Hier
in Dendermonde

Ondernemer met pit: Nora Lorré
Circulatieplan Sint-Gillis
Samen vooruit in Dendermonde

"Meer betrokkenheid en
samenwerking, daar zet
ik mijn schouders onder"
Iris Uyttersprot kijkt uit over het water aan de Nieuwe Tijsluis. Ze
werd verkozen tot lijsttrekker voor Groen (tweede plaats kartel).
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MAAK KENNIS MET IRIS
UYTTERSPROT
“Ha, dat wist ik niet, de politiek.
Waarom?” De laatste tijd krijg ik
die vraag wel vaker te horen.
Eigenlijk zou de vraag omgekeerd
moeten zijn: waarom niet?
Ik ben moeder van twee zonen van 8
en 5, partner, dochter, pendelaar,
ambtenaar, fietser, chauffeur,
consument, mens … En in elk van
die rollen kom ik "de politiek"
vaak tegen.
Als we de kinderen met de fiets
naar school brengen, bijvoorbeeld.

De school bevindt zich op amper 800
meter van ons huis en toch zweten
we elke keer weer een beetje. Fietsen
met kinderen, het is net iets anders.
Door hen bekijken we de wegen op
een andere manier. En die weg is niet
altijd even vergevingsgezind: een
kleine fout van een fietser of
automobilist kan zware gevolgen
hebben. Ook voor volwassenen
trouwens. Fietsbeleid, dat is politiek.
Sommige problemen en noden zie
je niet onmiddellijk. Mensen tonen
ze niet altijd graag, maar ze zijn er

wel: vereenzaming, zorgtaken die te
zwaar worden om alleen te dragen,
armoede, je even niet goed in je vel
voelen … Ook in Dendermonde
verdienen ze aandacht.
De keuze om actief mee te doen
kwam er door de kinderen. Hoe
leefbaar laten we de wereld
achter voor de generatie na ons?
Welke stappen kunnen en moeten we
zetten? En hoe maken we het ook
vandaag leefbaar voor iedereen? En
wat kan ik zelf doen?
In de zes jaar dat ik actief ben bij

Groen heb ik al veel bijgeleerd. Over
de stad, maar ook over het belang
van betrokkenheid. Meer
betrokkenheid en samenwerking,
andere manieren zoeken om mee te
denken, daar wil ik mee mijn
schouders onderzetten.
Zelf ervaar ik het maatschappelijk
engagement als een enorme
verrijking. Dat gevoel wens ik
iedereen toe. Wie het wil ervaren in
de politiek is welkom bij Groen! Stuur
een mail of neem contact op via
Facebook voor meer info.

HIER

Nora Lorré
DENDERMONDSE ONDERNEMER MET PIT

Nora Lorré startte in september de buurderij in Sint-Gillis op en in oktober haar verpakkingsvrije winkel Tarra. "De buurderij is niet alleen een
plaats waar je lokale producten koopt, het is ook een ontmoetingsplaats", zegt ze.

Nora Lorré is een onderneemster met pit. Eind vorig jaar opende ze haar
verpakkingsvrije winkel Tarra én startte ze de buurderij in jeugdhuis
Zenith in Sint-Gillis.
Iedere week verkopen lokale boeren hun producten op de buurderij. Klanten
bestellen online en halen hun boodschappen op donderdagavond af bij de
producent. Tijdens die ontmoeting kunnen de verkopers meer uitleg geven over
hun waren en ontstaan er mooie wisselwerkingen. Zo kunnen bijvoorbeeld
restaurants overleggen met de producenten over de ingrediënten die ze voor
hen kunnen voorzien.
"De buurderij past helemaal in mijn levensvisie", vertelt Nora. "De producenten
kunnen zelf een eerlijke prijs bepalen. Het is ook goed voor het milieu: ons
voedsel legt minder kilometers af en is seizoensgebonden."
Bovendien is het de perfecte formule om verpakkingsvrijer te winkelen. "Ik
probeer zelf al een viertal jaar om verpakkingsvrijer te leven", gaat Nora verder.
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"Omdat het aanbod in onze regio niet zo groot was, opende ik in oktober
zelf een verpakkingsvrije winkel: Tarra. Naar mijn winkel breng je zelf je
bokalen of doosjes mee. Met de tarra-knop zet ik het gewicht van je pot op nul.
Zo betaal je enkel voor het product, niet voor de verpakking. De ideale naam
voor een verpakkingsvrije winkel dus! Momenteel is de winkel alleen ’s avonds
open. Voor wie dat wil breng ik de bestelling op donderdag mee naar de
buurderij in Sint-Gillis. Dat bespaart een rit én tijd. Van zodra ik ook overdag kan
openen, breidt het gamma verder uit en kan ik ook verse producten verkopen.
Zero waste betekent niet dat je alles moet laten. Het is gewoon een andere
manier van organiseren. Ik koop en eet nu veel bewuster. Daardoor eet ik nu ook
veel gezonder. Zero waste doet je nadenken en bewustere keuzes
maken. Als ik nu kies voor chocoladesnoepjes, geniet ik er ook veel meer van."
Bezoek de buurderij op boerenenburen.be
Lees het volledige artikel op www.groendendermonde.be
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CIRCULATIEPLAN SINT-GILLIS
TE VEEL TERUGGEDRAAID
MATTHIAS COPPENS

