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WOUTER VAN BESIEN:
"MEER JOBS,
MINDER VERVUILING"
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COHOUSING: HET WONEN
VAN DE TOEKOMST?
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Peter Goossens in de Heirstraat in Appels. Een ideale plek om een fietsstraat aan te leggen.

WAAR KOMT DE EERSTE
FIETSSTRAAT IN
DENDERMONDE?

Sinds kort is ons verkeersreglement twee verkeersborden
rijker: begin en einde van de fietsstraat. Een fietsstraat is een
straat waar auto's nog steeds welkom zijn, maar ze zijn er
slechts te gast.
In een fietsstraat mogen fietsers afhankelijk van de situatie, de volledige of de helft
van de rijbaan gebruiken. Auto's mogen er
niet inhalen en er geldt in elk geval een
maximumsnelheid van 30 kilometer per
uur.
Veel geld hoeft een fietsstraat niet te
kosten: met enkele verkeersborden en
grondmarkeringen kom je al heel ver.

zijn, hoeven we vooral niet te lang te
wachten om ook in Dendermonde een
aantal fietsstraten in te richten.
De eerste doelwitten kunnen misschien
de Heirstraat en de Hoofdstraat in Appels
zijn. Een woonstraat met twee schooltjes,
veel kinderen, autoverkeer dat net hierom
sowieso al traag zou moeten rijden…

Veel hoeft de aanleg van een
fietsstraat niet te kosten en de
voordelen spreken voor zich
Daarnaast kan ook de verkeersinfrastructuur worden aangepast.
De voordelen spreken voor zich: het is
veiliger, aangenamer en we laten onze
kinderen met een iets geruster hart naar
school fietsen. Kortom, het stimuleert ons
om toch maar die fiets te nemen.
Niet elke straat is geschikt natuurlijk.
Best gaat het om straten waar sowieso al
veel fietsers rijden, bijvoorbeeld langs
woonwijken of scholen, en waar een
andere inrichting kan bijdragen tot
veiligheid en fietscomfort.
Hoewel fietsstraten nog relatief nieuw

Worden deze straten de eerste fietsstraten in Dendermonde? Of kent u nog
andere mogelijke kandidaten?
Vertel het aan
info@groendendermonde.be.

NIEUW VERKEERSBORD
BEGIN FIETSSTRAAT
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Provincieraadslid Inge De Bal en gemeenteraadslid Matthias
Coppens vertegenwoordigen de Groene groep.

GROEN HEEFT OPNIEUW EEN
GEMEENTERAADSLID IN DENDERMONDE
Groen heeft sinds 1 januari opnieuw een zetel in de gemeenteraad. De eerste gemeenteraden zijn intussen al achter de rug en
we raken dan ook stilaan gewend aan deze belangrijke rol die we
als Groen binnen Dendermonde opnemen.
Met een luisterend oor naar de bevolking toe, vanuit ons eigen
gedachtegoed en met goede dossierkennis willen wij ideeën en
voorstellen aanbrengen. Sociaal beleid, mobiliteit, ruimtelijke
ordening, economie, milieu, wonen… vanuit een totaalvisie
willen wij concrete zaken gerealiseerd zien.
Veilig en comfortabel fietsen - ook voor onze schoolgaande
kinderen, een plaats dichtbij huis voor onze senioren, betaalbare
woningen, het behoud van open ruimte - zowel op het dorpsplein
als daarbuiten, aangename winkelstraten, een duurzame economie stimuleren, inzetten op sociale cohesie, en ga zo maar door.
Zes jaar lijkt plots alweer te weinig.
Wij zetten volop in op constructieve oppositie en het aanbrengen
van ideeën, maar het is ook onze taak als oppositie om te waken.
Om het stadsbestuur op de vingers te kijken.
Wij willen dit ook samen met u doen. Hebt u een idee? Denkt u
dat er iets fout loopt? Spreek ons aan, wij luisteren graag.

MATTHIAS COPPENS
INFO@GROENDENDERMONDE.BE
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PROVINCIE: QUO VADIS?
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Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke en kersvers Vlaams
parlementslid Björn Rzoska samen op de bres voor de NMBS.

"Investeer meer in de NMBS"
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In 2011 maakten 221 miljoen reizigers gebruik van de trein. Dat is maar
liefst 65% meer reizigers dan in 1990. Helaas is dit niet te danken
aan de sterke prestaties van de NMBS. Investeringen op het vlak
van veiligheid, stiptheid, frequentie en capaciteit zijn dan ook
broodnodig.
>

De nieuwe provinciale fractie, van links naar rechts, van boven naar onder: Inge
De Bal, Rik Frank, Riet Gillis, Elisabet Dooms, Jan Fiers, Yasmina Beldjoudi.

