Hier
in Berchem

Hub, Berchem, hub!
Ondernemers in Berchem
Batterijen even opladen?

‘Berchem is de
Antwerpse poort tot de
rest van de wereld.’
Het station met bushub als knooppunt van ons district

© Kris Van Aelst

HUB, BERCHEM, HUB!
Al eeuwenlang is Berchem een
belangrijk mobiliteitsknooppunt.
Wie van Antwerpen naar Mechelen
of Brussel wilde, moest hier
voorbij. Nog altijd stoppen de
treinen tussen deze steden in
Berchem. Het station is echt het
kloppend hart van het district: het
is aangesloten op de fietsostrade
naar Mechelen en het
ringfietspad. Een fietsenparking
vervolledigt het beeld.

Ook op het vlak van trams en bussen
is Berchem een draaischijf. Tramlijnen
7 (voorlopig nog...) en 15 verbinden
‘het stad’ met die andere stad,
Mortsel. Buslijnen door de
Boomgaardstraat, de Statiestraat/
Driekoningenstraat, over de Grote
Steenweg, via de Roderveldlaan of
door Groenenhoek verbinden Berchem
met de rest van de wereld. Alleen
jammer dat trams en bussen ook
regelmatig vaststaan in de files en

niet overal de voorrang krijgen die ze
verdienen.

DROOM EVEN MEE
Stel je eens voor dat we in plaats van
minder, meer zouden investeren in
het openbaar vervoer. In aangename
haltes, met werkende infoborden en
veilige fietsstallingen. In ruime trams
en bussen die ook makkelijk
toegankelijk zijn voor kinderwagens,
rollators of rolstoelen. In tram- en

busbanen die de doorstroming
verbeteren. In aangepaste
verkeerslichten die prioriteit geven
aan het openbaar vervoer (en die
auto’s en fietsers geen rood licht
geven als er helemaal geen tram in
zicht is). In nieuwe hubs, bijvoorbeeld
aan het districtshuis waar de
Driekoningenstraat en de Grote
Steenweg elkaar kruisen. Heb je je
tram gemist? Geen zorgen, over vijf
minuten rijdt de volgende!

HIER

Bedrijvige Berchemse branie
bewijst potentieel

De Chapo kan voor de Statiestraat / Driekoningenstraat zijn wat
Toko jarenlang is geweest: een hub voor creatievelingen.

Leegstand van winkelpanden
vormt een bedreiging voor elke
boulevard, maar Berchem wist
deze trend te counteren door
creatieve pop-ups en straffe jonge
ondernemers aan te trekken. Wat
is het geheim van hun succes?
Duurzaamheid als business
model. Een blauwdruk voor onze
Antwerpse toekomst?
Zo vind je Statie Twee op nummer
124, een gezellige plek waar Jamilla
en Laura ongebruikte overschotten
leer of stof alsnog tot een design
handtas omtoveren. Verspilling is
zonde, zo luidt de bedrijfsfilosofie, en
authenticiteit is mooi.
Ernaast ligt Tangerine Sunshine,
ook zo'n pareltje van lokale
ondernemingszin. Zaakvoerder en
ontwerpster Katrien verkoopt er haar
eigen kledingcreaties, vooral
sweaters en T-shirts met kleurrijke
prints, maar ook juwelen van jonge

Antwerpse ontwerpers als Nimzu en
Nief Collectief of interieurstukken. Zo
geeft lokaal talent elkaar een duwtje
in de rug.
Een ander leuk adresje in de
Statiestraat is de conceptstore
Minimal: zaakvoerder Laura verkoopt
er verpakkingsvrije 'low waste'producten voor het huishouden die
onze ecologische voetafdruk
drastisch verlagen, bijvoorbeeld
refills voor shampoo en douchegel,
bamboe tandenborstels, earswabs of
tandpastatabletten Dat vinden we bij
Groen uiteraard top. Laura geeft aan
dat het vooral ontbreekt aan
informatie bij het publiek: wie weet
wat voor alternatieven er zijn voor de
meest vervuilende producten, kiest al
snel voor de ecologische varianten.
Om haar klanten nog meer te
informeren over ecologisch
consumeren, komen er op termijn ook
nog boeken in het aanbod en plant ze

