
Ook in Dendermonde neemt de vergrijzing
toe. Onze stad telt steeds meer inwoners
die een dagje ouder worden. Vaak zijn zij
tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief
en voelen ze zich gelukkig omringd door
familie, vrienden en thuishulp.

Maar niet iedereen heeft dit geluk. Na het
verlies van een partner, het wegvallen
van vrienden of het moeilijker te been

worden, kan eenzaamheid toeslaan.
Veel vrijwilligers doen samen met hard-
werkend personeel van stad en OCMW
hun best om diegenen die zich alleen
voelen op te vangen. Thuishulp en zorg
wordt voorzien, bezoek geregeld,
activiteiten georganiseerd en zo veel
meer. Toch volstaat dit niet. Door een
tekort aan middelen en personeel slagen
we er niet in om iedereen een geborgen
oude dag te bieden.

Nochtans is de nood hoger dan ooit
tevoren. De Vlaamse regering vraagt meer
en meer om zo lang mogelijk thuis te
blijven. Voor sommigen nog perfect, maar
voor wie zich thuis niet meer zo goed

voelt, blijken wachtlijsten voor service-
flats of rusthuizen veel te lang zijn.

Wanneer we onze ouderen vragen om
langer thuis te blijven, moeten we er
uiteraard voor zorgen dat zij alle hulp
krijgen die ze nodig hebben. Bijzondere
aandacht is nodig voor vereenzaming.
Momenteel is er bijvoorbeeld slechts een
systematische screening van vereenza-

ming bij ouderen van meer dan 80 jaar.
Nochtans wijzen studies uit dat je vereen-
zaming vroeger moet opsporen. Vanaf 75
jaar blijkt je sociale netwerk wat te
verdwijnen, maar ben je vaak nog kwiek
genoeg om nieuwe contacten te leggen.

GROENKRANT
GROEN DENDERMONDE  >  HERFST 2013

MEER WELVAART,MINDER VERVUILING
ADVIESRAAD NODIGVOOR MENSEN METEEN BEPERKING
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> Wie zijn leven lang voor anderen heeft gezorgd, verdient een gelukkige en geborgen oude dag.

SNELLERE OPSPORING VANVEREENZAMING ONDEROUDEREN IS NODIG
Er wordt meer en meer verwacht dat ouderen zo lang mogelijk
thuis blijven. Wanneer dit moeilijk wordt, blijken wachtlijsten
voor serviceflats en rusthuizen veel te lang. Niet iedereen
heeft nog familie en vrienden om een gelukkige en geborgen
oude dag te beleven.

MATTHIAS COPPENS
Gemeenteraadslid Dendermonde
matthias.coppens@groen.be

Michel Van Driessche werd verkozen als nieuwe voorzitter van
Dendermonde.

>

MICHEL VAN DRIESSCHE
Voorzitter Groen Dendermonde
michel.vandriessche@groen.be

Beste Dendermondenaar
Droom jij ook wel eens? En misschien droom jij dan wel van een
mooie toekomst voor jou en voor je kinderen en kleinkinderen en
iedereen die je graag ziet?

Meestal dromen we er dan van dat we in een gezellig en warm
huis wonen. In de buurt van dat huis hebben we liefst wat groen,
waar de kinderen kunnen spelen en waar we ontspannen kunnen
wandelen, fietsen of sporten. Of we dromen ervan dat het rustig
is en er geen overdreven lawaai is. Of van een gezonde lucht,
zonder fijn stof. En alles wat we nodig hebben vinden we
gemakkelijk en dicht bij huis.

Maar het hoeft niet bij dromen te blijven. Als kersverse voorzitter
van Groen Dendermonde ben ik trots dat ik mee kan helpen om
die dromen te realiseren. Vanuit de gemeente- en provincieraad
werken we met Groen actief mee aan de realisatie van ons
project. En wie de plaatselijke politiek een beetje volgt zal
merken dat Matthias Coppens in de gemeenteraad en Inge De Bal
in de provincieraad meer dan actief bezig zijn. Zij vormen het
positieve alternatief voor de traditionele politiek.  

Een warme, sociale en duurzame stad? Yes, we can!

