
Hier

'Bewoners weten zelf het 
allerbeste wat nodig is 
voor hun buurt. En
meestal ook hoe ze dat 
willen realiseren.'

WIJKLABO’S: EEN PROJECT 
VOOR JE BUURT
Borgerhout gaat experimenteren 

met wijklabo’s. Vanaf 2020 krijgt 

elke buurt 100.000 euro. 

Bewoners kiezen zelf wat ze 

belangrijk vinden voor hun buurt 

en hoe ze het budget besteden.

Borgerhout heeft een traditie van 

sterk wijkoverleg. Het was het eerste 

district met wijkbudgetten. Met de 

wijklabo’s gaat Borgerhout een stap 

verder. Niet alleen is het bedrag 

aanzienlijk hoger. Ook de regie is 

volledig in handen van de buurt. Door 

het betrekken van zo veel mogelijk 

verenigingen en buurtgroepen

maar ook van winkeliers en scholen, 

en buurtbewoners die - al is het maar 

voor vijf minuten- willen nadenken 

over hun buurt willen we tot een 

breed gedragen voorstel komen. Wat 

er met het geld gebeurt, beslist de 

buurt. Maar ook de manier waarop 

wordt gekozen, bepaalt de buurt zelf. 

Het wijklabo moet partners in een 

buurt bij elkaar brengen: de slager, 

met de school, met de sportclub. Het 

is niet de bedoeling om er een 

wedstrijd van te maken voor het 

populairste idee. De kracht zit in de 

samenwerking.

Borgerhout wordt ingedeeld in zes 

buurten: vier intramuros, twee 

extramuros. De buurt van het

Moorkensplein komt als eerste aan de 

beurt. De campagne start al in 

oktober. In 2021 en 2022 doen we 

telkens twee buurten, en in 2023 

organiseren we het laatste wijklabo. 

Voor het einde van de 

bestuursperiode hebben we zo in elke 

wijk een project voor en vooral met en 

door bewoners.
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JOACHIM: "KUNST ZIT IN DE 
GENEN VAN DE MENS!"

Joachim, initiatiefnemer van 'Walls of BoHo'

Kan je jezelf kort voorstellen? 

Mijn naam is Joachim Lambrechts, 

(33) beeldend kunstenaar en 

woonachtig in Borgerhout. Ik maak 

voornamelijk werk op canvas en 

muurschilderingen, die je verspreid 

over heel België en in het buitenland 

terugvindt.

Je maakt deel uit van het project 

'Walls of BoHo'. 

Klopt, ‘Walls of BoHo’ is eigenlijk mijn 

initiatief. In Borgerhout is relatief 

weinig street art terug te vinden. Daar 

gaan we met ‘Walls of BoHo’ hopelijk 

wat verandering in brengen. Toen ik 

ging aankloppen bij het district om 

mijn plannen uit de doeken te doen, 

werd mijn voorstel heel enthousiast 

onthaald. In totaal gaat het om 5 

grote muurschilderingen die 

binnenkort de straten van Borgerhout 

zullen sieren.

Wat wil jij bereiken met Street art 

in ons district? 

Ik wil laten zien dat Street art een 

positieve impact kan hebben op een 

leefomgeving.  Ik hoop dat Borgerhout 

met dit project de kans krijgt om zich 

te profileren als een progressief 

district. Een district waar dingen 

mogelijk zijn en waar mensen kansen 

krijgen! 

Geloof jij in de kracht van kunst?

Ja tuurlijk! Kunst zit in de genen van 

de mens! Het is essentieel en even 

belangrijk dan voedsel en zuurstof. 

Mischien een beetje overdreven maar 

toch. Buiten het vervullen van 

primaire behoeften waren de 'oer-

mensen' ook al creatief. Da's niet 

toevallig! Ik wijk wat af van de vraag, 

maar ja ik denk dat kunst effectief 

mensen bij elkaar kan brengen. Het 

zal een gespreksonderwerp zijn onder 

de buurtbewoners. Ook tussen 

mensen die anders misschien 

helemaal niets tegen elkaar hadden 

gezegd. Dat is toch mooi!

Heb je een droom voor 

Borgerhout?