workshops rond dit thema. Om in de
gaten te houden!
Waar je ook terechtkan voor
workshops in de Statiestraat, is
onze eigen Chapo. We willen ons
hoofdkwartier omturnen naar een
laagdrempelige coworking space voor
ondernemers, organisaties of startups. Deze netwerkplek inspireert dan
professionelen van allerlei walks of
life. Nog zo'n welgekomen duwtje in
de rug voor beginnende freelancers of
ondernemers.
Had je voor je zaak nog een laptop of
pc nodig? Neem dan eens contact op
met PUC - Pro Used Computers in
de Uitbreidingsstraat. Digitaal
topmateriaal dat een tweede
leven krijgt in jouw huis of coworking
space, met als motto dat herbruiken
nog beter is dan recycleren. Zero
waste, ontwerpen, lokaal en
duurzaam: dat zijn de toverwoorden
van de Berchemse bedrijvigheid.

JOHAN MALCORPS
Districtsraadslid
berchemgroen@gmail.com
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LAAT LAADPALEN LEVEREN
SOCIAAL MET ENERGIE

NORDINE SAÏDI MAZAROU

Gemeenteraadslid uit Berchem
berchemgroen@gmail.com

“Paal volgt wagen”, zo beschrijft het stadsbestuur hun visie op het plaatsen
van laadpalen. Dit houdt in dat je eerst een elektrische wagen koopt en wie
weet krijg je dan een laadpaal bij jou in de buurt. Het is daarenboven ook geen
sinecure om er een te bekomen. Zo zijn Berchemnaars met een 'parking in de
buurt' of een 'mogelijkheid om een garage te huren in de buurt' uitgesloten van
de regeling om een paal aan te vragen.

TWIJFELAARS EEN ZETJE GEVEN
Met Groen willen we ambitieuzer zijn en de omkadering verstevigen om
weifelende kopers van een elektrische wagen een extra stimulans te
geven. Zo kunnen we sneller ons wagenpark vergroenen en de luchtkwaliteit
in Antwerpen verbeteren. Een win-win voor koper en omgeving. De koper krijgt
hierdoor makkelijker toegang tot laadpalen, de buurt krijgt schonere lucht.

Maar ook sociaal zijn we niet
overtuigd van de visie van het
stadsbestuur. Zij wil enkel inzetten
op snelladers, al betekent dit dat er
een piekvraag naar energie zal
ontstaan wanneer alle mensen hun
auto's gelijktijdig willen opladen in de
ochtend of na het werk, waardoor de
prijs van energie verder stijgt. Meer
laders kunnen ervoor zorgen dat je de
wagen kan opladen tijdens
daluren, zodat je je ook hier als koper
van de elektrische wagen beloond
weet.
Groen pleit dan ook voor een
gezonde mix en voor betere
omkadering, zodat een
verduurzaming van het wagenpark
sneller en voor iedereen kan.

FRAAI AFSCHEID VOOR FREYA
De Berchemse afdeling van Groen
groeide de afgelopen jaren uit tot een
erg dynamische, hardwerkende en
enthousiaste groep. Dit lag niet in het
minst aan het voorzitterschap van
Freya Piryns, die na zeven jaar in de
senaat met haar ongeëvenaarde
ervaring voor Berchem een enorme
bezieler bleek.
Vorig jaar besloot ze om de balans op
te maken van haar politieke carrière
en andere horizonten te verkennen.
Ze gaf haar voorzitterschap in
Berchem door en stapte in april ook
uit de gemeenteraad. Vanaf dan
begint deel twee van haar leven.
Groen verliest aan haar een erg
geloofwaardige en populaire
politica, die mensen eerder verbond

‘Na twintig jaar verlaat ik het
politieke strijdtoneel met veel
dankbaarheid.’
dan tegen elkaar uitspeelde. Dat
bewezen toch haar monsterscores bij
de afgelopen lokale en Vlaamse
verkiezingen. We zullen haar dan ook
stellig missen, maar we hebben niets
dan begrip voor haar beslissing.
Zelf verlaat Freya de politiek met
opgeheven hoofd: ze is dankbaar voor
de kansen die ze kreeg om steentjes
in de rivier te verleggen.
En wij zijn dankbaar voor haar
leiderschap.