Niet iedereen heeft familie en
vrienden voor gelukkige oude dag
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Is de jeugdwerkloosheid in ons land dan
zo hoog?

Rzoska: Ja, we hebben een  groot
probleem. Niet alleen ik stel dat vast, ook
specialisten van de arbeidsmarkt komen
tot dezelfde conclusie. Maar als je zoals
minister Muyters Spanje als
referentiepunt neemt - toch een land  dat
een zware crisis doormaakt - doen we het
natuurlijk veel beter. Maar die vergelijking
maak ik niet, Muyters wel.

Jongeren krijgen vaak te horen dat ze
ervaring missen. Moet het beleid daar
op inspelen?

Rzoska: Zeker en vast, en het beleid richt
zich daar ook op. Alleen lukt het niet om
de stages in te vullen. Daar zijn
verschillende redenen voor. Zo zijn er niet
genoeg stageplaatsen. En de
stageplaatsen die er zijn, geraken niet
ingevuld. Ten slotte zijn er teveel
verschillende soorten stages. Elke stage
heeft zijn eigen voorwaarden en gevolgen
voor stagiair en werkgever. Dat maakt de
drempel voor iedereen hoger. Bovendien
moet de stage ook iets opleveren, liefst in
de vorm van een duurzame en
kwalitatieve job. Een tijdelijk contract is
iets, maar geeft op lange termijn geen
zekerheid. Hetzelfde met interimarbeid.
Jongeren hebben ook recht op zekerheid
en daarvoor zijn duurzame jobs nodig.

De Vlaamse overheid maakt extra
middelen vrij voor jeugdwerkloosheid.
Dat is toch positief?

Rzoska: Ja, maar die worden ingezet om
het huidige, falende beleid van minister
Muyters verder te zetten. We hoeven
geen vernieuwende acties te verwachten.
De minister ziet immers geen probleem en
vindt dat zijn jeugdwerkplan werkt.

Wat is het antwoord van Groen dan op
de jeugdwerkloosheid?

Rzoska: Als we jongeren willen
klaarstomen voor de arbeidsmarkt,
moeten we niet wachten tot ze van de
schoolbanken zijn. Groen pleit voor een
nauwere samenwerking tussen onderwijs
en arbeidsmarkt. Zo willen wij elke
jongere aan het einde van zijn of haar
studie een stageplaats garanderen om
ervaring op te doen. In Oostenrijk heeft dit
Dual-systeem reeds zijn vruchten
afgeworpen. En VOKA reageerde positief
op ons voorstel om bedrijven te
verplichten minstens 1% van hun
personeelsbestand in te vullen met
stageplaatsen. De invulling van die
stageplaatsen is immers een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen overheid en
werkzoekenden, maar ook werkgevers. Je
kan niet langs de zijlijn staan schreeuwen
dat er onvoldoende werkkrachten zijn met
de nodige ervaring, als je tegelijkertijd
jongeren weigert die broodnodige
werkervaring aan te bieden. Bedrijven
moeten werkplekken open stellen. Dat
kan trouwens een win-win situatie zijn. Zo
zijn er veel oudere werknemers die mentor
kunnen zijn voor jonge werkkrachten. Op
die manier gaat de waardevolle ervaring
niet verloren en hebben de jonge
werkzoekenden een coach in hun eerste
werkervaringen. Dat is trouwens de kern
van het Tandemplan dat Groen enkele
maanden geleden voorstelde. Ook daar
kwamen positieve reacties op.
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BJÖRN RZOSKA
Vlaams parlementslid
bjorn.rzoska@groen.be

JAN FIERS, RIK FRANCK EN YASMINA BELDJOUDI
Provincieraadsleden
jan.fiers@groen.be

STEFAAN VAN HECKE
Fractieleider Federaal parlement
stefaan.vanhecke@groen.be

Stefaan Van Hecke: "Het is onbegrijpelijk dat politieke benoemingen
anno 2013 nog kunnen"

>

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem, maar het beleid van de Vlaamse
Regering faalt volledig.