Het investeringsplan dat de NMBS voorstelde aan het parlement
getuigt van weinig ambitie. Op het vlak van de capaciteitsuitbreiding stelt de NMBS enkel voorop wat reeds in het vorig plan
werd opgenomen. Extra inspanningen voor stiptere treinen blijven
uit. Het huidige voorstel biedt ook geen garanties over de komst van
een “voorstadnet” rond Gent en een derde en vierde spoor tussen
Brugge en Gent, dat als alternatief voor het Schipdonkkanaal kan
dienen.

Zelden kreeg de provincie zoveel aandacht als de laatste tijd,
omdat in Oost-Vlaanderen een nieuwe gouverneur moest
worden aangesteld. Dat dit niet bepaald zonder problemen is
verlopen, is u allicht opgevallen. Minder bekend is dat begin
december al een nieuwe provincieraad is aangetreden, met
een vernieuwde Groen-fractie.

Voor de nieuwe provincieraden veranderde
er heel wat, na de verkiezingen van
oktober 2012. Niet alleen werd de raad
ingekrompenvan 84 naar 72 zetels, ook de
bevoegdheden van de provincie werden
gekortwiekt.
Tegen deze achtergrond kon Groen zich
meer dan handhaven. Als enige fractie uit
de vorige raad kon ze haar zetelaantal
behouden. We slaagden er zelfs in om uit
te breiden, van 4 zetels naar de verhoopte
6. Enkel de N-VA deed nog beter, en komt
voor het eerst in de raad.
Helaas was de winst net niet groot
genoeg, en doet de vorige coalitie, een
klassieke tripartite (CD&V, Open VLD en
SP.A) gewoon verder, met weliswaar een
uiterst nipte meerderheid.

De provincie beschikt over een aantal
bevoegdheden (en natuurlijk ook
middelen), die een verschil kunnen maken
op het vlak van economie, mobiliteit,
ruimtelijke ordening, leefmilieu, cultuur,

Door de heisa met de gouverneur was
iedereen even vergeten dat de
provincie nog erg invloedrijk is.

De invloed van het succesvolle kartel in
Gent liet zich zeker ook voelen. Het
District Gent was immers voor de
provincieraadsverkiezing een apart
kiesdistrict waarin 12 van de 72 zetels van
de provincieraad te verdienen waren.
Daarvan sleepte Groen er drie in de wacht,
voorwaar ook een uitstekend resultaat.
We haalden ook nog drie zetels in de rest
van de provincie, wat in een krimpende

STEFAAN VAN HECKE
Federaal Volksvertegenwoordiger
Stefaan.Vanhecke@groen.be

provincieraad zonder meer een prestatie
is.
De nieuwe fractie bestaat voor de helft uit
ervaren provincieraadsleden: Jan Fiers (uit
Gent, herkozen, blijft fractieleider), Rik
Franck (uit Merelbeke, herkozen) en Riet
Gillis (uit Beveren, herkozen na 6 jaar
onderbreking). De andere helft zijn
enthousiaste jonge vrouwen: Elisabet
Dooms (uit Gent), Inge De Bal (uit Dendermonde) en Yasmina Beldjoudi (uit Gent).
Dit maakt Groen met voorsprong de
vrouwelijkste fractie uit de raad.

Ter vergelijking: de vorige fractie bestond
uitsluitend uit verkozenen uit het
arrondissement Gent. Dit is deze keer
sterk verruimd.

Voor Groen is investeren in kwalitatief openbaar vervoer een
absolute prioriteit. Wij pleiten er voor dat de Vlaamse en federale
regering samen met de NMBS een duidelijke keuze maken voor
duurzame mobiliteit en de nodige investeringen doen om
kwaliteitsvol openbaar vervoer te garanderen.

welzijn, sport, ...
Wij staan alvast klaar om daarmee aan de
slag te gaan. Als fractie die nu ook meer
leden telt, willen we nog meer dan
voordien wegen op het beleid.

JAN FIERS
Fractievoorzitter Provincieraad
Jan.Fiers@groen.be

BJÖRN RZOSKA
Vlaams parlementslid
Bjorn.Rzoska@groen.be
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Elisabeth Meuleman legt in het Vlaams Parlement de regering
regelmatig het vuur aan de schenen.

