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INTRO

VLOT VAN A NAAR W

Beste Wijnegemnaar

De fiets en het openbaar vervoer zijn bijna altijd de
vlotste, meest stressvrije én gezondste manieren om ons
te verplaatsen naar school, werk, om te gaan winkelen ...
Nu al gebruikt maar liefst 21% van de Wijnegemnaren
de fiets en 18% het openbaar vervoer om naar het werk
te gaan.

Jouw Stem Telt! Met die visie gingen we de voorbije
maanden in gesprek met honderden Wijnegemnaars
op basis van twee vragen: Wat is jouw favoriete plek in
de gemeente? En wat zou je doen als je één dag burge
meester van Wijnegem zou zijn?
En jullie reacties zijn duidelijk: Wijnegem zit vol sterke,
creatieve ideeën. Ideeën voor wat er beter kan en ideeën
over hoe we als gemeente onze sterke punten nóg meer
in de verf kunnen zetten.
De voorbije maanden kreeg je al 3 folders in de bus, met
jullie input samengebracht tot onze 12 Groene Engage
menten voor Wijnegem.
In deze brochure stellen we ze graag samen voor.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze engagementen
een antwoord kunnen bieden op verschillende van de uit
dagingen die we samen als gemeente gaan tegenkomen.
Want Wijnegem kan Menselijker, Eerlijker en Gezonder.

Kunnen we nog beter? Uiteraard!
Niet door auto’s tegen te werken, wel door deze alter
natieven aantrekkelijker te maken. Met Groene krachten
uit de hele regio werkten we een mobiliteitsplan uit voor
de komende legislatuur. En je mag gerust zijn: Wijnegem
wordt niet vergeten!
In het plan voorzien we 20 fietssnelwegen in de regio:
brede, vrij liggende fietspaden met kruisingen onder of
boven het straatniveau. Het resultaat? Een veiligere rit
zonder onderbrekingen door de talloze verkeerslichten.
Drie fietssnelwegen zullen zorgen voor een nog betere
verbinding met de omliggende gemeenten en Antwer
pen: langs de Bisschoppenhoflaan, langs de Turnhoutse
baan vanuit Schilde door Wijnegem tot Antwerpen en
langs het Albertkanaal.

Tot slot vind je in het plan o.a. ook een sneltramverbinding terug vanuit Wijnegem naar Antwerpen én een
tramlijn tot Oelegem langs de E313 die onze overvolle
autowegen kan helpen ontlasten. Meer lezen? Ga naar
www.groenantwerpen.be/mobiliteitsplan

YES WIJK CAN

BETAALBAAR ZWEMMEN IN DE BUURT

Ons gevoel van verbondenheid met de eigen straat of
wijk is zeer groot, zo blijkt uit onze bevraging waarin de
helft van de respondenten de eigen buurt als favorie
te plek uitkiest. Hoewel de tevredenheid over de eigen
buurt vaak al hoog is, zijn er toch nog talloze ideeën en
voorstellen tot concrete acties om de wijken nóg sterker
te maken.

Een jaar geleden kregen we in Wijnegem het definitieve
verdict: zwembad ’t Ondiep sluit. Een moeilijk moment
voor onze inwoners, waarvan er veel hun eerste voor
zichtige baantjes trokken in ons zwembad.
De komende weken en maanden zal je overstelpt worden
met argumenten waarom een zwembad al dan niet
thuishoorde in een gemeente met ons aantal inwoners.
Daarnaast zal je – net als de afgelopen 5 jaar - ook be
richten te horen krijgen over een mogelijk toekomstig
intergemeentelijk zwembad. Maar niet door ons.
Voor Groen draait het niet om een spel zwartepieten. De
kern van de discussie moet zijn dat elke Wijnegemnaar
toegang moet hebben tot een betaalbaar zwembad in
de buurt, dat elke Wijnegemse leerling op een veilige
manier zijn slag leert te slaan in het water.
Daarom gaan we voor een klaar en duidelijk engage
ment. Via een samenwerking met de uitbater zorgen we
ervoor dat elke Wijnegemnaar aan betaalbare prijzen
kan blijven zwemmen in de buurt, vanaf zomer 2020 in
Sportoase Groot Schijn in Deurne op minder dan 5 km
van ons centrum.