>

DRINGEND: AANPAK VANJEUGDWERKLOOSHEID

De jeugdwerkloosheid scheert al maanden hoge toppen. In het
Vlaams Parlement volgt Lokeraar Björn Rzoska het beleid van
de minister van werk Philippe Muyters op de voet.  “Een beleid
dat over de hele lijn faalt,” stelt Björn vast.  Een overzicht…

Vlaamse regering pleegt hold-up op provincies
Eind september besliste de Vlaamse regering het provinciefonds te
herleiden van 91 naar 37 miljoen euro. Onverwachts en zonder
overleg slechts een derde middelen, dat is slikken. Voor Oost-
Vlaanderen betekent dit een enorm verlies. Zo worden verschillende
sectoren fel getroffen, zoals cultuur, sport, en vooral welzijn. Zo
nam de provincie aanvullende initiatieven voor mantelzorg, voor
personen met een niet-aangeboren hersenletsel, ondersteuning
voor begeleid zelfstandig wonen, ondersteuning voor een waaier
van groepen gehandicapten en senioren, gelijke kansen,
vrijwilligerswerk, … Deze initiatieven worden niet meer, of slechts
zeer beperkt overgenomen door Vlaanderen. En dat laat jammer
genoeg een aantal kwetsbare groepen in de kou staan.

Groen verbijsterd over politieke stoelendans
De traditionele partijen CD&V, Open VLD en SP.A zetten de slechte
gewoonte van partijpolitieke benoemingen zonder gêne verder.
Gevolg: maandenlang gepuzzel en gegoochel met namen. De soap
over de benoemingen bij overheidsbedrijven en in het bijzonder bij de
NMBS was verbijsterend. Werkelijk alles werd uit de kast gehaald:
dure consultancybureaus die de lijstjes van vice-premiers noteerden
om een schijn van objectiviteit op te wekken, veto’s van vice-
premiers en uiteindelijk de fameuze smartphonebenoeming van de
heer Cornu.

“Het is onwaarschijnlijk dat politieke benoemingen vandaag nog
kunnen. De partijkaart is nog steeds belangrijker dan kwaliteit en
ervaring. Het is onbegrijpelijk dat Selor, het onafhankelijk
selectiebureau van de federale overheid, volledig buiten spel werd
gezet”, reageert Stefaan Van Hecke. Uiteraard kunnen personen met
een politieke kleur over de nodige capaciteiten beschikken, maar in
plaats van Selor te gebruiken om de beste kandidaat te selecteren,
beslissen de traditionele partijen over de verdeling van de topjobs.
Hiermee ondergraven ze de geloofwaardigheid van deze
topambtenaren, maar ook van de politiek, besluit Van Hecke.
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Een basispensioen van 1. 000 euro
(met daarbovenop een supplement)

“Meer dan 20% van de 65-plussers dreigen 

in de armoede te geraken. Daarom is het 

belangrijk om een basispensioen in te 

voeren,” zegt Brussels parlementslid 

Elke Van den Brandt. Vanaf 65 jaar krijg je 

1.000 euro per maand. Daarbovenop komt 

een supplement dat afhankelijk is van het 

aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Hoe langer je gewerkt hebt, hoe hoger dus 

je pensioen, want werken moet lonen. 

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:

LEES MEE/DOE MEE/WORD LID

02 219 19 19 www.groen.be

Hogere nettolonen door hogere 
lasten op grote vermogens

‘De belastingen zijn vandaag niet eerlijk georganiseerd. De 
sterkste schouders zouden de zwaarste lasten moeten 
dragen, maar dat is nu niet’, zegt federaal parlementslid 
Meyrem Almaci. ‘Dat willen wij met Groen rechtzetten. 
Hoe? Door drie dingen te doen: de lasten te verschuiven, de 
fiscaliteit te vereenvoudigen en ze witter te maken.’ 

Door de lasten rechtvaardiger te verdelen, kunnen heel wat lasten – te 
beginnen met die op arbeid - gevoelig naar omlaag. ‘Voor meer dan 2 
miljoen werknemers willen wij die lasten gevoelig verlagen, zodat ze 
meer nettoloon overhouden’, zegt Almaci. ‘Dat kan door een eerlijke 
belasting op de rendementen uit de vermogens hoger dan 1 miljoen euro.’ 