Gemeenteraadslid
Matthias.Coppens@groen.be

In november paste de gemeenteraad de proefopstelling van het
circulatieplan in Sint-Gillis aan. Hoewel we beseffen dat het plan ook
heel wat goede elementen bevat, blijven we het jammer vinden dat de
doorstroming het op een aantal punten opnieuw haalt van de veiligheid.
Zo werd de zone 30 in de zijstraten van de Sint-Gillislaan ingeperkt. Door
de afschaffing van eenrichtingsstraten heeft de zwakke weggebruiker
bovendien opnieuw minder plaats.
Ook de Van Langenhovestraat verdient een veel veiligere oplossing.
Dagelijks maken veel fietsers, waaronder ook veel kinderen en jongeren, er
gebruik van. Er mag in beide richtingen gereden worden en wordt geschrankt
geparkeerd. Deze straat werd terug opgenomen in de zone 50. Een
basisprincipe is nochtans dat straten waar geen fietspad is, en waar dus
gemengd verkeer is, opgenomen worden in een zone 30. Straten met een niet-

afgescheiden fietspad kunnen
opgenomen worden in een zone 50.
We willen verder blijven
benadrukken, motiveren en
overtuigen dat het STOP-principe
de veiligheid van alle
weggebruikers waarborgt. Dat
principe stelt dat bij de weginrichting
de aandacht eerst moet gaan naar de
stappers, vervolgens naar de
trappers, dan naar de gebruikers van
het openbaar vervoer en ten slotte
naar personenwagens.
Ook de automobilist wordt dus niet
vergeten. Als het principe consequent
wordt toegepast, doet ook hij er zijn
voordeel mee. Wie kan, zal door het
STOP-principe aangemoedigd worden
om te stappen, fietsen of het
openbaar vervoer te nemen. Wie toch
de wagen nodig heeft, zal vlotter
kunnen doorrijden.

SP.A - GROEN: SAMEN VOORUIT
Op 14 oktober 2018 wordt er een
nieuwe gemeenteraad verkozen.
Voor het eerst kun je op dezelfde
lijst zowel voor Groen als voor
sp.a stemmen.
Dat is niet toevallig. We geloven in
samenwerken om vooruit te geraken.
Samen willen we mee vorm geven
aan onze stad, aan een Dendermonde
waar iedere Dendermondenaar fier op
kan zijn. Aan een stad waar er voor
iedereen een plek is om aangenaam
te wonen. Een stad met deelgemeenten en wijken waar het goed
samenleven is. Een stad die met
vertrouwen naar de toekomst kijkt.
We werken samen aan voorstellen
die ervoor zorgen dat onze stad
leefbaar is en blijft voor iedere
inwoner. Voorstellen waarbij we zorg
dragen voor ons milieu en voor elkaar.
Nu en in de toekomst.

"Wij geloven in samenwerken
om vooruit te komen. In 'wij'
en niet in 'wij tegen zij'"
En daar kan jij ons bij helpen. Waar lig
jij wakker van? Wat vind jij echt
belangrijk voor onze stad? Laat het
ons weten! Stuur een mailtje naar
info@groendendermonde.be of
contacteer ons via onze
Facebookpagina.
De komende maanden kun je ons ook
op verschillende plaatsen in
Dendermonde en de deelgemeenten
tegen het lijf lopen. Ook dan kan je
ons vertellen hoe jij Dendermonde
ziet.