FREYA PIRYNS

Voormalig senator en gewaardeerd
gemeenteraadslid

Tijdens de LOCKDOWN lanceerde
Groen Berchem verschillende
voorstellen aan stad en district die
het leven DRAAGLIJKER KONDEN
MAKEN, bijvoorbeeld de
bibliotheken heropenen, parken
openstellen, plaats ruimen voor
fietsers, de burger betrekken bij
'het nieuwe normaal', ... Het
bestuur gaf het niet graag toe,
maar liet zich wel gretig
inspireren. Zo blijkt dat de
oppositie best zijn invloed kan
laten gelden, zeker in tijden van
crisis en samenwerking.
Voor de Berchemnaar die zich
afvroeg wanneer die
POLITIETOREN aan het station af
zou raken: JULI 2024, zo is de
huidige planning. Het conflict
tussen aannemers is daarmee
(voorlopig) opgelost. Waar huist
de stad evenwel al haar agenten
tot dan? MEER BLAUW OP
STRAAT IN DE WIJKEN? Groen
was altijd al voor.
Het Berchemse districtsbestuur
heeft eerder dit jaar, nog voor de
corona-uitbraak, TWEE
RAADSCOMMISSIES
AFGESCHAFT, vergaderingen
waarop de raadsleden informatie
krijgen over de planning. Voor de
oppositie zijn dit CRUCIALE,
MAAR OOK CONSTRUCTIEVE
OVERLEGMOMENTEN. Groen
snapt dan ook niet dat het bestuur
deze durft overslaan. Ongezien.
We hopen dat het district er vanaf
nu weer voor zorgt dat elke al dan
niet digitale commissie een
boeiende agenda heeft. De 43 000
inwoners van Berchem hebben er
maar baat bij!

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.’

© Jesse De Meulenaere

‘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.
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1
De fractie sp.a - Groen
verwelkomde in september oudgediende Johan Malcorps. Johan
maakte zijn comeback sinds 2018
nadat Ester Torres Falcato Simões
hem de fakkel doorgaf. We bedanken
Ester uitdrukkelijk voor haar
scherpzinnige input in de raad en
vertrouwen erop dat Johan zijn ruime
ervaring en dossierkennis ten volle
zal inzetten.
© Erkan Öztürk fotograaf

2
De tuinstraatjes in Oud-Berchem
komen er nu toch; de schup gaat
nog in 2020 in de grond. Na
lange vertragingen zijn Aquafin, het
districtsbestuur en Water-Link een
planning overeengekomen. De buurt
is er blij mee, niet alleen voor het
groen, maar ook voor de gescheiden
waterstromen: regenwater en
afvalwater komen niet in hetzelfde
riool terecht, maar regenwater sijpelt
in de bodem in. Ingenieus en knap, zo
hoort het in de stad.

3
Langs de Ring komt er een heel
langgerekt park, zo blijkt uit de
laatste plannen. Vanuit Groen zijn
we daar erg blij mee, maar hoe
staat het met het Brialmontpark?
De stad had jaren geleden al een
ecoduct beloofd over Singel en ring
om het Brilschanspark te verbinden
met het Villegaspark en de
Wolvenberg. Dit hele plan lijkt in alle
stilte van tafel geveegd. Een spijtige
zaak voor Berchem, dat een extra
groene long wel kon gebruiken.
© Stad Antwerpen

4
Kinderen en jongeren verdienen
veilige straten, zeker nu de
scholen weer open zijn. Daarom
vindt Groen dat schoolstraten de
norm horen te zijn in
schoolomgevingen. De stad kan daar
een krachtige rol in spelen in plaats
van de scholen het te laten
organiseren. Begin september
flyerden we daarom aan
schoolpoorten, zodat ouders en
jongeren weten wat er mogelijk is en
waar Groen voor ijvert.
© Clara Willemse fotograaf
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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.