Onze fiscaliteit is ook niet duurzaam. Op vlak van milieufiscaliteit 
bengelen we achteraan het Europese peloton. Nochtans is fiscaliteit 
een sterke hefboom voor een meer duurzame economie. Zo kunnen 
we energieverspilling tegengaan en CO2-uitstoot verminderen. 

Onze belastingen zijn veel te ingewikkeld. Wie geen boekhouder heeft 
– de meeste mensen dus – betaalt hierdoor vaak te veel belastingen. 

Het moet dus eenvoudiger. Tot slot wil Groen dat de wet voor 
iedereen gelijk is. Fraude en belastingontduiking kan gewoon niet door 
de beugel, en moet dan ook strenger gestraft worden.

Kinderopvang voor elk kind

Veel (toekomstige) jonge ouders kunnen ervan getuigen: 
een plaats voor je kind(eren) vinden is niet simpel. 
Wachtlijsten, onzekerheid… Goede kinderopvang is 
nochtans cruciaal, zowel voor de kinderen als voor de 
ouders. Daarom wil Groen dat er snel kinderopvang 
is voor elk kind. ‘We moeten radicaal kiezen voor een 
gezinsbeleid dat investeert in jonge kinderen’, zegt Vlaams 
parlementslid Elisabeth Meuleman.

De Vlaamse belofte om tegen 2020 voor elk kind een plaats in de 
kinderopvang te reserveren, komt geen seconde te vroeg. Maar om 
dat doel te halen, zijn er snel duizenden extra plaatsen nodig. En 
daarvoor zijn er dus extra investeringen nodig, vindt Meuleman. ‘Want 
kwalitatieve kinderopvang is cruciaal: het zorgt ervoor dat ouders 
kunnen gaan werken, en het zorgt vooral voor een goede ontplooiing 
en ontwikkeling van kleine kinderen. Veel onderzoek wijst uit dat 
kinderopvang en kleuteronderwijs de meest cruciale fase is in de 
ontwikkeling van kinderen.’

Elisabeth Meuleman kijkt vooral naar het Hoge Noorden als voorbeeld 
van hoe het moet. ‘Scandinavische landen tonen aan dat kwalitatieve 
kinderopvang een cruciaal element is voor een goed functionerende 
verzorgingsstaat. Nergens zijn er meer werkende vrouwen, is de 
emancipatie zo ver gevorderd, de armoede teruggedrongen of de 
economie zo competitief als in het hoge Noorden. Waarom kan dat 
niet in Vlaanderen’?

ELISABETH MEULEMAN
Vlaams parlementslid
elisabeth.meuleman@groen.be

MEYREM ALMACI
Federaal parlementslid
meyrem.almaci@groen.be

Kwaliteitsvolle jobs

 Groen maakt het werk voor werknemers 

aangenamer met minder stress en meer 

ruimte voor feedback en overleg. Groen 

voorziet ook meer mogelijkheden om 

vrijwillig en tijdelijk minder uren te 

presteren. De haalbaarheid van de job 

moet even centraal staan in het overleg 

tussen werknemers en werkgevers als de 

afspraken over lonen. Federaal 

parlementslid Kristof Calvo: “Kwaliteitsvolle jobs zijn ook voor de werkgevers een 

ongelooflijk cadeau. Want zij krijgen beter gemotiveerd personeel met minder 

ziekteverzuim. Dat is goed voor de toekomst van de onderneming.”
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MEER WELVAART, 
MINDER VERVUILING
Veel mensen botsen in hun dagelijks leven op problemen. Jonge 

ouders vinden geen plaats in een crèche. Mensen hebben te veel 

stress van hun job. Gepensioneerden komen niet toe met hun te 

laag pensioen. Er zit te veel fijn stof in de lucht en daar worden 

mensen ziek van. Groen vat de koe bij de horens. Voorzitter 

Wouter Van Besien: ‘We willen een gezonder milieu én we willen 

genoeg welvaart voor iedereen. Dat zijn de twee sterke benen 

waar onze partij op steunt.’ Op  het Impulscongres van oktober 

stoomde Groen samen met 500 leden concrete oplossingen 

klaar, die de basis vormen van het verkiezingsprogramma.

We zetten en paar belangrijke voorstellen op een rij.