In Borgerhout zit heel veel creatief 

talent! Dat is echt een troef en ik 

hoop dat het district in de toekomst 

nog meer gaat inzetten om deze 

mensen een platform te bieden. Ik 

hoop ook dat we een vervolg kunnen 

breien aan ‘Walls of BoHo’ en dat het 

uitgroeit tot een vaste waarde. Maar 

ik zie het ruimer dan enkel muur-

schilderingen. Waarom in de 

toekomst niet experimenteren met 

sculpturen, projecties en kleinere 

interventies. De mogelijkheden zijn 

net als de creatieve geest, eindeloos!  

Ik denk dat we een zaadje hebben 

geplant waar veel kan uitkomen! Ik 

blijf het water geven want ben heel 

benieuwd om het te zien groeien! 

De BORGERBOUWER Joachim 
droomt van een kleurrijk Borgerhout 
waar mensen kansen krijgen
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OOSTERWEEL BLIJFT 
BORGERHOUT BEDREIGEN

Borgerhout droomt al lang van de volledige overkapping van de Ring als 

oplossing voor het lawaai en het fijn stof. In 2013 lanceerde Ringland een 

haalbaar plan om de Ring te overkappen. Dit voorstel stond in schril contrast 

met de Oosterweelplannen van de Vlaamse overheid en de BAM. Zij wilden een 

verbreding van de Ring met een Hollandse knoop ter hoogte van Spoor Oost 

met 27 baanvakken.

Om tot een oplossing te komen in het Oosterweeldossier gingen de actie-

groepen (Ringland, Straten-Generaal, Ademloos) aan tafel zitten met de 

Vlaamse Overheid. Het resultaat van de samenwerking is het Toekomst-

verbond. Het Toekomstverbond belooft om nieuwe plannen te tekenen voor de 

Oosterweelverbinding. Eén van de uitgangspunten was een echte vermindering 

van het autoverkeer: in 2030 zou het verkeer van en naar Antwerpen maar voor 

50% uit auto’s bestaan, en voor 50% uit duurzaam verkeer.

SPEELTUINEN VOOR IEDEREEN

Het was weer puffen deze zomer. 

Gelukkig wordt de fontein in het 

TE BOELAARPARK in het voorjaar 

van 2020 omgevormd tot een 

echte SPEELFONTEIN. Klein en 

groot kunnen er zich verfrissen op 

hete dagen. En als het hard vriest, 

kan je er glijden op het ijs!

‘BORGERBOUWERS’ ondersteunt 

bewoners. Straatfeesten kunnen 

onder de noemer ‘Small’. Er zijn 

verder Medium, Large en Extra 

Large projecten (tot 5.000 euro) 

waarmee bewoners en bewoners-

groepen hun creatieve ideeën 

kunnen realiseren. Borgerhout 

kiest voor een duurzaam cadeau 

voor wie meedoet met de 

Lentepoets: vaste planten in de 

grond, nest-kastjes of gevel-

planten. Het district voorziet in 

2020 326.000 euro  voor initia-

tieven van en voor Borgerhout.

Kinderen en jongeren die opgroeien 

in armoede hebben nu al recht op 

een jeugdsportkorting. District en 

Buurtsport staan in voor een flink 

deel van het lidgeld van een 

sportclub. Nieuw is de SENIOREN-

SPORTKORTING voor 55-plussers 

die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming. 

Het VINÇOTTEPLEIN wordt 

speelser, groener en zachter. Er 

komt een grote klimtrommel 

waarop kinderen kunnen klimmen. 

Er komen 3 extra groene vlakken 

met één of meer bloemenweides 

(als ecologisch alternatief voor 

gras). Vanuit de buurt komt ook 

het idee voor het eerste  ‘tiny 

forest’ – een mini-bos- van 

Borgerhout.

PIETER VISSERS
Districtsraadslid Groen

ANNELEEN LAUWERS
Districtsraadlid Groen

Eind 2019 wil LANTIS (de oude BAM) 

een Omgevingsvergunning aanvragen 

voor de Oosterweelverbinding. Voor 

Borgerhout ziet het er heel slecht uit. 

Ondanks alle beloften wordt de Ring 

ter hoogte van Spoor Oost veel 

breder. Er is sprake van 26 baan-

vakken. Nu rijden er 19000 voertuigen 

in de spits, met Oosterweel zijn het er 

24000. De overkapping is een kaas 

met wel erg grote gaten. Waar de 

meeste mensen wonen blijft het een 

open sleuf en zal de luchtkwaliteit 

nog slechter worden. Als de plannen 

niet worden bijgesteld rijdt er in 2030 

nog meer verkeer op de Ring en krijgt 

Borgerhout nog meer lawaai en 

slechte lucht. Groen zet alles in het 

werk dat deze Oosterweel er niet 

komt. We moeten investeren in fiets 

en openbaar vervoer in plaats van in 

nog meer beton voor auto’s!

