid met een moraliserend vingertje wil ! Nathalie is 
voor een humaner Jette met meer lef, dat bovenal haar waarden behoudt. 
  
Corneille De Clercqstraat, 52 – 02 / 420.79.64 - nathalie@geonat.be 
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7. ERIC DEMARBAIX 
“Ik ben VOOR een  gezellige en veilige openbare ruimte!” 
  
Eric is geboren in 1956 en verhuisde in 2000 naar Jette. Hij heeft een diploma  Economische Wetenschappen op zak en is geboeid 
door geschiedenis, voornamelijk de  Brusselse geschiedenis.  Momenteel is hij kabinetschef van de 1ste schepen Geoffrey Lepers.  Na 
zijn eerste ervaring in de politieke wereld (2012), besloot hij om zijn kennis ten dienste te stellen van de Jettenaren. Hij was 6 jaar 
lang voorzitter van de gemeentelijke vzw ‘Promotion de Jette’, en had ook een mandaat als lid van de Raad van Beheer binnen de 
sociale huisvesting LOGEGA (voordien Jetse Haard). Hij is ook auteur van diverse werken, samen met zijn kompaan Marc Daniëls. 
  
Capartlaan  41 Bus 1 - 02/537.80.53 ou 0477/98.04.01 - eric.demarbaix@gmail.com 
 
 
 

 

8. MURIELLE NAVEZ 
“Ik ben VOOR  een gemeente  die oor heeft voor en dicht staat bij de burger!”  
 
De 45-jarige Muriëlle is mama van 4 kinderen. Na 16 jaar bij een distributienetwerk besloot ze een nieuwe professionele uitdaging 
aan te gaan, op de dienst Infrastructuur van de politiezone Brussel-West. Muriëlle woont al 35 jaar in Jette en kent de gemeente door 
en door, haar straten, haar buurten, haar scholen en haar winkels. ‘Leven is doen, daarom besliste ze enkele jaren geleden om in de 
politiek te gaan. Het is haar persoonlijke keuze maar Muriëlle vindt het eveneens haar burgerplicht. Zij zou er graag met een team 
voor zorgen dat Jette een gemeente wordt die dichter bij de burger staat. Muriëlle is ook zelf voorzitster van de ‘Femmes MR’ van 
Jette.  
  
  
Joseph Lossensstraat  17 - 0478/58.09.97 - navezmurielle@hotmail.com  
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9. MARC DANIELS 
“Ik ben VOOR Jette dat de TOP wordt van de Brusselse gemeenten!” 
  
Marc is geboren Jettenaar, beroepskunstenaar en auteur. Hij is ook adviseur bij Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz en 
verantwoordelijk publieke relaties van Brussels Schepen Els Ampe.  Marc Daniels is een ‘Ket’ die opgroeide in de “blokken” van de 
Jetse Haard en die dankzij  het Jetse socio-culturele leven een internationale artistieke carrière kon uitbouwen. Zijn werken werden 
tentoongesteld in galeries te Parijs, Rome en zelfs New-York. Als stripauteur werden zijn werken gepubliceerd bij belangrijke 
uitgeverijen als Standaard Uitgeverij en Casterman. Zijn prioriteiten zijn onderwijs, vooral het lager onderwijs, basis van alle vorming, 
maar ook artistieke en sportieve begeleiding. Het basisonderwijs is ook de plaats waar men vrienden maakt die culturele en sociale 
verschillen overstijgen. Daarnaast moeten volgens Marc ook de senioren een grotere participatierol krijgen binnen het onderwijs. 
Scholen hebben een belangrijke intergenerationele functie, een doorgeefluik van kennis en ervaring. “Het delen van kennis is de wieg 
van alle communicatie”.     
  
Decréestraat  21 – 0490/666.297 - marc.daniels.jette@gmail.com 
 

 

10. FLORENCE DELELLIO 
“Ik ben VOOR de buurthandelaars!” 
 
Florence is voorzitster van Jong MR Jette”. Zij is 22 jaar en studeert Politieke en Sociale Wetenschappen. Voor ze haar studies begon 
aan de universiteit, ging ze naar  school in Jette waar ze geboren en getogen is. Als peuter ging ze naar het Koningin Fabiola 
kinderdagverblijf, daarna naar het Sint-Pieterscollege en de Sint-Michielsschool. Van kleins af aan nam ze deel aan talrijke 
buitenschoolse activiteiten. Haar prioriteiten voor Jette liggen eerst en vooral bij de jeugd en alles wat erbij komt kijken (gemeentelijk 
onderwijs, buitenschoolse activiteiten, veiligheid in en rond de schoolomgeving, werkgelegenheid voor de jongeren, enzovoort). 
Daarnaast vindt Florence de buurthandel zeer belangrijk en waardevol. 
  