Om deze ideeën mogelijk te maken, lanceren we een
wijkbudget waarbinnen elke wijk voorstellen kan indie
nen. Zo’n voorstel kan gaan over de herinrichting van
een buurtspeelplein, de opstart van een buurtmoestuin,
de opstart van een Kringwinkel of Repaircafé, opfleuren
van het straatmeubilair, een project om mensen van ver
schillende generaties bij elkaar te brengen ...
Tot slot gaan we ook op zoek naar manieren om in onze
eigen gemeente een antwoord te bieden op de hete
zomers. De komende beleidsperiode onderzoeken we
de verschillende formules, tarieven en locaties om een
publieke zwemvijver aan te leggen voor de lente- en
zomermaanden.

GELDBEHEER MET EEN VISIE

WIJNEGEM VOOR IEDEREEN

Elke partij claimt het gemeentebudget als een goede
huisvader te zullen beheren, maar wat betekent dat dan
juist?

Net als alle andere Vlaamse gemeenten staan we
met Wijnegem voor een stevige organisatorische
uitdaging met de samensmelting tussen de OCMWen gemeentelijke werking vanaf januari 2019. Voor
sommige gemeenten is deze fusie alleen maar een
besparingsronde, maar niet zo voor Wijnegem.

Met Groen zorgen we er via deze engagementen voor dat
uw geld op een duurzame, veilige en t ransparante manier wordt beheerd en geïnvesteerd in de échte noden
van onze gemeente.

Naast een grotere efficiëntie biedt dit samengaan
ons de kans om ons hele gemeentelijk beleid nog
socialer en meer toegankelijk te maken. Een aanbod
hebben op maat van alle inwoners is belangrijk bij elk
onderdeel van onze dienstverlening.
De komende jaren pleiten we met Groen voor de uit
werking van een inclusietoets, opgemaakt in samen
werking met de verschillende diensten én ons sterk
Wijnegems middenveld.
Deze inclusietoets wordt een instrument om de im
pact van nieuwe en bestaande beleidsinitiatieven op
ongelijkheid te meten en bij te sturen.

We gaan voor lokale investeringen. Voor ons geen t egels
uit China maar wel een aankoopbeleid waarin kwaliteit
en lokale oorsprong een prominente plaats krijgen. We
gaan voor investeringen in de lange termijn. Door onze
openbare verlichting aan te passen naar ledverlichting,
onze gebouwen verder te isoleren en onze inwoners te
stimuleren hetzelfde te doen, investeren we zowel in
onze planeet als in onze portemonnee.

Hoe vaak nemen onze inwoners met een armoederisico
deel aan een culturele activiteit? Zijn onze voetpaden
en pleinen toegankelijk voor mensen met een beperkte
mobiliteit? Kunnen mensen zonder wagen nog naar een
recyclagepark?

(Tijdelijk) vrijstaand geld beleggen we op een voorzich
tige manier in duurzame opties. Een ‘optimale’ rente is
niet het enige criterium.
Zoals ons wijkbudget al aantoont gaan we volop voor
open en transparant beleid. Dit vertaalt zich uiter
aard ook naar de communicatie over de gemeentelijke
middelen.

Ons engagement is duidelijk: Met onze inclusie
toets zorgen we ervoor dat iedereen meetelt bij elke
nieuwe maatregel.

WIJNEGEM IN ’T GROEN

WIJNEGEM OP DIERENMAAT

Eén van de grootste uitdagingen waar we de k
 omende
jaren voor staan is het behoud van ons karakter als
Groene gemeente aan de rand van de stad en niet als
onderdeel ervan.

In ruim de helft van de Belgische gezinnen vindt een
huisdier een warm thuis en ook in Wijnegem genieten
veel gezinnen van het gezelschap van hun huisdier(en).
Naast veel warmte en plezier brengt het houden van een
huisdier ook een aantal verantwoordelijkheden mee,
meestal voor de eigenaars maar soms ook voor de ge
meente.

