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Schaarbeek, 3 december 2018 

 
LEDEN VAN HET COLLEGE 2018-2024 : 

 
 
De nieuwe meerderheid Lijst van de Burgemeester (Défi, Schaarbeekse Liberalen en Onafhankelijken) en 
Ecolo/Groen hebben hun toekomstig College samengesteld.  Dit College bestaat uit de Burgemeester, Bernard 
Clerfayt (LB), 10 Schepenen (6LB en 4 Ecolo/Groen) waaronder een nederlandstalige Schepen en een Voorzitster van 
het OCMW (LB).   Het nieuwe College legt zijn eed af tijdens de Gemeenteraad van 5 december 2018, de eerste van 
de nieuwe bestuursperiode. 
 
 

 

Burgemeester: Bernard Clerfayt 
Politie, Grootstedenbeleid, Strategische & duurzame ontwikkeling, Informatie & 
Communicatie, Burgerparticipatie, Administratieve sancties, Internationale contacten, 
Mensenrechten, Stadsvernieuwing en Smart City 
 
Bernard Clerfayt, die al 18 jaar burgemeester van Schaarbeek en al 30 jaar lokaal 
mandataris is, heeft actief meegewerkt aan de heropleving van de gemeente. Samen met 
een sterk team heeft hij zich op alle vlakken ingespannen: stadsvernieuwing, netheid en 
openbare veiligheid, bouw van scholen, crèches, culturele- en sportcentra, buurtruimten, 
evenwichtige financiën en het verminderen van de sociale en intercommunautaire 
spanningen. In Schaarbeek is het goed leven. 
 

Hij verbindt zich ertoe om de heropleving van Schaarbeek voort te zetten voor ieders welzijn en respect: door de 
dynamiek te versterken die het resultaat is van de energie van haar inwoners, handelaars en ontwikkelaars, via een 
strikt beheer van de gemeentelijke openbare diensten. 
 
 

 

1ste Schepen: Vincent Vanhalewyn (Ecolo-Groen) 
Klimaat, Planning van de openbare ruimte, Openbare gebouwen & Sociale cohesive 
 
Vincent Vanhalewyn, Schaarbekenaar van kindsbeen af, is vader van twee jongetjes. Onze 
gemeente is hun stad. Voor hen en voor alle Schaarbekenaren wil Vincent Vanhalewyn de 
gemeente heruitvinden en tot voorbeeld maken voor andere steden. 
 
Als uittredend eerste schepen wist hij moderne, groene en creatieve projecten te 
concretiseren. Zo lanceerde hij het Schaarbeekse Klimaatplan en de vzw VIA (die het eerste 
opvangparcours voor nieuwkomers op het grondgebied van het Gewest organiseert). Hij 
werkte mee aan het Scholenplan van Schaarbeek voor de bouw van 3.500 plaatsen in het 
gemeentelijk onderwijs. 

 
Voor hem moeten kinderen, gezinnen, fietsers en automobilisten zich allemaal veilig kunnen verplaatsen in de straten 
van onze gemeente. In zijn ogen moet Schaarbeek alle Schaarbekenaren beschermen tegen isolement, uitsluiting en 
moeilijkheden en - wat de zwaksten betreft - tegen armoede.  
 
Voor hij tot schepen werd verkozen, was Vincent Vanhalewyn 2 jaar lang Brussels parlementslid. Hij begon zijn 
professionele loopbaan bij een internationale privé-startup die actief is in vastgoed. Hij behaalde zijn diploma 
Bedrijfswetenschappen aan de School of Management van de Université Catholique de Louvain. 
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2de Schepen: Sadik Köksal (Liste Bourgmestre) 
Burgerlijke stand, Bevolking, Erediensten, Patriottische manifestaties  
 

Sadik Köksal werd op 10 juni 1968 geboren. Hij behaalde zijn bachelordiploma toerisme aan 
ISALT in Brussel.  

Na zijn verkiezing tot gemeenteraadslid in 2006 werd hij fractieleider van de Lijst van de 
Burgemeester. 