Honoré Longtinstraat  63 - 0473/68.90.07 - florencedelellio@gmail.com  
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11. MANUEL ERPICUM 
“Ik ben VOOR dynamische, aantrekkelijke en veilige handelswijken die gemakkelijk bereikbaar zijn!” 
  
Manuel is jurist en werkt op het gemeentebestuur van Jette, waar hij instond voor de coördinatie van de dienst Economische Zaken 
en Animatie. Met de gewaardeerde hulp van zijn collega’s beheerde hij de werken aan Tram 9. Manuel is afkomstig uit  Anderlecht 
maar kwam later naar Jette. Manuel wil alle Jettenaren een stem geven: de handelaars, ambtenaren en inwoners,   Door zich te 
bekommeren om hun zorgen, met welwillendheid maar vooral in eenvoudige woorden, biedt hij hen dat luisterend oor.  Voor de 
Jettenaren ijvert hij voor veiligheid, mobiliteit en transparantie. Hij wil dynamische, aantrekkelijke en veilige handelswijken, die 
gemakkelijk bereikbaar zijn, en hulpvaardige ambtenaren ten dienste van verantwoordelijke burgers.  
  
Eugène Toussaintstraat  62 - 0488/16.55.46 - manuelerpicum@hotmail.com 
 

 

12. SIHAM ESSAGHIR JABIR 
“Ik ben VOOR  meer kinderdagverblijven in Jette!” 
  
Siham is van Spaanse origine en woont al ongeveer 10 jaar in de Jetse Tuinen. Na haar studies in het Heilig Hartcollege, ging ze 
Rechten en Talen studeren. Haar studies hebben haar nooit  belet om een leven vol engagement te leiden, waarin zij zich ten dienste 
stelt van de minder bedeelden en nieuwe avonturen oproept. Siham is 21 jaar en de jongste kandidate op onze lijst, dat bewijst ook 
het vertrouwen van de MR in talentvolle, jonge kandidaten om de gemeente te besturen. 
  
Burgemeester J-L Thysplaats  2 bus 2 - 0489/80.67.52 - rihampaz@hotmail.be 
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13. SEBASTIEN VANDENHEEDE 
“Ik ben VOOR de vrijheid om te ondernemen, het promoten van kwaliteitshandel, voor een gezellige en feestelijke gemeente!“ 
  
Al op jonge leeftijd maakte Sébastien kennis met de horeca. Hij beoefende diverse beroepen zoals kelner in de  "Roy d'Espagne”, 
organisator in de "Bierkelder", "le Saint Nicolas" en "Chez Richard". Zowat 14 jaar geleden kwam hij terug naar Jette om de “Brasserie 
Le Central” over te nemen, onlangs volgde ook de “Central Burger”. Hij richtte, in samenwerking met de gemeente, de volgende 
jaarlijkse evenementen in: "Drache Nationale" en "Cuba del Central". Sébastien werkte mee aan verscheidene edities van "Jazz Jette 
June". Hij ziet zijn beroep als een kans om mensen te ontmoeten van elke leeftijd, sociale afkomst of beroep. Die brengt hij dan bij 
elkaar te brengen via culturele en feestelijke evenementen. Op 47 jarige leeftijd wil hij nu zijn ervaring te dienste stellen van het 
publiek, door in de politiek te stappen. Hij wil ons Jette, waarvan wij houden, de gezellige gemeente laten blijven die ze is. 
  