We wonen in Wijnegem nu al 3 keer zo dicht op elkaar
als in de gemiddelde Vlaamse gemeente en toch bleef
ook de voorbije jaren ons inwonersaantal groeien. Zo
waren we in 2016 met een stijging van meer dan 3%
nog de sterkst groeiende gemeente in Vlaanderen.
Het mag duidelijk zijn: als we wachten tot de beton
stop van Joke Schauvliege er al dan niet komt in 2050
is het voor Wijnegem te laat.

Hoog tijd voor actie:
•

Samen met onze collega-Groenen uit de buurge
meenten kiezen we resoluut voor een verbinding
en uitbreiding van verschillende groene zones
in de oostrand van Antwerpen, een groene long
waar o.a. de Fortvlakte eindelijk een zekere be
stemming in krijgt.

Van enkele inwoners kregen we de terechte vraag wie
nu juist de verantwoordelijke schepen is voor Dierenwel
zijn. Het antwoord moesten we helaas schuldig blijven:
geen enkele Wijnegemse schepen heeft Dierenwelzijn
als expliciete bevoegdheid. Er gebeuren wel een aantal
acties voor dieren maar pas door één schepen duidelijk
bevoegd te maken kunnen we gaan voor een Wijnegem
met een sterk diervriendelijk beleid!
Wat kan zo’n schepen voor dierenwelzijn dan concreet
betekenen? Hier alvast enkele punten die wij op de
agenda zullen zetten:
•

We investeren in onze identiteit. We voorzien
ruimte in het budget om open ruimtes in Wijne
gem te verwerven en een permanente groene be
stemming te geven.

Opzetten van een actieplan
mishandeling of -verwaarlozing

•

Diervriendelijke initiatieven uitwerken zoals het
concept bij-vriendelijke gemeente

•

Voor de verwezenlijking van deze groene long werken
we actief samen met natuurorganisaties en actie
groepen zoals Natuurpunt en Gruunrant.

Een hondenbeleid uitbouwen met voldoende
plaats voor uitloop-en verkoelingsplaatsen

•

Samenwerking met scholen om k
 inderen bewust
te maken van het belang van dierenwelzijn

•

voor

dieren

AANWEZIGE EN AANSPREEKBARE POLITIE

WIJNEGEM IS GEEN EILAND

Je kon er de voorbije jaren niet naast kijken: verschil
lende politieke partijen probeerden zich te profileren
op het thema veiligheid door om ter stoerste praat te
verkopen. Centraal in hun betoog stond dan ook stee
vast het luik ‘ordehandhaving’.

Vervuilde lucht stopt niet aan gemeentegrenzen ...
Slachtoffers van oorlogen, droogte of ongelijkheid ver
laten hun thuis op zoek naar een toekomst ... Volge
lopen kelders als gevolg van te veel beton en te weinig
bomen worden een bekend fenomeen ...
Wat sommigen ook mogen beweren, Wijnegem is geen
eiland. Onder het motto Denk Globaal, Handel Lokaal,
gaan we ervoor om ook in Wijnegem op een positieve
manier onze steen bij te dragen:
• We gaan voor een vergroening van onze mobiliteit
door vanuit de gemeente alternatieven aan te bieden:
een groepsaankoop van elektrische fietsen, autode
len, elektrische laadpalen, ...
• We zetten nog sterker in op ons ambassadeurschap
als Fair Trade Gemeente.