Sinds 2012 was hij zes jaar lang de bevoegde schepen voor Openbare Netheid, Franse 
Cultuur en Bibliotheken. 

In de gemeente heeft hij zich volop ingezet om de problemen in verband met zijn verschillende bevoegdheden van 
nabij op te volgen. Hij werkt met, ontvangt en luistert dagelijks naar de inwoners van onze gemeente wat betreft vragen 
over de levenskwaliteit, netheid, veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, het beheer van de scholen, de 
activiteiten van de plaatselijke verenigingen en toegang tot cultuur.  

Met de nakende demografische boom in het achterhoofd vindt hij dat de gemeente vooral werk moet maken van 
kwalitatief onderwijs voor de volgende generaties, nieuwe infrastructuren met moderne technologie en van 
gemotiveerd gemeentepersoneel.  

 
 

 

3de Schepen: Cécile Jodogne (Liste Bourgmestre) 
 
Sinds 1995 draagt Cécile Jodogne, Schaarbeekse uit vrije wil, bij tot de heropleving van onze 
gemeente. In 2000 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid, in 2006 en 2012 werd ze 
schepen van stedenbouw en stadsvernieuwing, en van 2008 tot 2011 was ze 
plaatsvervangend burgemeester. Telkens spande ze zich onophoudelijk in om van 
Schaarbeek een gemeente te maken waar het goed leven is. In 2009 werd ze verkozen tot 
Brussels parlementslid. Vandaag blijft ze zich als Brussels minister inzetten voor de 
Schaarbekenaren en Brusselaars. 

 
Stadsvernieuwing en wijkcontracten, heraanleg van de openbare ruimte, herstel en opwaardering van het erfgoed, 
openbare netheid en veiligheid, bouw van crèches, scholen, ontwikkeling van culturele- en sportinfrastructuur, 
evenwichtige openbare financiën, ... al ruim 20 jaar lang worden tal van projecten geconcretiseerd. Ze wil op de 
ingeslagen weg verdergaan. Schaarbeek is een jonge, dynamische gemeente met veel potentieel. Dat is te danken aan 
de dagelijkse inzet van haar verkozenen en bestuur, maar ook aan de verenigingen, handelaars en uiteraard haar 
inwoners. Ze wil versterken, verdergaan, verbeteren en vernieuwen opdat iedereen, ongeacht zijn wijk, baat zou 
hebben bij deze heropleving. Samen zullen we het Schaarbeek van morgen bouwen! 
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3de Schepen, ter vervanging van Cécile Jodogne, empêchée : Mehmet Bilge (Liste 
Bourgmestre) 
Stedelijke preventie   
 
Mehmet Bilge, die op 22 juli 1985 werd geboren in Schaarbeek, is gehuwd en vader van drie 
kinderen. Met zijn liefde voor de gemeente en zijn 12 jaar ervaring als socio-sportanimator 
heeft hij aan diverse socio-educatieve projecten gewerkt. Zijn politiek engagement begon 
toen hij besloot om de rangen van het Schaarbeekse Défi te vervoegen. 
 

 
Afgelopen 14 oktober werd hij voor het eerst verkozen tot gemeenteraadslid. Zijn politiek engagement is het logische 
gevolg van zijn werk op het terrein onder jongeren, vooral op het vlak van onderwijs en sociale vraagstukken. Mehmet, 
die van nature enthousiast en optimistisch is, is in de eerste plaats iemand die van een uitdaging houdt. 
  
Wat hem veel voldoening schenkt, is hard en met veel energie werken aan het welzijn van de Schaarbekenaren. 
 
 

 

4de Schepen: Adelheid Byttebier (Ecolo-Groen) 
Mobiliteit, Nederlandstalig Onderwijs, Cultuur en Jeugd (NL) 
 
Adelheid Byttebier neemt het mandaat op als schepen van mobiliteit en Nederlandstalige 
aangelegenheden. 
Als voorzitster van de MIVB (2009-2013) en schepen van gelijke kansen (2012-2018) stelt 
ze telkens de kwaliteit en de veiligheid van de publieke ruimte voorop. 
 
