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25 zeer gedreven kandidaten op lijst BALANS
Boxtel,1/2/18

De leden van BALANS hebben onlangs de kandidatenlijst voor de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Eerder zijn de eerste 6 kandidaten bekend gemaakt, 
inclusief lijsttrekker Mariëlle van Alphen. De nummers 2 tot en met 6 worden ingenomen door Wim van
der Zanden, Rianne van Esch, Gerlof Roubos, Kim van de Sande en Wout de Jong.

Ilse Schelle uit Liempde is kandidaat 7
Ilse (1974) woont in Liempde en werkt als zorgadministratief ondersteuner in de specialistische 
geestelijke gezondheidszorg (SGGZ, veelal ouderen -en ziekenhuispsychiatrie) en volgt daarnaast 
een opleiding Consulent Sociaal Domein (WMO en jeugdwet, van aanvraag tot nazorg).Twee van 
haar zonen hebben een ‘rugzakje’. Uit nood geboren is Ilse zich gaan verdiepen in alle moeilijke 
wetten en regels waar de gemeenten mee te maken hebben gekregen sinds 2015. Ilse wil heel graag 
een steentje bijdragen om alle inwoners van Boxtel, Lennisheuvel en Liempde  te ondersteunen. Maar
vooral wil Ilse daadkracht tonen voor de inwoners (denk aan kinderen, ouders, ouderen en 
mantelzorgers) die op het terrein van zorg extra hulp kunnen gebruiken.

Nelly Cloin uit Liempde is kandidaat 8
Nelly (1993) is geboren en getogen in Liempde. Na de basisschool in Liempde en de Havo in Boxtel, 
heeft Nelly doorgestudeerd om juffrouw te worden. Het schooljaar 2016 - 2017 is ze geslaagd voor de 
PABO en sinds januari 2018 werk ze in het basisonderwijs. Aankomend schooljaar wil Nelly graag 
doorstuderen in de richting onderwijswetenschappen. Nelly heeft een optimistische en eerlijke houding
en ze zoekt haar grenzen op om deze te ontwikkelen en te verleggen. Nelly is trots op de openheid en
transparantie van BALANS en vindt een goed evenwicht tussen mens, economie en natuur belangrijk. 
Nelly haar doel is met BALANS het bieden van een fijne plek in de maatschappij voor iedereen. Nelly 
maakt zich ook zorgen over de toekomst van basisschool De Oversteek omdat er al zo lang niet 
gebouwd is in Liempde en daardoor het aantal leerlingen steeds verder terugloopt.

Adri Schoenmakers uit Lennisheuvel is kandidaat 9
Adri (1975) is geboren in Boxtel en sinds 2002 woonachtig in Lennisheuvel. Adri is werkzaam als 
Manager Verkoopbinnendienst bij Agrifirm. Adri heeft zich altijd vrijwillig ingezet voor het 
verenigingsleven in Boxtel en Lennisheuvel, Adri gelooft erin dat de inzet van vrijwilligers onmisbaar is
voor een goede sociale cohesie. Adri vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in Lennisheuvel 
gewaarborgd blijft, dus continuïteit in de voorzieningen zoals de school en verenigingen.  Woningbouw
is volgens Adri essentieel voor het behoud van de school en verenigingen in Lennisheuvel. Een veilige
verkeerssituatie van en naar Lennisheuvel, met name de veiligheid rondom rotonde Boseind heeft Adri
zijn speciale aandacht.
 
Ton Jonkers uit Lennisheuvel is kandidaat 10
Ton (1949) was Algemeen Directeur van Van der Velden Rioleringsbeheer en is thans voorzitter van 
de Raad van Commissarissen. Daarnaast is Ton voorzitter van voetbalvereniging ODC. Ton heeft 
voor BALANS gekozen gezien de volharding en het karakter van onze partij en wil ons breed 
ondersteunen om te komen tot een nog mooier Boxtel, waar echt geluisterd wordt naar de inwoners 
van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en in de toekomst naar de inwoners van Esch. Daarnaast heeft de 
aanstaande sluiting van de dubbele overweg zijn volle aandacht, waarbij de op handen zijnde sluiting 
voor personenauto's voorkomen moet worden.

Lijsttrekker Mariëlle van Alphen is trots op de zeer gevarieerde lijst: “BALANS heeft een lijst met 
kandidaten die breed georiënteerd zijn binnen Boxtel, Liempde en Lennisheuvel, met een mooie mix 
van leeftijd en geslacht. De overeenkomst tussen alle 25 kandidaten is dat ze allemaal gedreven zijn 
én de handen uit de mouwen willen steken voor een beter Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. En met 
aanpakken maakt BALANS het verschil!” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot lijsttrekker Mariëlle van Alphen, 06-38275369.