Wemmelsesteenweg  181 – 0477/77.97.70 – brasserielecentral@gmail.com 
 

 

14. MICHELINE DE POTTER 
“Ik ben VOOR het respect voor allen, het welzijn van de senioren en de veiligheid!” 
  
Micheline komt uit een familie van handelaars in Jette. Als gemeenteraadslid, sinds de verkiezingen van 1976 (PL-LP) en in 1982 
(PRL), verdedigt ze ten volle de Jetse samenleving. Haar belangstelling voor de handel uit zich in de  verkoop, maar ook in de 
spektakels gericht naar 60-plussers. Haar bezorgdheid voor die doelgroep zorgde ervoor dat ze mee werkte aan de oprichting van de 
vereniging "SENIOREN van JETTE", "Le Bleuet".De prioriteiten van Micheline voor Jette zijn de veiligheid en het respect in de 
gemeente, het welzijn voor allen en een hartelijk onthaal. 
  
Tentoonstellingslaan, 416-C01- 02/425.91.34 ou  0477/73.25.59 - micheline.depotter1@gmail.com  
 

mailto:brasserielecentral@gmail.com
mailto:micheline.depotter1@gmail.com


 

15. PATRICK COUSIN 
“ik ben VOOR een gedeelde multimodale mobiliteit!” 
  
Patrick is industrieel informaticus bij de MIVB, maar tevens gewezen scoutsleider, lid van het Rode Kruis van Jette, lid van de Gracq 
Jette (dagelijkse fietser), en vrijwilliger bij  « Repair Café » van Jette. Hij is actief in het wijkcomité en zet zich eveneens in als 
chauffeur tijdens het Balkan Trafik festival en Couleur Café. Hij is beheerder bij AIS, vzw « Promo Jette » , bij de sociale 
kruidenierswinkel. Voor Patrick is het verbeteren van het openbaar vervoer, voor iedereen, zijn prioriteit in Jette. 
  
Ongenastraat  3 - 0477/57.20.46 - pcousin@gmail.com 
 

 

16. SANDRINE MONTEZUMA 
"ik ben VOOR de vereenvoudiging van de communicatie tussen de gemeente en de burger!" 
  
Als Jettenaar in hart en nieren, heeft Sandrine haar ambitie waargemaakt met haar winkel in het hartje van Jette  (La Goutte d’Ô aan 
de Spiegel).  Ze is bloemiste en haar werk is haar passie. Sandrine staat altijd open voor debat en dialoog. Ze is voorstander van een 
duidelijke communicatie in onze gemeente en voor een vlotte interactie met de handelaars. 
  
Amélie Gomandstraat  31 - 0479/95.30.38 - info@gouttedo.be 
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17. RAFFI ARSLANYAN 
“Ik ben VOOR de toename van het aantal plaatsen in de gemeentescholen en kwaliteitsonderwijs in Jette!” 
  
Raffi is geboren in Jette en ging daar naar de scholen Aurore en Sacré Coeur. Momenteel is hij laatstejaarsstudent  regentaat 
Nederlands en Engels. Later ziet hij zichzelf leraar worden. Raffi gaat dan ook voor een kwaliteitsvol onderwijs in Jette en wilt zich 
inzetten voor een verhoging van het aantal plaatsen in de Jetse gemeentescholen. 
  
Maurice Van Rolleghemstraat  16 - 0488/41.55.62 - raffi.arslanyan@hotmail.com 
  
 
 
 

 

18. MARIE GENIN 
“Ik ben VOOR de veiligheid en het welzijn in onze gemeente!” 
  
Marie is getrouwd en heeft 3 kinderen. Ze werkt al 11 jaar als huishoudhulp bij het PWA van Jette  met dienstencheques. Ze is al 12 
jaar syndicaal afgevaardigde bij Het Jets Liberaal Syndicaat. Marie heeft zelf al kunnen gebruikmaken van de sociale diensten in 
Jette.  Op die manier heeft zij de kans gekregen om werk te vinden in onze gemeente, wat haar hielp om vooruit te geraken in het 
leven en worden wie ze nu is.  De prioriteiten van Marie voor Jette zijn: een luisterend oor bieden aan alle Jettenaren en om in te 
staan voor hun veiligheid. Ze wil deze doelstellingen verwezenlijken als u haar uw vertrouwen geeft in het stemhokje. 
  
Charles Woestelaan  68 - 0471/68.81.85 - geninmarie-a@hotmail.com 
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19. PHILIPPE AQUILINO DI MARIA 
“Ik ben VOOR het valoriseren van het statuut van zelfstandigen, van vrije beroepen en van kunstenaars!” 
  