Het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan zal dan ook een betere luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid garanderen. De afgelopen zes jaren drukte ze haar stempel op het 
beleid met de opening van een tweede Nederlandstalige gemeenteschool en maakte ze 
van het Huis van de Vrouw een succesverhaal. 

 
Nederlandstalige aangelegenheden wordt nu, samen met cultuur en onderwijs, uitgebreid naar het jonge kind en jeugd. 
De oprichting van een eerste gemeentelijk kinderdagverblijf en een secundaire school alsook een jeugddienst is haar 
toegewezen. Hiervoor kan Byttebier bogen op haar ervaring als Vlaamse schepen (2012-2018) en haar eerder functie 
als minister van Welzijn in de Vlaamse regering (2003-2004). 
 
Adelheid Byttebier (°1963) groeide op in West-Vlaanderen en koos als jongere voor Brussel. Ze studeerde af als 
sociologe aan de VUB en engageerde zich internationaal voor de milieubeweging. Na 10 jaar fractieleider in het Brussels 
parlement en 5 jaar bestuurder bij de MIVB werd ze schepen in 2012 in Schaarbeek. 
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5de Schepen: Michel De Herde (Liste Bourgmestre) 
Gemeenteonderwijs (FR), Buitenschoolse opvang, Budget, Gezondheid  
 
Michel De Herde, geboren in 1964, woont al sinds zijn geboorte in Schaarbeek. Hij is vader 
van twee dochters. Na de lagere en middelbare school in Schaarbeek te hebben doorlopen, 
behaalde hij een universitair diploma economie. 
 
Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer in verschillende middelbare scholen. Daarna hield 
hij zich bezig met onderzoek bij het Studiecentrum Jacques Georgin. 
 
 

 
Zijn politieke vorming kreeg hij uiteindelijk als parlementair medewerker. Hij was ook gasthoogleraar in drie 
hogescholen. 
 
Als schepen sinds 1995 heeft hij een ruime ervaring in gemeentebeheer, vooral begrotingsbeheer. 
Met zijn passie voor onderwijs en de ontwikkeling van kinderen en jongeren zet hij zich al 18 jaar in voor de 
Schaarbeekse crèches en sinds 6 jaar voor het onderwijsnet van de gemeente (15 gewone scholen, twee 
gespecialiseerde scholen, drie middelbare scholen, een muziekacademie, een instituut voor sociale promotie, twee 
PMS-centra en twee GBS-centra), goed voor 10.000 leerlingen en 900 onderwijzers. 
 
 

 

6de Schepen: Frédéric Nimal (Liste Bourgmestre) 
Financiën, Vastgoedbeheer, Stedenbouw en Leefmilieu 
 
Frédéric Nimal is 47, al zijn hele leven Schaarbekenaar en advocaat van beroep. Hij is 
lesbevoegd en gaf van 1995 tot 2008 les aan het EFPME. Sinds 1995 is hij advocaat aan de 
Balie van Brussel. 
 
Sinds 2006 is hij gemeenteraadslid. Hij is uittredend schepen voor stedenbouw, erfgoed 
en toerisme. Als voormalig hoofd van de jeugdbewegingen is hij actief binnen de vzw's 
Loisirs Seniors en Pater Baudry.  

 
Hij werkt in Schaarbeek en heeft in bijna alle wijken van de gemeente gewoond. 
 
 

 

7de Schepen: Sihame Haddioui (Ecolo-Groen) 
Cultuur & Gelijkheid Mannen-Vrouwen  
 
Voor deze actrice, socioculturele animatrice en voormalige radiocolumniste zijn kunst en 
cultuur krachtige ontsluitingswapens.  
 
Van jongs af aan was ze actief in de Brusselse jeugdbewegingen; haar eerste stappen in de 
politieke wereld zette ze dan ook bij de jeugdvakbonden. 
Momenteel is ze bezig met haar master in economische en sociale politiek aan de UCL.  
 