MICHEL VAN DRIESSCHE

VOORZITTER GROEN DENDERMONDE
MiCHEL.VANDRIESSCHE@GROEN.BE

IN ’T
KORT

ZIN OM MEE TE DOEN?
Wil je dat er iets verandert in
Dendermonde? Dat er iets
beweegt in onze maatschappij?
Wil je daar zelf aan meewerken?
Dat kan! Engageer je in onze stad
en durf ze mee te verbeteren! Heb
je niet zoveel vrije tijd over? Geen
probleem! Je kiest zelf hoeveel
tijd je investeert. Contacteer ons
gerust!
TOEGANKELIJKE GEMEENTE
In een toegankelijke gemeente kan
elke inwoner zonder hinder
wonen, werken, leren, zich
ontspannen en zich verplaatsen.
Elke inwoner kan er aangenaam
leven en zelfstandig deelnemen
aan het sociale leven. Elke
inwoner met en zonder beperking,
jong en oud, met welke culturele
achtergrond dan ook.
Ook in Dendermonde is er nog heel
wat werk aan de winkel op dat
vlak. En daarbij kunnen we wel
wat ervaring en expertise
gebruiken. We vinden dat het een
goed idee zou zijn om samen te
werken met het Agentschap
Toegankelijk Vlaanderen, dat werd
omgedoopt tot Inter. Zij bieden
gemeentebesturen ondersteuning
om de omgeving bereikbaar,
betreedbaar, bruikbaar en
begrijpelijk te maken voor
iedereen.
STATIEGELDALLIANTIE
Dendermonde sloot zich aan bij de
Statiegeldalliantie en daar zijn we
blij mee! De vereniging pleit voor
statiegeld op blikjes en
petflessen. Dat motiveert mensen
om dit type afval in te zamelen. Zo
belandt het minder als zwerfvuil
op straat en zullen er meer
verpakkingen gerecycleerd
worden.

GROEN

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

Voorzitster Meyrem Almaci
Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering,
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere,
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor
échte verandering.’
Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker:
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’
Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken.
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze
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leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn
van het leven verschijnen.’
Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens,
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere,
eerlijkere en gezondere samenleving.
Doe mee op www.groen.be/doemee

GROEN

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen:
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland.
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

1
Veilig oversteken is topprioriteit:
kruispunten maken we conflictvrij.

‘Met ons verkeersveiligheidsplan kan jong en oud
binnenkort weer met een
gerust hart de straat op’

2
We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers
en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3
Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin.
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer
weg van dorpskernen en scholen.

BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

4
Het verklikken van controles, via apps of de radio,
wordt verboden.

5
De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan
naar een brede mobiliteitsopleiding.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska
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SCHONE ENERGIE=
JOBS, JOBS, JOBS

Federaal fractieleider Kristof Calvo
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Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’
De Belgische kerncentrales behoren
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt
niet verantwoord ze nog langer open
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buurlanden beginnen zich terecht zorgen
te maken. De kerncentrales moeten
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen
2050 van de Hoge Venen tot de kust
op wind en zon.’

is ongegrond. Verschillende onafhankelijke studies hebben al aangetoond
dat de overstap naar hernieuwbare
energie perfect haalbaar is als we de
juiste keuzes maken. Bovendien is het
de enige manier om onze elektriciteitsfactuur ook op termijn betaalbaar
te houden.’

Maar kunnen we zo wel voldoende
stroom produceren? ‘Absoluut’,
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is
supermachtig, maar hun bangmakerij

Ontdek ons energieplan
en teken de petitie op
www.groen.be/energie

REGIONAAL

ZWERFVUIL BESTRIJDEN
MET STATIEGELD
Groen provincieraadslid Mike Torck wil
dat het provinciebestuur van OostVlaanderen meer inspanningen levert
om zwerfvuil te bestrijden.
“Groen wil dat de provincie de vraag
van de Statiegeldalliantie
onderschrijft en zo druk zet op de
Vlaamse Regering om statiegeld op
blikjes en plastic flesjes in te voeren”,
zegt Mike Torck. “Al tientallen
Vlaamse gemeenten deden dat.
Buitenlandse voorbeelden tonen
bovendien aan dat het zwerfvuil met
40% afneemt als je het systeem
invoert.”
Groen wil ook voor dat de provincie
het goede voorbeeld geeft op de
provinciale recreatiedomeinen waar
blikjes en plastic flesjes worden
verkocht: “Ik stel voor dat op die
domeinen al statiegeld wordt
ingevoerd, zoals nu trouwens al
gebeurt in de Plopsaparken: als je een
drankje koopt komt er 10 cent bij op
het kassaticket. Die krijg je terug als
je de lege drankverpakking met het
kassaticket terugbrengt.”