Is er nog plaats op school?
De Vlaamse regering verzaakt aan één van haar kernopdrachten:
zorgen dat er voor alle schoolgaande kinderen ook echt een plaats is
op school. Kijk maar naar het tekort aan plaatsen waar Elke
Decruynaere, schepen van onderwijs in Gent, dreigt mee
geconfronteerd te worden. Maar ook in kleinere steden en
gemeenten, stelt het probleem zich. Het wordt voor ouders zeer
moeilijk om hun kinderen naar de school van hun voorkeur te sturen.
Tegelijkertijd zijn er de groeiende wachtlijsten voor de renovatie van
schoolgebouwen. Toch pakt begrotingsminister Muyters uit met
een begrotingsoverschot van 241 miljoen. Er had dus extra geld
kunnen voorzien worden om de broodnodige inhaalbeweging te
maken. Alweer een gemiste kans...
ELISABETH MEULEMAN
Fractievoorzitter Vlaams Parlement
Elisabeth.Meuleman@groen.be

Hormoonverstorende stoffen in
kleuterklassen kunnen vermeden worden
Uit onderzoek blijkt dat kinderen in kleuterklassen worden blootgesteld
aan hormoonverstorende stoffen. ‘Belangrijk is dat je met eenvoudige
maatregelen de blootstelling kan vermijden. Want die stoffen verhogen

Groene oplossingen
voor de crisis: Meer jobs
en minder vervuiling

het risico op kanker, astma, overgewicht en suikerziekte. En kinderen
zijn extra gevoelig. De Vlaamse regering moet aan de slag.’, stelt Vlaams
parlementslid Hermes Sanctorum.
Het voorbije jaar onderzocht de Vrije Universiteit Brussel verscheidene
kleuterklassen. ‘De belangrijkste vaststelling is dat er effectief
hormoonverstorende stoffen in de klassen aanwezig zijn’, zegt Sanctorum.
‘Het meest vervuilde staal bevatte twintig keer meer hormoonverstorende

Sanctorum meent dat de regering aan de slag moet met die resultaten. ‘Er
zijn eenvoudige oplossingen om de blootstelling aan hormoonverstoorders
te verminderen of te vermijden. In klassen die net werden gereinigd, werden
minder stoffen gemeten dan andere. Regelmatig reinigen en verluchten is
belangrijk. Ook de aankoop van houten in plaats van plastic speelgoed helpt.’
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activiteit dan het minst vervuilde.’

Ook productnormen zijn belangrijk. ‘Strenge productnormen ontbreken nog.
Ondanks wetenschappelijke bezorgdheid vinden we hormoonverstorende
stoffen in tal van toepassingen’, zegt Sanctorum. ‘Groen zal alvast
parlementaire initiatieven ondernemen. ‘Zodat we samen aan een gezonde
leefomgeving voor onze kinderen kunnen werken.’

hermes sanctorum
Vlaams parlementslid
hermes.sanctorum@groen.be

‘Pak seksisme aan’

Hoe creëer je jobs in tijden van crisis?

Meer en meer mensen in ons land vinden geen werk. Heel
wat bedrijven sluiten de deuren. Bijzonder erg, want
mensen zonder job hebben veel meer kans op financiële
problemen. Maar hoe creëer je jobs in tijden van crisis? En
hoe pak je ook de klimaatcrisis aan? We vragen het aan
Groen-voorzitter Wouter Van Besien en ondervoorzitster
Elke Van den Brandt: ‘Met meer lasten op vervuiling
en minder op werk en met investeringen in een groene
economie pak je beide problemen tegelijk aan.’
Wouter Van Besien: ‘De belastingen op lonen

mensen opdraaien voor de crisis. Zo heeft

Vrouwen en mannen zijn gelijk, dat zullen weinigen nog tegenspreken.

moeten sterk naar beneden. Voor bedrijven

de regering beslist dat de lonen niet meer

Het staat bovendien in de Grondwet. Maar eeuwenlang werden vrouwen

is het immers veel te duur om nieuwe jobs

mogen stijgen en dat de uitkeringen voor

gediscrimineerd. Stemrecht kregen we in België pas in 1948 en gelijke

te creëren. En dat is niet omdat mensen te

wie geen werk vindt, dalen. Terwijl de rijkere

rechten binnen het huwelijk in 1976. Die historische achterstand verklaart

veel verdienen, maar omdat er te veel belast

kant van de samenleving ongemoeid blijft

waarom de gelijkheid op papier er niet altijd is in de praktijk.