Als schepen van cultuur en gelijke kansen wil ze o.a. kunst en cultuur toegankelijk maken voor kansarmen, door 
plaatselijk talent in de schijnwerpers te zetten en zo de rijkdom van Schaarbeek weerspiegelen. 
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8ste Schepen: Deborah Lorenzino (Liste Bourgmestre) 
Openbare netheid en Groene ruimten, Kinderen, Jeugd, en Gezin   
 
Deborah Lorenzino, Schaarbeekse van kindsbeen af, zet zich al jaren in voor verschillende 
verenigingen in de sectoren jeugd, cultuur, ondernemerschap en lokale handel.  
 
Deze moeder van 2 kleine jongens is een actieve vrouw van 32. Als juriste van opleiding, die 
voor Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne werkt, is ze ook mede-uitbaatster van een 
horeca-etablissement in Schaarbeek.  
 
 

In 2012 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid; ze bekleedde ook de functies van politieraadslid en fractieleider van 
DéFI bij de Lijst van de Burgemeester. 
 
Als een dynamisch en geëngageerd persoon zet ze zich elke dag in voor properdere en aangenamere wijken. Als 
voorzitster van DéFI Jeunes sinds 2016 ligt de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren haar bijzonder 
nauw aan het hart. Dit is een van de grootste uitdagingen voor onze gemeente.  
 
De komende 6 jaar is ze vastbesloten om concreet, pragmatisch en efficiënt aan het welzijn van alle Schaarbekenaren 
te werken.  
 
Schaarbeek is haar gemeente, haar passie. Reken dus op haar om SAMEN aan een beter Schaarbeek te bouwen. 
 
 

 

9 de Schepen: Thomas Eraly (Ecolo-Groen) 
Sporten, Huisvesting en Toezicht op het OCMW 

Gloednieuwe schepen Thomas Eraly was de laatste 6 jaar een dynamisch gemeenteraadslid 
en sinds juni 2017 fractieleider van Ecolo in de gemeenteraad. Zo kon hij het College 
interpelleren, argumenten aanvoeren tijdens de debatten en ideeën uitwerken in het hart 
van de Schaarbeekse democratie.  

Met zijn 34 jaar behoort deze licentiaat in de economische wetenschappen van de ULB 
ongetwijfeld tot de nieuwe generatie. Als voormalig onderzoeker milieueconomie aan de 
Universiteit Saint-Louis van Brussel en adviseur algemene beleidszaken op het kabinet van 
minister Evelyne Huytebroeck, was hij tot zijn verkiezing politiek adviseur bij de Franse 
Ambassade. 

 
Als vader van twee dochtertjes, dagelijkse fietser, amateurvoetballer en jogger in het Josaphatpark werd hij ruim 10 
jaar geleden verliefd op Schaarbeek.  
 
De komende zes jaar zal hij een beleid voeren dat de toegang tot een fatsoenlijke en energiezuinige huisvesting 
garandeert. Hij zal ook de sociale cohesie en emancipatie van alle Schaarbekenaren bevorderen, dankzij een gevarieerd 
en toegankelijk sportaanbod.  
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10ème Echevine : Lorraine de Fierlant (Liste Bourgmestre) 
Economie, Werkgelegenheid & Opleiding, Handelszaken & Middenstand en Folklore 
 
Als licentiaat in de handelswetenschappen van het ICHEC begon Lorraine de Fierlant 
haar loopbaan in 2002 bij Deloitte Consulting en daarna bij Bpost. 

Na avondlessen communicatie te hebben gevolgd ging ze in 2004 aan de slag bij een bureau voor bedrijfscommunicatie. 
Daar had ze 8 jaar lang regelmatig contact met bedrijven, media en de Brusselse politieke en economische wereld. In 
2009 en 2010 werd ze moeder van 2 dochters. In 2012 besloot ze om samen met een vennoot een site voor 
gepersonaliseerde kinderboeken te lanceren. 
 
