Hier
in Merksem

Red de Kwade Velden
Nieuwe fractie
Operatie Steenbreek

‘Er is meer dan ooit
nood aan open ruimte
en publiek groen in
stedelijk gebied !'
© Groen Merksem

RED DE KWADE VELDEN!
AG VESPA is van start gegaan met
de verkoop van het projectgebied
gelegen aan de wijk Kwade
Velden. Het gebied omvat 19
percelen grond (ruim 2,7ha)
tussen de Laaglandlaan en de
Zwaantjeslei. Groen vraagt het
districtsbestuur met aandrang al
zijn invloed aan te wenden om dit
dossier on hold te zetten.
De districtsraad van Merksem gaf

eerder al advies op het bijzonder plan
van aanleg (BPA). Hierin stond
uitdrukkelijk dat voor de zone
‘binnengebied Zwaantjeslei’
bijkomende bebouwing niet
opportuun is gezien de
watergevoeligheid van het gebied.
We zijn met groen van mening dat het
in 2007 goedgekeurde BPA een
achterhaald plan is anno 2020. De
gezondheidscrisis waar we nog altijd

middenin zitten, heeft meer dan ooit
duidelijk gemaakt dat er grote nood is
aan open ruimte en publiek groen in
stedelijk gebied. Bovendien gaat het
hier om een zeer watergevoelig
gebied.
Het districtscollege moet
ambitieuzer zijn dan de voorwaarden
die het reeds oplegde (zoals het
beperken van wooneenheden) en
gaan voor het volledige behoud van

deze open, groene ruimte.

LEEGSTAND
Groen Merksem dringt bij het
districtscollege aan om andere
locaties te zoeken om duurzame
woongelegenheden te creëren zonder
daarvoor groene ruimte te moeten
opofferen. Het aanpakken van de
leegstand in ons district (zoals bv. op
de Bredabaan) lijkt ons in deze alvast
een opportuniteit te zijn.

HIER

Sander Rottiers

HET NIEUWSTE LID VAN ONZE FRACTIE!

Van links naar rechts: Arben Gashi, Karin Staes en Sander Rottiers.
Onze drie groene toppers in de districtsraad!

We verwelkomen Sander Rottiers als nieuw lid in onze fractie.
Hij komt in de plaats van Fadima Aroua, die na twee jaar de districtsraad
verlaat.
Sander stond tijdens de lokale verkiezingen op de tweede plaats en behaalde
ook tijdens de federale verkiezingen als jonge gezicht een mooi resultaat. Tot
voor kort was hij ook jarenlang de voorzitter van de Merksemse jeugdraad. Hier
zette hij zich stevig in voor de Merksemse jeugd en in het bijzonder de
Merksemse jeugdverenigingen.
Karin Staes & Arben Gashi verwelkomen Sander met open armen in de Groenfractie! Zij gaan hem begeleiden in zijn eerste stappen als politiek
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vertegenwoordiger. Samen zullen zij stevig, maar constructief oppositie
voeren.
Jongste raadslid
Met onze partij vinden we het belangrijk dat we jonge mensen alle kansen
geven. Zo kregen heel wat -25jarigen een plekje op onze lijst tijdens de
verkiezingen. We zijn dan ook trots dat Sander met zijn 22 jaar het jongste
raadslid wordt van Merksem en de hele stad!
Bedankt Fadima
We wensen Fadima hartelijk te danken voor het geleverde werk en wensen
haar nog veel succes met haar verdere verplichtingen.

HIER

GROEN WIL 'OPERATIE
STEENBREEK' IN MERKSEM!

Simulatie van hoe de Stella Marisstraat er zou kunnen uitzien na
'Operatie steenbreek'.

Heel wat straten in Merksem zijn
grijs, vol met beton en saai. Op
evenveel plekken worden
ongebruikte stukken openbaar
domein afgezet met paaltjes of
witte lijnen. Net op locaties waar
groenzones het een pak
aangenamer kunnen maken. Groen
Merksem wil hier werk van maken
en pleit voor
‘OPERATIE STEEKBREEK’ in ons
district!
Operatie steenbreek heeft als
bedoeling om letterlijk stukken steen
en beton uit te breken en te
vervangen door aangenaam groen:
bloemen, struiken of bomen.
Ontharden zorgt voor een betere
waterhuishouding waardoor bij
regenval het overtollige water, dat de
riolen moeilijk kunnen slikken, veel
sneller kan wegtrekken.