Met Groen kiezen we voor een veiligheidsbeleid met
aandacht voor alle aspecten: preventie, handhaving
en nazorg en dat voor alle delicten. Verkeersveilig
heid, milieuveiligheid en sociale veiligheid (vb ver
mijden van intrafamiliaal geweld) zijn daarbij naast
geweld- en diefstaldelicten een belangrijk aandachts
punt.
Cruciaal voor een sterk breed beleid is nabijheid. Aan
spreekbare wijkagenten die snel op de hoogte zijn van
wat er in Wijnegem leeft, zijn hiervoor cruciaal. Daar
om maken we ons zorgen om wat er in onze politie
zone Minos de voorbije jaren gebeurt: de nochtans
zeer sterke wijkwerking wordt onbegrijpelijk genoeg
stelselmatig verder afgebouwd. Het gevolg? Slechts 3
uur per week kunnen onze inwoners buiten de stan
daard werkuren in het wijkkantoor terecht.
Samen met onze collega Groenen uit de politiezone
Minos gaan we de komende jaren opnieuw voor een
bereikbaar politiekorps met aandacht voor de lokale
noden en uitdagingen!

• We zetten als gemeente meer in op digitale commu
nicatie om onze ecologische voetafdruk op vlak van
papiergebruik te verminderen.
Verkiezingsfolders = papierverspilling?
“Hoezo, papiergebruik? En hoe zit het dan met al die verkiezingsfolders die we in de bus krijgen?”
Vanuit Groen zetten we voor onze communicatie naar
jullie sterk in op sociale media. En toch combineren we
die inzet voorlopig nog met een beperkt aantal folders.
Uit onze bevraging die we in het voorjaar bij honderden
inwoners uitvoerden, blijkt dat we niet iedereen zou
den kunnen bereiken door alleen in te zetten op het
digitale.
Met Groen staan we voor een beleid voor al onze inwo
ners, ook degenen die niet willen of kunnen gebruik
maken van digitale communicatie.
Bos voor iedereen
En toch... toch wringt het, zo’n papiergebruik. Daarom
kiezen we er met Groen Wijnegem voor om € 250 bij te
dragen aan Natuurpunt Schijnvallei, waarmee in onze
regio maar liefst 60 m² bos kan worden aangeplant. Denk
Globaal, Handel Lokaal.

WIJNEGEM MOBIEL

EEN WIJNEGEM VOOR JONG...

Met de introductie van fietsstraten zetten we een be
langrijke stap naar een nieuwe mentaliteit inzake mobiliteitsbeleid: elke weggebruiker is welkom maar de
voorrang ligt bij stappers en trappers!

Met Groen trekken we voluit de kaart van Wijnegem als
kindvriendelijke gemeente. In nauwe samenwerking
met de jeugddienst is het aan ons als beleid om ervoor
te zorgen dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om
te spelen, te groeien en de mogelijkheid krijgen om hun
eigen ding te doen.
Dat begint al op jonge leeftijd. Zo kijken we hoe we de
bestaande speelpleintjes nog meer op maat kunnen
maken van de kleinste kinderen.

Om te komen tot een gedragen visie op mobiliteit op
maat van onze gemeente gaan we voor de oprichting
van een mobiliteitsraad. Kinderen, jongeren, ouders
en senioren, fietsers, voetgangers en automobilisten,
leerkrachten, kleine en grote ondernemers, ... kortom:
aan afgevaardigden van alle Wijnegemse weggebruikers
willen we advies vragen om te komen tot een gezamen
lijk mobiliteitsplan en duidelijk antwoorden op de knel
punten.

Op iets oudere leeftijd krijgen onze Wijnegemse kinde
ren de keuze uit een top-aanbod van jeugdverenigingen
waar ze op basis van hun interesses én kwaliteiten hele
maal verder kunnen openbloeien. Onze verenigingen
hebben elk hun u
 nieke eigenheid en identiteit. Ook met
de huidige plannen van mogelijke verhuis in het achter
hoofd is dat belangrijk om mee te nemen: elke jeugdvereniging verdient haar eigen stek.
Tot slot willen we ook nog actiever inspelen op de rol
van de jeugdraad, die voor ons dé eerste partner is voor
de co-creatie van ons jeugdbeleid. Dat jeugdbeleid gaat
voor ons ook verder dan alleen vrije tijd. Want het leven
van onze jongeren speelt zich af op elk onderdeel van
onze gemeente.