Philippe is 46 jaar en werkte het eerste deel van zijn carrière in de bankensector. Hij komt uit een familie van zelfstandigen en besloot 
een andere wending te geven aan zijn carrière. Zo werkt hij nu al 5 jaar voor het onafhankelijk syndicaat voor zelfstandigen, waar hij 
commercieel verantwoordelijke is voor het Brusselse Gewest. De wereld van zelfstandigen en handelaars kent hij van binnen en van 
buiten. Hij heeft dan ook heel wat ideeën om hen te ondersteunen in onze gemeente. Hij is momenteel financieel beheerder bij het 
PWA in Jette (lokaal agentschap voor tewerkstelling) waar hij de MR vertegenwoordigt. Philippe is eerlijk en oprecht, heeft een 
luisterend oor en hij komt uit voor zijn mening en ideeën. Philippe is geïnteresseerd in muziek,  cultuur, sport en jeugd. 
 
Voor hem is een liberaal iemand die vindt dat de overheid een duurzame en voorspelbare omgeving moet creëren die toelaat dat wie 
initiatief neemt voor vernieuwing kan zorgen en het zakenleven stimuleert. 
  
Honoré Longtinstraat  3 bus 3 - 0496/46 71 51 - philippe.aquilnodimaria@yahoo.fr 
 

 

20.  SHIRLEY DOYEN 
“Ik ben VOOR de veiligheid en het welzijn van onze senioren!” 
  
Shirley is al 40 jaar een trotse Jettenaar  en de kleindochter van Gilbert Doyen, de laatste liberale burgemeester van Jette. Zij zat op 
de Sint-Michielsschool en het Sint-Pieterscollege, daarna vervolgde ze haar studies aan het Universitair Verplegingscentrum 
Brugmann en haalde ze haar universitair diploma aan de ULB. Shirley werd licentiaat in de Openbare Gezondheidszorg. Vroeger was 
ze leidster en verantwoordelijke in de jeugdbeweging. Shirley is getrouwd en mama van 3 kinderen. Al 25 jaar werkt ze 
als  verpleegster, en is ze verantwoordelijk voor de bejaarden in de familiezaak “Résidence Christalain”. Zij is een echte dierenvriend 
en geeft catechese in de Sint-Clarakerk. Ze haalt passie uit een sterke persoonlijkheid. Shirley wenst meer veiligheid in Jette, voor 
onze senioren en onze kinderen. Gewoonweg een nette gemeente waarin alle generaties zich goed  kunnen voelen. 
  
Burgemeester Jean Neyberghlaan  33 – 0477/27.41.90 - shirleydoyen@hotmail.com 
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21. Daniel Van Dooren 
"Ik ben VOOR het respect en de veiligheid van onze Jetse burgers, gelijkheid, recht op werk en behoorlijke inkomsten voor iedereen!" 
 
Daniel is getrouwd, huisvader en al vier generaties lang Jettenaar. Daniël hecht veel belang aan zijn familie en aan het dagelijks 
welzijn. Zijn grootvader was zelfstandig “ kunstsmid” en dat moedigde hem aan om ook zelfstandige te worden. Hij richtte 20 jaar 
geleden zijn eigen boekhoudkantoor op. Zo hoopte hij raad te kunnen geven aan anderen als fiscalist. Het is voor hem belangrijk dat 
hij zowel fiscale als sociale hulp kan bieden aan zelfstandigen, loontrekkenden en gepensioneerden. Zo probeert hij hen te helpen in 
een wereld waar de wetgeving alsmaar ingewikkelder wordt. Daniel houdt van de natuur, cultuur en sport. Hij put er kracht uit en 
afleiding, om zich dan weer aan zijn werk te kunnen wijden. In de politiek stappen is voor hem een nieuwe uitdaging, maar hij kijkt er 
naar uit om vaak voorkomende problemen in onze samenleving op te lossen. 
 
Léon Dopéré 13 – 02 / 311 57 39 - vandoren.daniel@hotmail.com  
 

 

22. Isabelle Cliquet 
“Ik ben VOOR betrokkenheid van de burger en kwaliteitsonderwijs” 

Isabelle woont al bijna twintig jaar in Jette, met een korte periode  in Waals-Brabant en Schaarbeek. Isabelle is erg gehecht aan haar 
gemeente. Dank zij de vele Jetse groene zones kan zij zich onttrekken aan het stadsleven. Lopen in Dieleghem bos via 
het Boudewijnpark en het Laerbeekbos is haar hobby. 