wordt. Zo straf je de mensen die werken.

en belastingontduikers ‘fiscale amnestie’

De rechten en kansen die vrouwen vandaag hebben zijn er niet vanzelf
gekomen. Daar hebben generaties feministen zich keihard voor ingezet.
De ongelijke kansen die vandaag nog bestaan, zullen ook niet vanzelf
verdwijnen. Daarom steunt Groen soms drastische maatregelen zoals
quota: in raden van bestuur, bij topambtenaren en in de hoge magistratuur.
Daarom ook is het goed dat de aanpak van seksisme vandaag hoger op de
maatschappelijke agenda komt. Toen Ireen Houben sprak over intimidatie
op het werk, en toen Sofie Peeters intimidatie op straat toonde, kwam een

Waarom betaalt een secretaresse
veel meer belastingen op haar
loon dan een rijke eigenaar op
de opbrengst van zijn huizen en
aandelen? Dat is niet eerlijk.

broodnodig debat op gang. Net zoals racisme of homofobie is openlijk seksisme
bij wet verboden. Maar dat volstaat niet om er een eind aan te maken.

We willen niet de gewone mensen belasten,

Groen pleit voor een volledige aanpak van seksisme, die de focus legt op

vervuild worden. En wij willen iedereen ook

preventie. We hebben nood aan bewustwording, verantwoordelijkheidszin

eerlijk laten meebetalen. Waarom moet een

en samenwerking. De overheid en de media moeten het goede voorbeeld

secretaresse veel meer belastingen betalen

geven. Maar ook onderwijs, sensibilisering en buurtwerk kunnen het

op haar loon dan een rijke eigenaar op de

probleem bij de bron aanpakken. Dat moeten we samen doen: mét

opbrengst van zijn huizen en aandelen? Dat

culturele minderheden en mét mannen.

eva brems
Federaal parlementslid
eva.brems@groen.be

maar de milieuvervuilers. Er zal veel minder

is niet eerlijk.’

krijgen. Dit beleid moet helemaal anders.’
Wouter Van Besien: ‘Om meer jobs bij te
krijgen, zijn er ook investeringen nodig. De
juiste investeringen, die er voor zorgen dat
de economie groener wordt: maak gebouwen
energiezuiniger, investeer in nieuwe
schoolgebouwen, in spoorinfrastructuur
en in duurzame bedrijven. Daar is geld voor

Elke Van den Brandt: ‘De crisis is de

nodig. De regering kan dat geld ophalen

schuld van de banken, niet van de gewone

via veilige beleggingsproducten. Want er

mensen. De banken hebben te veel risico’s

is nog heel veel spaargeld in dit land. Als

genomen en zijn daardoor bijna over kop

je dat op die manier kan investeren, geef je

gegaan. Massa’s overheidsgeld is gebruikt

de economie een groene duw in de goede

om de banken te redden. En de regering van

richting.’

CD&V, Open VLD en sp.a laat de gewone

lees mee/doe mee/word lid
Zin in Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant
van Groen? Wil je mee folders bussen, acties organiseren
of artikels schrijven? Misschien wil je Groen steunen en lid
worden? Laat het ons weten:
02 219 19 19

www.groen.be

wouter van besien
Voorzitter Groen
wouter.vanbesien@groen.be

elke van den brandt
Ondervoorzitter Groen
elke.vandenbrandt@groen.be

De SCHADELIJKE GEVOLGEN
VAN NAMAAKPRODUCTEN
Bewust of onbewust koop je als consument namaak. Reden? Het oogt hetzelfde maar het kost minder. Maar is dit
wel een verantwoord koopgedrag? Waar komt het product
vandaan? Is het goed voor de gezondheid? Wie maakt dit
product?

COHOUSING: HET WONEN
VOOR DE TOEKOMST?