Wegversmallingen die nu bestaan uit
arceringen of paaltjes kunnen
eenvoudig vervangen worden door
grasvlaktes en bloemperken. Zoals
ook het bovenstaand voorbeeld in de
Stella Marisstraat. Waar er meer
plaats vrij komt, kunnen er eventueel
zelfs bomen geplant worden.
OOK JIJ KAN ONS HELPEN!
Wij gingen virtueel al eens te werk in
de Stella Marisstraat en de
Maantjesteenweg en toverden de
grijze vlaktes om in groene
aangenamere plekken! Op onze
website en Facebookpagina kan je
het eindresultaat zien. Maar er zijn
nog massaal veel plekken waar we
aan de slag kunnen gaan.
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'Meer groen in de straten
maakt ze aangenamer, netter
en vooral meer leefbaar’
Weet jij zo’n plekje?
Stuur ons dan een foto en/of het
adres door van welke grijze plekken jij
wil ontharden en vergroenen!

JON BOGAERT
Voorzitter Groen Merksem
info@groenmerksem.be

HIER

Imade Annouri

Nieuwe fractieleider
in Antwerpen

NA ZES JAAR ALS FRACTIELEIDER
HEEFT WOUTER VAN BESIEN DE
FAKKEL DOORGEGEVEN AAN IMADE
ANNOURI.
Wouter is sinds september aan de
slag als coördinator duurzaam en
ethisch bankieren bij VDK Bank.
Dat is qua tijdsinvestering niet te
combineren met het
fractieleiderschap.

Bio

Imade
Annouri

Hij zal wel met evenveel vuur als
daarvoor de mobiliteitsdossiers in de
gemeenteraad blijven behartigen. Dat
is pure winst voor Antwerpen!

Imade is 36 en afkomstig uit
Hoboken. Hij is sociaal werker van
opleiding. Hij zetelt een tweede
termijn in het Vlaams parlement en
maakt sinds 2018 deel uit van de
Antwerpse gemeenteraad.

BEDANKT WOUTER!
Vanuit Groen willen we Wouter
bedanken voor zijn jarenlange
leiderschap en zijn blijvende inzet
voor de partij én voor de stad.
Imade Annouri neemt nu met veel
passie en vuur het fractieleiderschap
op zich.

Wouter Van Besien en Imade Annouri
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GO IMADE!
“Deze stad is de mooiste stad ter
wereld, maar nog niet voor elke
inwoner. Hoe we aan politiek doen,
welke woorden we gebruiken, het
beleid dat gevoerd wordt, bepaalt
mee hoe onze stad ademt."

"Ik geloof in een stad waar alle
Antwerpenaren zich thuis voelen, los
van wat ze dragen, waar ze in
geloven of van wie ze houden. Deze
stad heeft ontzettend veel
potentieel. Ik ben blij dat ik die stem
kan aanvuren.”

HIER

MERKSEMNAAR DUPE VAN
BETALENDE P+R KEIZERSHOEK
KARIN STAES

fractieleider Groen Merksem
karin.staes@me.com

Sinds enkele maanden zijn de werken voor de P&R Keizershoek van
start gegaan. Groen Merksem bekijkt dat zeer kritisch, want wellicht
wordt de Merksemnaar tweemaal de dupe: overvolle trams en een te
hoge parkeerdruk omdat de P+R betalend wordt.
Groen is voorstander van een beter openbaar vervoer voorbij de stadsgrens,
zodat er geen belastinggeld moet gaan naar een parkeertoren waar de buurt
niet beter van wordt. Bovendien ontbreekt een transparante en brede
communicatie rond dit project naar buurt en reizigers.

OVERLAST VOOR MERKSEMHEIDE
De aanleg van een betalende parkeertoren zal zorgen voor meer verkeer en
parkeerdruk in de buurt rond de eerste tramhaltes van lijnen 2 en 3. Een wijk
waar pendelaars nu al onnodig parkeren. Een terechte klacht waar het bestuur

dus niet naar luistert? Bovendien is
het ongehoord dat de bouw onder
andere gefinancierd wordt met
belastingsgeld van de Merksemnaar,
terwijl de toren enkel maar voordelig
is voor het verkeer uit andere
gemeentes en voor de portefeuille
van de private uitbater. De
Merksemnaar betaalt voor de
overlast die het zal ontvangen, maar
krijgt niets terug.

DUIDELIJKHEID TRAM 2
Daarnaast moet er duidelijkheid
komen over de toekomst van tram 2
en 3. Het uitgelekte 'tramnet 2020'plan belooft niet veel goeds. Zeker
met de werken aan de ring moeten
meer mensen gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer. Alleen
meer en beter openbaar vervoer zal
ons district leefbaar houden!