Borgerhout heeft verspreid over heel 

het district een heel aantal 

speelpleintjes en speeltuintjes. Het is 

mij opgevallen dat het bij deze 

speelpleinen nog ontbreekt aan 

spelprikkels voor kinderen en 

jongeren met een handicap. Terwijl 

spelen belangrijk is voor alle kinderen. 

Het is dan ook belangrijk dat er bij 

renovatie of bij de heraanleg van 

speelpleinen ook rekening wordt 

gehouden met kinderen met een 

handicap, want inclusie is namelijk 

een belangrijk begrip. Een inclusieve 

speeltuin betekent niet dat elk 

speeltoestel toegankelijk is voor elk 

kind. Het belangrijkste is dat elk kind 

op een speeltoestel kan spelen.

In het bestuursakkoord van 

Borgerhout wordt de inclusietoets 

vanaf nu mee opgenomen. Wat 

betekent dit? Er kan bijvoorbeeld 

rekening worden gehouden met de 

inrichting en de kleuren, er kunnen 

paden tussen de speeltoestellen 

worden geplaatst voor de 

rolstoelgebruikers, er kan ook een 

hellend vlak worden toegevoegd bij 

speeltuigen of er kunnen handvaten 

geplaatst worden voor extra grip, … 

Zo zullen we met het district deze 

inclusietoets verder onderzoeken 

en toepassen bij de aanleg van 

nieuwe speelpleinen. 



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.



GROEN WIL VAN 
TOMORROWLAND GOED 
VOORBEELD QUA 
AFVALBELEID

Groen-provincieraadslid Tobias 
Daneels wil een debat over het 
afvalbeleid van Tomorrowland, dat 
plaatsvindt op provinciaal domein De 
Schorre in Boom. Vanaf volgend jaar is 
elk festival verplicht om herbruikbare 
bekers te gebruiken, maar 
Tomorrowland liet al verstaan dat 
dat voor hen geen optie is, gezien de 
grootte van het festival. “En we 
recycleren al  zo’n 50% van ons 
afval”, klonk het nog. Maar een 
vrijstelling op de nieuwe regel is enkel 
mogelijk voor festivals die meer dan 
90% recycleren.

“De provincie moet voorwaarden 
stellen voor het gebruik van De 
Schorre”, zegt Tobias Daneels. 
“Hopelijk volgt de deputatie. 
Tomorrowland  is één van de grootste 
festivals van België. Als we van hen 
geen goed voorbeeld verwachten, 
kunnen we ook geen inspanningen 
van de vele kleine organisaties 
vragen, zoals bijvoorbeeld de lokale 
jeugdbewegingen.”

LUCHTHAVEN DEURNE 
BLIJFT EEN SOAP

De LOM (Vlaams Gewest) en de 

LEM (privébedrijf EGIS) moeten 

samen met twee hoge Vlaamse 

ambtenaren voor de correctionele 

rechtbank verschijnen wegens 

mogelijke bouwmisdrijven. 

Volgens actiegroep Verlenging 

Nooit en twee omwonenden 

werden tijdens de werken aan de 

tunnel Krijgsbaan (2015) het 

luchthaventerrein groter en de 

startbaan langer gemaakt. Zonder 

vergunning. De initiatiefnemers 

verwijzen daarvoor naar een 

rapport van de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspectie die 

in 2019 de stedenbouwkundige 

overtredingen vaststelde. 

Bijzonder jammer dat de Vlaamse 

Regering zich van dergelijke 

overtredingen niets aantrekt.

DEPUTATIE WEIGERT DEBAT OVER PLASTICFABRIEK 
VAN INEOS

Het Havenbedrijf, de stad en de Vlaamse regering rolden begin dit jaar de rode 
loper uit voor INEOS. INEOS plant in Lillo een nieuwe plasticfabriek. De fabriek zal 
draaien op schaliegas, zal heel wat CO2 uitstoten en levert dan op de koop nog 
grondstoffen voor de plasticindustrie. 

Groen vindt dat er een transitie nodig is in de haven, een evolutie naar een 
klimaatneutrale industrie. Voor Groen is de fabriek van INEOS dan ook geen goed 
idee: die transitie zal er zo niet komen. 