De bevolking in Jette groeide de laatste jaren enorm. Dat is zorgwekkend voor het scholenaanbod. Toen Isabelle uitkeek naar een 
gemeente om zich te vestigen, was dit één van haar criteria. 

Na een licentie Vertaler Nederlands - Engels (destijds ISTI) werkte ze eerst in de banksector daarna in de toerismesector en 
momenteel voor het Federaal Parlement.. Ze heeft een luisterend oor en ze houdt van debat. 

Haar prioriteiten gaan naar onderwijs, cultuur, burgerschap, de netheid, de band tussen de verschillende gemeenschappen,  sociale 
emancipatie ... 

Charles Woestelaan  213 – 0487 / 220 471 - 0476/299.289 - isabelle_cliquet@hotmail.com 
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23. EREN GUVEN 
“Ik ben VOOR een actieve, gezellige gemeente waar men zich goed voelt!" 
  
Eren is een kind van Jette, en bracht zijn schooljaren door op de gemeenteschool Aurore. Hij is papa en staat aan het hoofd van zijn 
eigen KMO. Hij werd heel vroeg geconfronteerd met de socio-economische discriminatie van KMO-leiders. Om die reden wil hij zich 
inzetten om die ongelijkheden te verminderen. Zo heeft hij, bovenop zijn professionele ervaring, vaardigheden verworven in Politieke 
Wetenschappen en Recht. Daarbovenop wordt hij binnenkort gespecialiseerd advocaat in Openbare Zaken. Zijn engagementen voor 
Jette zijn :  
De buurtwinkel promoten, waar kwaliteit boven kwantiteit geldt senioren betrekken bij de opvoeding van de kinderen in Jette het 
ontwikkelen en bekendmaken van alternatieve oplossingen voor vervoers- en parkeerproblemen Nederlandstalige activiteiten voor 
Franstalige jongeren tot stand brengen evenals Franstalige activiteiten voor Nederlandstalige jongeren. 
 
Dikke Beuklaan, 30/119 – 0488/86.48.01 - erenguven.be@gmail.com  
 

 

24. TAMARA DE GROOF 
“Ik ben VOOR scholen vol activiteiten, voor de kinderen en de volledige wijk!" 
 
Tamara is opgegroeid op de grens tussen Laken en Jette. Ze woont nu al 5 jaar in de Leopold I-straat. Tamara is mama van 2 kinderen 
en is de jongste dochter van Piet De Groof. Na haar studies Sociale en Culturele Agogiek en Criminologische Wetenschappen aan de 
VUB, begon ze als juridisch assistent op de dienst Slachtofferonthaal aan het Brusselse parket. Preventie, veiligheid en openbare 
ruimte zijn dan ook domeinen waarvoor ze zich vastberaden wil engageren. Daarnaast wil ze zich, als oud-leidster van de Chiro en 
jeugdwerker in jeugdhuis De Branding, inzetten voor de Jetse kinderen. Zij moeten zorgeloos kunnen opgroeien in onze gemeente. 
 
Léopold Ier straat 382 – 0497 / 198 968 - degrooftamara@yahoo.com  
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25. JOHAN DUQUESNOY 
“Ik ben VOOR een groene, nette en aangename gemeente die respectvol is voor iedereen!" 
 
 
Johan kwam op 9-jarige leeftijd terug van Afrika naar Jette. Hij was ooggetuige van de groei die de gemeente onderging: de opbouw 
van het UZ, de uitbreiding van de scholen en de verbetering van de parken en de mobiliteit in Jette. Johan vond er zijn thuis. Hij werkt 
bij de MIVB waar hij zich bezig houdt met de ondergronds haltes en de metro, de wegomleggingen en het advies geven aan reizigers. 
Hij is al 18 jaar hoofdsteward bij Sporting Anderlecht en de nationale ploeg. Johan staat open voor allerlei ideeën en houdt ervan om 
van daaruit resultaten te boeken, in samenwerking met een gemotiveerd team. 
 