Ten eerste vormen namaakgoederen een gevaar voor de
veiligheid en de gezondheid. Veel namaakproducten worden
vervaardigd uit schadelijke stoffen of chemische brouwsels
die nauwelijks getest zijn. U weet dus eigenlijk niet wat u
gekocht heeft. De medicijnen die u kocht hebben geen geneeskracht. Het parfum dat u kocht zorgt voor brandwonden. Het speelgoed dat u kocht, blijkt brandbaar te zijn.
Allemaal voorbeelden die enkel bevestigen dat namaakgoederen wel degelijk schadelijk kunnen zijn.
De productie van namaakgoederen bedreigt de economie
wereldwijd. Vaak zorgt deze productie voor rampzalige
economische en sociale gevolgen voor ondernemingen en de
maatschappij, misleiding van de consument, verlies van
fiscale - en douaneopbrengsten, sociaal en ecologisch
onverantwoorde arbeidsomstandigheden.
Europarlementslid Bart Staes en Roland De Meersman, lid
van Groen Dendermonde en tevens afgevaardigd bestuurder
van de Belgische Vereniging tegen Namaak, slaan de handen
in elkaar om autoriteiten, merkhouders en de politiek aan
tafel te krijgen. Doel? De politiek zo ver te krijgen dat er
meer gerichte controles kunnen worden uitgevoerd aan de
grens (douane) en in het binnenland (FOD Economie).
-

EEN KLEINE STAP NAAR EEN
GROENER DENDERMONDE
Groen Dendermonde wil de aandacht trekken op de belangrijke rol die inheemse bomen en struiken spelen in in onze
leefomgeving. Daarom deelden we bij de eedaflegging van
ons kersvers gemeenteraadslid winterstekjes uit aan de
aanwezigen. Iedereen kreeg een stekje wilg, hazelaar of vlier
aangeboden.
"Als nu iedereen die aanwezig was dat takje in de grond
heeft gestoken, is alvast een van onze programmapunten
gerealiseerd: meer streekeigen groen in onze stad", aldus
ons groene gemeenteraadslid Matthias Coppens.
-

WERK ACTIEF MEE IN ONZE GROENGROEP
Wil je dat er iets verandert in onze binnenstad of in een
deelgemeente? Heb je concrete voorstellen? Wil je niet aan
de zijlijn blijven staan maar actief deelnemen in de Groengroep? Dat kan.
Doe iets met je mening. Engageer je in onze stad en durf ze
mee te verbeteren.
info@groendendermonde.be
www.groendendermonde.be
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Huiself in Lebbeke. Elke bewoner ziet er zijn voordeel in om samen te wonen.

Cohousing of samenhuizen is een vrijblijvende manier van samenwonen
waarbij alleenstaanden en families samen een pand of bouwgrond kopen
of huren en met elkaar een leefgemeenschap vormen.
De bewoners maken onderling afspraken over
de indeling. Naast de privéwoningen worden
ook gemeenschappelijke ruimten voorzien zoals
een washok, werkplaats, speelpleintjes, een
polyvalente ruimte met keuken. Alles wordt
aangepast aan de noden van de bewoners.
Een mooi voorbeeld is HUISELF in Lebbeke, waar

Er bestaat rond cohousing nog geen wettelijk
kader. Voor initiatiefnemers is het niet eenvoudig om alles geregeld te krijgen. De weg is lang
en moeilijk. Er werd een voorstel tot resolutie
ingediend om cohousing te stimuleren en te
ondersteunen. De wetgeving laat nog op zich
wachten. In Vlaanderen zijn er enkele organisa-

Het enorme voordeel van samenwonen is
dat we op elkaars vaardigheden en
ervaringen kunnen steunen
Bruno en Helene al enkele jaren timmeren aan
het cohousingproject. Samen met de toekomstige bewoners Bert, Pedro en Barbara hebben ze
een architect aangesteld. De veranderingen gebeuren in samenspraak en zoveel mogelijk naar
de noden van iedere bewoner.
"Het enorme voordeel van samenwonen is dat
we op elkaars vaardigheden en ervaringen kunnen steunen", zegt Helene. Voor Barbara is het
fijn dat er steeds iemand aanwezig is, bijvoorbeeld om te babysitten. Bert, een alleenstaande die in het nieuwe appartement gaat wonen,
hecht dan weer belang aan het sociale contact
en de ecologische tuin. Er is een gemeenschappelijke zolder die iedereen kan gebruiken voor
feestjes, dansavonden, cursussen en dergelijke.
"Wij delen ook de wasmachine, de auto en het
internetabonnement."

ties actief om starters te ondersteunen zoals
Samenhuizen en Cohousing Platform
(www.cohousingprojects.be). Voor Dendermonde kan cohousing een mogelijkheid zijn om zich
sociaal en ecologisch beter te positioneren.
Meer info: www.samenhuizen.be. Op 24 maart
organiseert Huiself een infodag: http://
www.huiself.be.

PETER GOOSSENS
Kernlid Groen Dendermonde
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