LEEFBAARHEID
Twee jaar geleden voerde de
Vlaamse overheid een kilometerheffing voor vrachtwagens in.
Alleen deed ze die ingreep niet op
alle wegen. Gevolg is dat veel
dorpskernen nu kreunen onder
zwaar sluipverkeer. Overlast dat
ook nog eens resulteert in een
slechtere luchtkwaliteit.
Momenteel onderzoeken we met
Groen het eind 2017 verschenen
rapport over de gevolgen van de
ingevoerde heffing. Dit rapport
willen we aangrijpen om de getroffen Oost-Vlaamse gewest- en
andere sluipwegen weer menselijker en gezonder te maken.
Zwaar verkeer moet maximaal uit
dorpskernen geweerd worden.
Koen Roman
Groen Oudenaarde

Evita Willaert in gesprek over loopbanen
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EVITA GAAT OP ZOEK NAAR GEZONDE LOOPBANEN
Parlementslid Evita Willaert werkt in de Kamer rond loopbanen en werk. In haar
traject ‘Gezonde loopbanen’ spreekt ze de komende maanden met allerlei
mensen over hun job, de combinatie met het gezinsleven, en hoe we daar op
een gezonde en menselijke manier mee kunnen omgaan.
Want de loopbaan van vandaag is niet meer die van enkele decennia geleden.
De tijd dat mensen op 20 jaar begonnen te werken in één soort job, en op hun
65ste met pensioen gingen, zonder beweging daartussen, is voorbij. We hebben
nu voltijdse, deeltijdse en flexijobs. We hebben tijdskrediet en zorgverlof.
We kunnen werken als werknemer, zelfstandige, freelancer, of een combinatie
daarvan. We gaan met twee uit werken, alleen, of vinden geen geschikte job.
We zijn alleenstaande ouder, hebben co-ouderschap, enzovoort. Al die
mogelijkheden maken het boeiend, maar ook vaak ingewikkeld.
Groen wil voor al deze mensen naar oplossingen zoeken. Want iedereen
verdient een gezonde loopbaan, op zijn of haar maat.
Wat is er nodig om een loopbaan gezond te kunnen noemen? Wat kunnen
mensen zelf doen, waar moet de politiek voor zorgen? Dat zoekt Evita in haar
gesprekken uit. Ze volgt een aantal Oost-Vlamingen in hun dagelijkse
bezigheden. Ze praat met hen over de loopbaankeuzes die ze maakten, hun
moeilijkheden om alles te combineren, de oplossingen die ze er al dan niet voor
vonden.
Het resultaat van al die ontmoetingen, op de baan én in de Kamer, wordt later
gebundeld in een publicatie. Volg de gesprekken van Evita echter nu al, via
Evita’s Instagram of via facebook.
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1
Dit jaar organiseerden we onze
eerste gezamelijke
nieuwjaarsreceptie met sp.a. Er
was veel volk en de sfeer zat er goed
in!

2
Met onze Valentreinactie staken
we pendelaars een hart onder de
riem. Voor ons is investeren in
openbaar vervoer ontzettend
belangrijk. Openbaar vervoer moet
opnieuw de meest logische keuze
worden, want het is het antwoord op
heel wat uitdagingen: de
klimaatverandering, de
luchtvervuiling, files, enzovoort.

3
Sinds kort delen enkele inwoners
van Dendermonde en Lebbeke een
wagen via particulier autodelen.
Interesse om mee te doen? Of wil je
meer info? Mail naar
autodelendendermonde@gmail.com

4
Op de kick-off van ons kartel werd
druk gebrainstormd en
gediscussieerd over
Dendermonde.
De komende maanden organiseren
we nog een paar brainstormsessies.
Iedereen welkom!
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Doeners uit Dendermonde 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.

VAN BURGERINITIATIEF TOT
ENERGIECOÖPERATIE
Hoe werkt een energiecoöperatie? Hoe begin je eraan?
We organiseren een informatie- en inspiratieavond op dinsdag 22 mei
van 19.30u - 22.00u in CC Belgica.
Gratis mits inschrijving.
Inschrijven via www.vormingpluswd.be

Groen Dendermonde
Michel Van Driessche
Veldlaan 25
9200 Grembergen
0499 98 32 85
info@groendendermonde.be
www.groendendermonde.be
www.facebook.com/groen.dendermonde
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.