Hoewel we de veiligheid op vlak van verkeer in het al
gemeen positief vinden in Wijnegem is er toch één be
langrijk aandachtspunt: slechts 46% van onze inwoners
vindt het voor kinderen veilig om zich te verplaatsen in
Wijnegem.
In de komende legislatuur zetten we dan ook specifiek in
op meer verkeersveiligheid op plekken waar veel kinderen komen. Dit gaat dan zowel om maatregelen rond
de schoolomgeving zoals de uitbreiding van het aantal
fietsstraten, als over veilige routes naar jeugdbewegingen en sportclubs.
Stokerijstraat, Koolsveldlaan, Merksemsebaan, Jozef
Nauwelaertsstraat, ... Verschillende mooie straten met
wel één gezamenlijk probleem: overlast van doorgaand
verkeer. In samenwerking met de inwoners bekijken
we welke maatregelen kunnen genomen worden om de
overlast te verminderen.

Zich vlot en veilig kunnen verplaatsen, voldoende na
tuur om in te bewegen, degelijke scholen om naartoe te
kunnen gaan,... het zijn allemaal dingen die onze jonge
ren elke dag nodig hebben. Vanuit hun eigen ervaring
hebben ze dan ook talloze ideeën voor elk deel van ons
gemeentelijk beleid. Ideeën die het waard zijn om naar
te luisteren en om samen te realiseren.

... EN VOOR IETS MEER ERVAREN INWONERS!
Ook onze senioren spelen voor ons een actieve rol in
ons Wijnegems beleid. We zijn dan ook zeer enthou
siast met de aanbevelingen die de seniorenraad aan
ons doorgaf. Een greep uit de aandachtspunten die we
mee op de agenda houden:
• Zorg voor een aanspreekbare, aanwezige wijkpolitie.
• Voorzie voldoende rust- en ontmoetingsplekken
op straat, bijvoorbeeld tussen het marktplein en de
bushaltes aan weerskanten van ons dorp.
• Moedig onze lokale handelaars aan om te zorgen
voor een rolstoelvriendelijke inkom.
Als gemeente streven we ernaar om elke inwoner,
ook degenen met een zorgnood, zo lang mogelijk de
kans te geven om thuis te blijven wonen. Naast de
thuisdiensten die dat mogelijk helpen maken, gaan we
met Groen voor de oprichting van BON’s. Naar ana
logie met onze sterk werkende Buurtinformatienet
werken (BIN’s) richten we in samenwerking met ons
middenveld Buurt Ontvangst Netwerken op. Zoals
hun naam doet vermoeden staan de leden hiervan in
voor de verwelkoming van nieuwe inwoners in de wijk.
Verder k
 unnen ze ook een cruciale rol spelen als aan
spreekpunt binnen een wijk of als contactpersoon voor
mensen die (tijdelijk) bepaalde zorgen nodig hebben.

HOE STEMMEN?
“Jouw stem telt”, dat motto geldt voor ons niet
alleen voor 14 oktober, maar nog meer daarna!
Wil je op GROEN stemmen maar weet je nog niet
zeker op welke kandidaten je juist wil stemmen?
Dan kan je gaan voor een lijststem (lijst 4), waar
mee je akkoord gaat met de volgorde van kandi
daten zoals ze op onze lijst staan.
Of je kan ervoor kiezen om élke kandidaat op onze
lijst individueel aan te duiden. Je krijgt hetzelfde
resultaat als bij een lijststem en je zorgt daarbij
voor een extra duwtje in de rug van elk van onze
kandidaten!
Want het is met onze hele ploeg dat we gaan voor
een Menselijker, Eerlijker en Gezonder Wijnegem!

MEEDENKEN, MEEDOEN?
Neem contact op met
Lusse Berden | voorzitter | 0474 35 56 04 |
lusseberden@gmail.com
Marleen Elen | secretaris | 0474 42 45 56 |
marleen.elen@gmail.com
Wouter Stes | lijsttrekker | 0477 58 97 16 |
steswouter@gmail.com

of surf naar www.groenwijnegem.be.
V.u.: Lusse Berden, Hippolyte Meeùsstraat 38, Wijnegem.