Om haar installaties te kunnen bouwen, heeft INEOS nu een vergunning en 
milieu-effectenrapport ingediend voor voorbereidende werken en bomenkap. 
Voor Groen-provincieraadslid Ilse van Dienderen is het totaal absurd om nu 
reeds een vergunning af te leveren: “Het is zoals een bouwaanvraag indienen 
voor de oprit van je huis, zonder een vergunning te hebben voor het huis”. Het 
openbaar onderzoek over deze plannen leverde dan ook duizenden bezwaren 
op.

“Voor Groen is het belangrijk dat de milieu-procedures correct doorlopen 
worden”, zegt Ilse van Dienderen nog. “Alleen zo kan een weloverwogen 
beslissing genomen worden op basis van objectief onderzoeksmateriaal dat 
nauwgezet alle effecten van zowel bomenkap als de bouw van de installaties 
in kaart brengt. Om die reden wilden we in de provincieraad het debat voeren 
over deze bomenkap. Maar onze vragen werden van de agenda gehaald. Net als 
vele bezorgde burgers blijven we als leden van de oppositie dus achter met een 
groot aantal vraagtekens. Want het debat mag  blijkbaar enkel achter gesloten 
deuren worden gevoerd.”

REGIONAAL
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Provincieraadslid Ilse van Dienderen: “Belangrijk dat 
de milieu-procedures correct doorlopen worden.”
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Maak van fietsveiligheid een 

topprioriteit, ook tijdens wegen-

werken. De wegenwerken op de 

Plantin Moretuslei zijn een voorbeeld 

van ‘hoe-het-niet-moet’. Fietsers 

worden omgeleid langs gevaarlijke 

wegen en op sommige plaatsen is er 

gewoonweg géén fietspad 

voorzien. Groen kaart dit aan bij de 

bevoegde schepen Kennis maar 

hierop komt geen reactie. Daarom 

deden wij tijdens de week van de 

mobiliteit een actie. Zo brengen wij 

fietsveiligheid onder de aandacht.

1

Wist je dat van de 11 gemeenteraads-

leden van de Groenfractie in de 

Antwerpse Gemeenteraad er 5 uit 

Borgerhout komen? Naast 

fractievoorzitter Wouter Van Besien 

(thema Mobiliteit) hebben we Ikrame 

Kastit (thema diversiteit), Imade 

Annouri (thema tewerkstelling en 

uitgangsleven) Yasmia Setta (thema 

Jeugd) en Koen De Vylder (thema 

sociaal beleid). 

Een heel diverse en gezellige ploeg.

Echt Borgerhoutvanjou dus!

2

Een groen Borgerhout is een 

gezelliger én mooier Borgerhout. Een 

groenslinger is een klimplant die 

over een kabel naar de andere kant 

van de straat groeit. Als je overbuur 

ook wil meewerken, kan er een kabel 

van jouw gevel naar de overkant 

worden gespannen.Het district 

plaatst gratis een kabel tegen je 

gevel en een kabel naar de overkant 

van de straat. Je krijgt gratis een 

klimplant en teelaarde.

3 Op 28 september trok voor de 307e 

keer (echt waar!) de Reuzenstoet 

door Borgerhout, en dat zullen we 

geweten hebben. In onder meer de 

Tuinwijk en aan de nieuwe Centers 

was het feest. En natuurlijk ook bij 

aankomst op het Moorkensplein. Mét 

felicitaties voor jongerenorganisatie 

JES die met de gerestaureerde 

praalwagen ‘Klein Schipke’ het 

verhaal van Brabo en Antigoon nieuw 

leven inblies.

4
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Doeners uit Borgerhout lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.ACTIEF MET GROEN BORGERHOUT

Met Groen Borgerhout nemen wij regelmatig deel aan activiteiten 
in ons district. Daarnaast organiseren we zelf heel wat activiteiten voor 

onze leden en sympatisanten. 

Heb je interesse om deel te nemen aan een activiteit van Groen 
Borgerhout, heb je vragen of wil je ons gewoon leren kennen: 

lid of geen lid. Altijd welkom! 

Momenteel broeden we op een aantal activiteiten 
waaronder onze nieuwjaarsreceptie. Wat en wanneer 

kan je volgen op Facebook.

Groen Borgerhout 

Bert Hoefkens

Stenenbrug 112

2140 Borgerhout

borgerhout@groen.be 

www.groenborgerhout.be 

     www.facebook.com/borgerhoutvanjou

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