 
Burgemeester Jean-Louis Thijsplaats 2 bus 17 – 0471 / 820 309 - yoyoduq@hotmail.com  
 

 

26. TATJANA EEKMAN 
“Ik ben VOOR een gemeente die de buurtactiviteiten ondersteunt!” 
  
Tatjana Eekman is getrouwd en moeder van een Brussels ketje. Zijzelf is in Brussel geboren, met Belgische-Nederlandse-Duitse-
Chileense roots, een typisch Zinneke dus! Ze woont al 6 jaar in Jette, een fijne gemeente met veel groen en waar altijd iets te doen is. 
Tatjana heeft als directrice van het gemeenschapscentrum Essegem iedereen in Jette leren kennen. Ze heeft haar job altijd met 
plezier gedaan. Voor haar is het volgende belangrijk: goed onderwijs voor iedereen, een culturele uitwisseling tussen alle talen en de 
buurtbewoners helpen om activiteiten te organiseren. 
 
 
Frédéric Mohrfledstraat 69 – 0474 / 678 451 - eekman.tatjana@gmail.com  
 

http://openvldbrussel.be/web-admin/start/v1.1/_vld_gestion_news/yoyoduq@hotmail.com
http://openvldbrussel.be/web-admin/start/v1.1/_vld_gestion_news/eekman.tatjana@gmail.com


 

27. DASHMINDER BHOGAL 
“Ik ben VOOR een dynamische en ontplooide gemeente." 
  
Dashminder is de zoon van een handelaar, die in 1992 neerstreek in het noorden van Jette. Zelf heeft Dashminder een broodjes- en 
traiteurzaak aan de Oude Afspanning. Ook staan de voedingswarenwinkels in de Eugène de Smetstraat en in de Bonaventurestraat op 
zijn naam. Het versterken en uitbouwen van de handelszaken in Jette ziet hij als prioriteit. 
 
Eugène De Smetstraat 7 – 0488 / 540 921 - bhogaldashminder@Hotmail.com  
 

 

28. BRIGITTE DIONGRE 
“Ik ben VOOR oprechte en doelbewuste maatregelen, zonder populistische en loze beloften."  
 
Sinds 2005 woont Brigitte in de Tuinen van Jette. De bossen in de buurt en de goed onderhouden parken vindt ze een extra pluspunt. 
Haar echtgenoot ging met pensioen in 2012, zelf heeft ze haar beroep als verpleegkundige op de palliatieve zorgdienst stopgezet in 
2004. Brigitte waardeert het huidige bestuur van de gemeente en kijkt positief naar het contact met het verkozen bestuur. De 
troeven van Jette zijn er voor iedereen, jong en oud: kinderdagverblijven, groengebieden, speelpleinen, openbaar vervoer, het 
ophalen en het sorteren van huisvuil, scholen, bibliotheken, zorgcentra … kortom alles waardoor je gelukkig wordt in de Brusselse 
gemeente. Voor haar blijft het continu verbeteren van de levensstandaard een prioriteit. 
 
 
Audrey Hepburnstraat 2 Bus 10 - 0475 / 50 95 75 - bdiongre58@gmail.com  
 

http://openvldbrussel.be/web-admin/start/v1.1/_vld_gestion_news/bhogaldashminder@Hotmail.com
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29. Passy Nsawela-Bilelo 

“Ik ben VOOR een gezonde en veilige gemeente!” 

Passy is getrouwd en een echte huisvader. Hij is Attaché-Inspecteur van beroep, op het departement Belastingen van de FOD 

Financiën. Hij heeft al 18 jaar een passie voor onze gezellige en landelijke gemeente. Passy gaat voor een gezonde en veilige 

gemeente, een betere omkadering van de jeugd, betere toegang tot werkgelegenheid, hulpverlening voor onze senioren en het 

behouden van de groene zones.  

Dikke Beuklaan  22 – 0483/06.42.49 - passy.nsawela@hotmail.com 

 

 

30.  Alexandra Lolou 

 “Ik ben VOOR uitwisseling en onderlinge hulp in Jette via de sport !” 

Alexandra, geboren in Griekenland, is medisch secretaresse. In het weekend springt ze vaak bij in “Le Corfu”, de reeds 38 jaar 

bestaande familiezaak. Daar helpt ze haar ouders in hun Grieks restaurant. Ze is al 30 woont ze in Jette. Zij heeft er mooie 

herinneringen uit haar kindertijd en zij heeft beslist om een huis te kopen in het mooie Jette. Haar prioriteiten zijn het uitwisselen van 

onderlinge hulp tussen de Jettenaren, via sportactiviteiten.  