BOUCKENBORGHPARK
De inkom naar het Bouckenborghpark
krijgt een broodnodige heraanleg. De
toegangspoort tot ons park moet een
uitnodigende plek zijn. De huidige
realiteit is echter een modderpoel en
het historische hekwerk dat
opgeslagen ligt in een magazijn.
Naar aanleiding van dit sombere
uitzicht, kaartte Groen-raadslid Arben
Gashi de wantoestand aan in de
districtsraad. “Het stoorde ons al
lang dat er aan de dreefinkom weinig
bewoog. De toegang verdient een
inkompoort de naam waardig. Als
mooi voorbeeld zien we naar de
inkompoort van de oude
begraafplaats. Zoiets moet ook
kunnen voor Merksemse parken.”

‘De inkom krijgt een
broodnodige heraanleg, een
kans die moet benut worden.’
Anderzijds benadrukte Groen dat dit
zeker geen aanleiding mag zijn voor
meer verharding. In de
meerjarenbegroting is € 500.000
voorzien voor de heraanleg.
Groen Merksem is blij met de plannen
en zal er nauw op toekijken dat de
kans gegrepen wordt de plannen zo
te sturen dat het autoverkeer
maximaal wordt ontmoedigd in de
parkdreef.

ARBEN GASHI

districtsraadslid
arben.gashi@antwerpen.be

IN ’T
KORT

DISTRICTRSRADEN & COMMISSIES ZIJN STEEDS
OPENBAAR. De komende raden en
data kan je checken via
www.merksem.be. De
raadscommissie start om 19.30
uur en de districtsraad begint
steeds om 20 uur in het
districtshuis.
WIL JE OOK EENS LANGSKOMEN?
Contacteer een van onze
fractieleden en we helpen je mee
op weg!

KOM OOK BLOED GEVEN!
Ga net zoals onze fractieleden
binnenkort bloed geven aan het
Rode Kruis. De eerstvolgende
inzameling is op 7 & 14 JANUARI
VAN 17.30 TOT 21.00 UUR IN
WILGENHOF (Moeshofstraat
136-138).

HEB JE WILDE IDEEËN, RAKE
SUGGESTIES OF BEDENKINGEN
WAARMEE GROEN MERKSEM
AAN DE SLAG KAN? Aarzel niet
om kort, of uitgebreid alles op mail
te zetten en te sturen naar
INFO@GROENMERKSEM.BE.

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’
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‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

REGIONAAL

De provinciale Groen-fractie voor corona op de
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.

© Anaïs Vannieuwenhuyze

Ilse van Dienderen (rechts op foto)

GELUIDSOVERLAST
RIVIERENHOF
Iedere bezoeker van het Rivierenhof
kan het bevestigen: het geraas van
de E313 is overal in het park hoorbaar.
Een park zou een plek moeten zijn om
tot rust te komen.Volgens de
strategische geluidsbelastingskaart
is er in het ganse park
geluidsoverlast: van 55 tot 75dB vlak
naast de autosnelweg.
Samen met Ann Bakelants (Open
VLD) en Fauzaya Talhaoui (sp.a)
vroeg onze Ilse van Dienderen om een
gedetailleerde geluidskaart voor het
Rivierenhof op te maken. Die moet
een zicht geven op de geluidsoverlast
op verschillende momenten van de
dag, op verschillende plekken in het
park. We vroegen om daar
bezoekersaantallen aan te koppelen,
om de impact van de geluidshinder te
kwantificeren. Met die studie kan de
provincie dan naar de wegbeheerder
stappen om voor een oplossing te
pleiten. De ultieme oplossing is
uiteraard een ondertunneling van de
E313. Op korte termijn kan een
snelheidsbeperking al helpen.

MEER FIETS!

Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

BREND VAN
RANSBEECK NIEUW IN
PROVINCIERAAD
Brend Van Ransbeeck (23) uit
Berlaar is het nieuwe gezicht in de
Groen-fractie in de provincieraad.
Hij volgt Rina Rabau op, die zich
onder andere helemaal wil smijten
in haar rol als gemeenteraadslid in
Mechelen.
Brend stond bij de
provincieraadsverkiezingen op de
tweede plaats en zetelt sinds
begin 2019 in de gemeenteraad van
Berlaar. Hij studeerde Politieke
Communicatie en is in eigen dorp
erg actief in de jeugdwerking.