Haar politieke leven begint in 2012 als Schaarbeeks gemeenteraadslid voor de Lijst van de Burgemeester. In 2014 werd 
ze aangeworven door de vzw Netwerk Ondernemen Brussel om start-ups te kiezen die dan zouden worden begeleid 
om banen te scheppen. In 2016 kwam ze aan het hoofd te staan van de vzw. In 2018 kwam ze op de Lijst van de 
Burgemeester te staan. Ze werd verkozen en is klaar om de grote sprong te maken naar het gemeentelijke uitvoerend 
niveau, als schepen. Ze is blij dat ze de competenties die ze in de privésector heeft opgedaan, in Schaarbeek kan 
toepassen en meer bruggen kan slaan tussen de openbare sector, privésector en de burgers.  
 
 

 

Voorzister van het OCMW : Sophie Querton (Liste Bourgmestre) 
 
Sophie Querton woont al 10 jaar lang in Schaarbeek, samen met haar man en 3 kinderen, die 
les volgen aan de Nederlandstalige school Hendrik Conscience aan de Latinislaan. Na haar 
studies journalistiek en communicatie aan de ULB begon Sophie haar loopbaan in 2003, als 
marketingassistente bij Telindus Luxemburg. Daarna keerde ze terug naar België. Ze werkt 
nog altijd als marketingassistente, maar sinds 2005 bij Bayer Garden.  
 
In 2006 kreeg Sophie de gelegenheid om lid te worden van het Cosfibel-team in Brussel, als 
Commercieel Directeur. Omwille van haar verantwoordelijkheden zit ze 2 à 3 dagen per week 
in het buitenland, wat moeilijk te combineren lijkt met een gezin.  
 

Toen ze zwanger was van haar 1ste kind, werd Sophie lid van het dynamische opleidingsteam van Callatay & Wouters. 
Toen raakte ze ook geïnteresseerd in opleidingen, carrièremogelijkheden en het belang van afstemming tussen 
competenties en het vereiste werk. 
 
In 2008 ging Sophie aan de slag bij de RTBF, bij de afdeling Strategische Marketing. Daar moest ze de kwaliteit van de 
televisieprogramma’s meten. Ze maakt er kennis met de coulissen van de uitzendingen, het werk met de teams, de 
gesprekken met de kijkers. Sophie apprecieert vooral dit contact met mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij een 
problematiek. In 2012 nam Etienne Noël haar mee naar de Lijst van de Burgemeester, als lid van de Schaarbeekse 
Liberalen. Ze werd verkozen met 731 stemmen. In 2013 diende zich een nieuwe uitdaging aan. Sophie haar 
nieuwsgierigheid haalde de bovenhand, en zo maakte ze kennis met de innerlijke werking van de Europese Commissie. 
Als Event Officer bij de afdeling HR van het DG RTD implementeerde Sophie een managementtool, "360°” genaamd. 
Op die manier kunnen teams constructief met resultaten worden geconfronteerd en kan voor verandering worden 
gezorgd. In 2014 werd ze fractieleider van de Lijst van de Burgemeester, een boeiende ervaring. 
 
Begin 2016, tijdens de vluchtelingencrisis, werkte Sophie het project Refugees Got Talent uit samen met Julie Artus, 
Ahmed en Mustafa, twee Iraakse vluchtelingen. Dit project promoot artistieke vluchtelingen. Sinds 2016 werkt Sophie 
als vrijwilligster en daarna als werknemer bij de vzw. 
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Haar grote belangstelling voor mensen blijkt ook uit haar podcastproject "ça, j'écoute!', waarbij Sophie de wereld 
probeert te begrijpen door middel van levenservaringen. 
 
In 2018 bevestigde Sophie haar politiek engagement en haalde ze 896 voorkeurstemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ze is blij dat ze haar sociaal, integratie- en autonomiewerk kan voortzetten via haar 
nieuwe verantwoordelijkheden als voorzitster van het OCMW. 
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