Léon Dopéréstraat  78 – 0483/38.35.32 - alexlolou88@gmail.com 
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31.  Jérémy Zeegers 

“Ik ben VOOR een mooiere gemeente !” 

Jérémy is 33 jaar, advocaat en werkt tegenwoordig als juridisch adviseur bij het voorzitterschap van MR. Hij kwam 4 jaar geleden in 

Jette wonen, nabij het Huybrechtspark. Het waren toen de betaalbare prijzen van het vastgoed en het aanbod van het openbaar 

vervoer die zijn aandacht trokken. Intussen heeft hij er de charme van de handelswijken en de parken ontdekt. Hij is ervan overtuigd 

dat Jette troeven bezit, die niet te onderschatten zijn. Die troeven kunnen ingezet worden om de gemeente  beter te promoten. 

Jérémy droomt ervan om de handelsstraten aantrekkelijker,  mooier en aangenamer te maken, en dat via een coherent 

stedenbouwkundig beleid. Hij wil de strijd tegen sluikstorten vergroten door meer bewakingscamera’s te plaatsen op strategische 

punten. 

Odon Warlandlaan 176 – 0472 / 632 191 -  jeremy.zeegers@mr.be 

 

 

32.  Christine Mironczyk 

“Ik ben VOOR een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs!” 

De voormalige lerares Christine is vastberaden om het gemeentelijk onderwijs in te zetten als emancipatiefactor voor iedereen. Al 

van jong af aan zet Christine zich in voor gelijke kansen, nu promoot ze ook een burgerschool. Dat is een school waar 

verantwoordelijkheid en kritische zin een belangrijke rol spelen. Christine investeert in de niet-confessionele stroming,  ze staat erop 

dat de waarden van de universele mensenrechten gerespecteerd worden en dat iedereen toegang krijgt tot cultuur.   

Remy Soetensstraat  40 – 02/478.10.24 - mironczyk_christine1@yahoo.fr 
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33.  Geoffrey Cuypers 

“ Ik ben VOOR een aangename leefomgeving voor de Jettenaren en dynamische wijken met nabijgelegen handelszaken, sport en 

cultuur !” 

Geoffrey zat op het Sint-Pieterscollege. Hij bleef een band hebben met de gemeente dankzij de vrienden die hij op het college 

maakte. Vandaag werkt Geoffrey op het ministerieel kabinet van Federaal Minister Denis Ducarme.  Hij ziet het behouden van de 

aangename sfeer in Jette als prioriteit. Hij houdt van het contact met de kleinhandelaars. Het is belangrijk om ze te steunen,  zij 

dragen namelijk bij tot het gezellig karakter van de gemeente. Tenslotte zijn sport en cultuur belangrijke troeven voor onze jongeren. 

Ze bieden de nodige ontspanning en leiden tot zelfontplooiing. Het is essentieel om deze blijven uit te bouwen.   

Gustave Gilsonstraat 119 -  - cuypers.geoffrey@gmail.com 

 

 

34.  CAROLINE DELFOSSE 

“Ik sta voor nieuwe projecten voor Jette, ik ben PRO-JETTE.” 

Caroline is 34 jaar en momenteel raadgeefster voor de Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine. 
Hoewel ze afkomstig is uit Luik, is ze snel gevallen voor de charme en het dynamische karakter van onze gemeente. Aangezien “alles 
op 34 begint”, wenst Caroline zich voortaan te engageren in verschillende projecten voor Jette :  “PRO-JETTE”-projecten. 
Wat haar voornamelijk interesseert zijn de grote uitdagingen van morgen zoals economie, mobiliteit en samenleven. Voor de 
toekomst ambieert ze onder andere een verbetering van het leefmilieu en het veiligheidsgevoel van onze gemeente en wil ze zich 
inzetten voor een gezondere voeding in de scholen. 
 
Net zoals alle jongeren van haar generatie, richt Caroline zich op de toekomst, ze is PRO-JETTE.. 
Zoals ze zelf zegt : “Volg mij en wees ook pro-JETTE !” 
 
de Smet de Naeyerlaan 37 – 0475 / 540 283 – delfosse.caroline.mr.jette@gmail.com 
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35. Laurent Vanden Broeck 

“Ik ben VOOR een menslievende en gezellige gemeente!” 