De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe
fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget:
van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024.
Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6
miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol
alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten
opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen.
Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst
30%. Lang leve de fiets dus!
Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen
aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades:
- Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst);
- Antwerpen – Lier (Boechout en Lier);
- Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten);
- Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ;
- Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol).
De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen
Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg
de rode draad. Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op
randstedelijke, veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale
schaal, die daarom niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle
fietsverbindingen tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten,
Brasschaat, van Kapellen naar de haven, tussen Brecht en Malle, van
Hoogstraten naar Turnhout, van Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heistop-den-Berg …
In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te
realiseren.

HIER

1

2

3

4

1
Fractieleidster Karin Staes geeft
het goede voorbeeld en ging bloed
geven op de inzameling van het
Rode Kruis in het Wilgenhof. Een
kleine moeite die levens kan redden.
Ga jij de volgende keer ook?
(foto is voor corona gemaakt)
© Groen Merksem

2
Ook wij deden mee op World
Cleanup day!
Zorgen voor elkaar is niet alleen je
mondmasker op straat dragen, maar
ook de straat proper houden! Doe jij
ook mee? Kleine moeite, grote daad!
© Groen Merksem

3
Doodzonde! Kostbaar water wordt
in de riolering gepompt! Op
verschillende werven wordt
grondwater gewoon de riolering
ingepompt. Zo ook bij de werf van de
P&R. De buurt en Groen kaartten deze
verspilling aan. Zo kon er 85 000 liter
water per dag gered worden van de
riolering en terug in de natuur vloeien.
© Groen Merksem

4
Samen met alle Groenmandatarissen uit
de andere districten en de
gemeenteraad werken we met z'n
allen aan een nog betere stad!
Teamwork makes the dreamwork!
(foto is voor corona gemaakt.)
© Groen Antwerpen

VOLG JIJ ONS AL?
FACEBOOK EN INSTAGRAM
@GROENMERKSEM
@GROENANTWERPEN

‘Temporepre, to ilicia
est, voloreptae. Ut quis
porepre, to iluptur’

HIER

HOBOKEN GEZOND
Afgelopen weken werden bij de kinderen in de wijken Moretusburg en
Hertogevelden verhoogde loodwaarden in het bloed vastgesteld. De
loodraffinaderij van Umicore ligt op nog geen dertig meter van de
woningen. De stad en het bedrijf willen nu huizen opkopen om een
groene buffer te maken.
Groen maakt zich ernstige zorgen over deze situatie en vraagt een grondige
aanpak van deze aanslepende problematiek.

DE LOODRAFFINADERIJ
Onze oproep is duidelijk: Saneer de huidige loodraffinaderij, saneer opnieuw de
buurt en bouw een nieuwe moderne loodraffinaderij op veilige afstand van
bewoning.

GEZONDHEIDSCOMMISSARIS
Er moet een onafhankelijke gezondheidscommissaris aangesteld worden die
toegang krijgt tot alle info van het bedrijf, die analyses kan maken, de
bezorgdheden van de bewoners kan overbrengen, en die oplossingen op korte
en lange termijn voorstelt.
Deze persoon voert ook een onderzoek naar de algemene veiligheid op de site
én zal een nieuwe locatie voor de loodraffinaderij zoeken. Tot slot moeten
gezinnen betere medische begeleiding en praktische ondersteuning krijgen.
Elk kind heeft het recht om gezond op te groeien.

DE HAVEN VAN DE TOEKOMST
Groen diende bezwaar in tegen de
geplande ontbossing en
voorbereidende werken van het
zogenaamde Project One van Ineos in
Lillo.
Het loskoppelen van de ontbossing
voor de bouw van de volledige
installatie, kan niet. Dit is 1 project en
moet ook zo beoordeeld worden.
Het is ondertussen een klassiek
scenario geworden bij controversiële
vergunningsaanvragen. Men verkapt
de aanvragen om geen vertragingen
op te lopen. Groen kant zich tegen

deze aanpak en stelt dat de aanvraag
voor de ontbossing niet los staat van
de aanvraag voor de bouw van een
nieuwe plastiekfabriek.

'Geen plaats voor technologie
uit het verleden in de haven
van de toekomst'

Ineos gebruikt schaliegas als
grondstof voor deze nieuwe site. Een
economisch twijfelachtig proces dat
bovendien veel vervuiling
veroorzaakt en veel plastic afval met
zich mee brengt. De haven van
Antwerpen wil investeren in de
industrie van de toekomst.
Dit is investeren in een technologie
van het verleden.

NORDINE SAÏDI MAZAROU
GEMEENTERAADSLID
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Deze publicatie 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 omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