Laurent is in Jette geboren en getogen en is 34 jaar oud. Hij ging naar het Sint-Pieterscollege in Jette en is nu licenciaat in Politieke 

Wetenschappen, specifiek Internationale relaties. Hij behaalde zijn master in Cultuurbeleid. Hij begon zijn carrière bij FOD 

Buitenlandse zaken, daarna was hij 3 jaar lang kabinetschef van de Schepen van Economische Zaken, Patrick Debouverie, in Sint-Gillis. 

Momenteel werkt Laurent in de Brusselse Haven waar hij instaat voor de ontwikkeling van de binnenvaart en de havenactiviteiten. 

Hij promoot ook een alternatieve en duurzame logistiek voor de bevoorrading van goederen in  het Brussels Gewest.  Hij is sinds 2008 

actief bij de liberale fractie in Jette, hij is beheerder en voorzitter (sinds 2016) van het Sociaal Verhuurkantoor. Als overtuigd sociaal-

liberaal gaat zijn voorkeur uit naar een gemeente met een landelijk en gezellig karakter. Om die doelstelling te bereiken wil hij elke 

Jettenaar de kans geven een eigen woning te bezitten. Daarnaast geeft hij de voorkeur aan een economische ontwikkeling, een 

slimme mobiliteit aangepast aan de lokale economie en een kwalitatieve, culturele politiek die voor iedereen toegankelijk is. 

Henri Liebrechtlaan  60 - 0484/26.16.47 - vanden.broeck.laurent@hotmail.com 

 

 

36. Brigitte Gooris 

 “Ik ben VOOR , bruggen bouwen!” 

Brigitte is in Jette geboren als 3de in een gezin met 6 kinderen. Haar ouders waren zelf ook sociaal geëngageerd. Ze ging naar de St-

Michielsschool en later het O.-L.-V. van Lourdesinstituut. Daar leerde ze spelenderwijs vlot Frans door haar Franstalige vrienden. 

Brigitte werkte in een apotheek, daar luisterde ze naar de noden van de Jettenaren. Ze besloot zich politiek te engageren, om  zo 

voor een evenwichtig sociaal beleid te zorgen. Hierdoor werd ze actief bij het OCMW, het Sociaal Verhuur Kantoor en de Jetse Haard. 

Bij de verkiezingen in 2012 werd ze verkozen tot Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden. Dit gaf haar de mogelijkheid om 

bruggen te bouwen tussen haar verschillende bevoegdheden (onderwijs, bibliotheek, academie, jeugd, senioren en cultuur) en naar 

die van haar Franstalige collega's. Ze wil zich inzetten voor een beleid dat zijn vruchten afwerpt, een dat mensen samenbrengt en het 

cultureel aanbod vergroot. Een beleid dat  kwalitatief en laagdrempelig is en zo de  integratie verhoogt. 

Sint Vincentius a Paulostraat  27 - 0475/ 95.81.66 - brigittegooris@hotmail.com 
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37. Sven Gatz 

 “Ik ben VOOR  een Jets burgerkabinet, een manier om meer mee te werken aan het openbaar bestuur !” 

Sven Gatz trok naar Jette in 1980, na zijn jeugd te hebben doorgebracht in Molenbeek en Berchem. Hij studeerde aan het Sint-

Pieterscollege. In Jette ontdekte hij verschillende cafés en kocht hij in 1995 een huis. Daar ging hij wonen met zijn vrouw en drie 

kinderen (geboren in het UZ Jette). Hij speelde kampioen bij de veteranen van de Ritterklub Jette. Hij zetelde in het Brussels 

Parlement van 1995 tot 2004, in het Vlaams Parlement  van 1999 tot 2011 en hij was directeur van de Belgische Brouwers van 2011 

tot 2014. Sinds 2014 is hij Vlaams Minister van Cultuur, Media en Jeugd en van Brussel. Volgens Sven is Jette een gemeente waar het 

goed leven is. Om het nog aangenamer te maken,  wil hij investeren in een beter welzijn van alle Jettenaren.  Zijn prioriteiten liggen 

bij de opvoeding, de cultuur en de handel. Hij streeft naar een open en kindvriendelijke gemeente en bepleit de oprichting van een 

Jetse participatieraad.  

Grondwetlaan 90 – 02 / 552 62 00 - gatzvoorjette@gmail.com 
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