WOUTER VAN BESIEN
Voorzitter Groen
wouter.vanbesien@groen.be

KRISTOF CALVO
Federaal parlementslid
Voorzitter Impulscongres
kristof.calvo@groen.be

ELKE VAN DEN BRANDT
Brussels parlementslid
Voorzitter Impulscongres
elke.vandenbrandt@groen.be

Slimme kilometerheffing

Groen schaft de jaarlijkse verkeers belasting 

(om en bij 400 euro) af en vervangt die door 

een slimme kilometerheffing. Rij je minder 

met de wagen en minder tijdens de spits, 

dan moet je minder betalen. Je betaalt voor 

het gebruik in plaats van voor het bezit van 

de auto. Je wordt dus gestimuleerd om daar 

waar het kan, van het openbaar vervoer gebruik te maken. Op die manier zijn er minder 

files, is er minder fijn stof. Dat is goed voor de gezondheid van ons allemaal, en zeker 

voor de kinderen en de ouderen. Zij hebben immers het meeste last van het fijn stof. 

© Shutterstock



Mensen vragen mij soms waarom ik als groene
zo vaak de wagen neem. Het openbaar vervoer
nemen is met een rolstoel gewoon onbegonnen
werk. Probeer in Dendermonde maar eens met
de rolstoel ip de trein te geraken. Momenteel
kan dat alleen met persoonlijke assistentie.
Voor elke rit. Met een goeie infrastructuur kan

het nochtans zonder.

Met de rolstoel ondervind je ook regelmatig
problemen op het voetpad. Denk maar aan de
Brusselsestraat. Soms is de stoep niet breed
genoeg, andere keren staat er een verkeersbord
in de weg. Rolstoelgebruikers moeten dan
noodgedwongen de drukke straat op. Beper-
kingen kunnen dus heel divers zijn.

Wie een beperking heeft, kan uiteraard het best
inschatten wat hem of haar kan helpen. Op
lokaal vlak kan er nog heel wat gebeuren. Zo is
het een goed idee om een adviesraad voor
mensen met een beperking nieuw leven in te
blazen. Vanuit hun dagelijkse ervaringen

kunnen zij en hun vertegenwoordigers knelpun-
ten aankaarten, zelf voorstellen formuleren en
ideeën uitwerken om het leven in onze stad
aangenamer te maken voor mensen met een
beperking.

Het stadsbestuur kan ook steeds advies inwin-

nen bij de uitwerking van het beleid. Als een
beleid goed is voor mensen met een beperking,
is het goed voor iedereen. Ook bijvoorbeeld
minder mobiele ouderen of ouders met een kin-
derwagen hebben hier voordeel aan. Iemand
met een beperking voelt zich pas gehandicapt
als hij beperkt wordt in zijn mogelijkheden.

Iemand met een beperking voelt zich pas
gehandicapt als hij beperkt wordt in zijn
mogelijkheden

®
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Met de juiste ondersteuning en materialen kun je ook met een beperking actief aan sport
doen.

>

4 NOOD AAN ADVIESRAADMENSEN MET EEN BEPERKING

Mensen met een beperking hebben specifieke noden. Wie geen
beperking heeft staat hier niet altijd stil. Groen is voorstander van
een stedelijke adviesraad die knelpunten kan aankaarten en
oplossingen kan aanreiken.

ROLAND DE MEERSMAN
Secretaris Groen Dendermonde
roland.demeersman@groen.be

Groen werkt aan een

duurzame stad en provincie

Provincieraadslid Inge De Bal en gemeenteraadslid Matthias
Coppens van Groen Dendermonde zetten zich dagelijks in om
van de lokale politiek een sociaal en duurzaam verhaal te
maken.

In de provincieraad werd ingezet op een windmolenplan dat
enerzijds rechtszekerheid geeft voor de burger anderzijds
100 procent gaat voor duurzame energie. In de komende
maanden wordt nauwlettend opgevolgd hoe het dossier van
laad- en loskade De Briel evolueert.

In de gemeenteraad moesten we bijna een jaar wachten op
een beleidsplan. Dat het crisis is wisten we nochtans al
lang. Groen Dendermonde wijst steeds op het belang van
een sterk sociaal beleid: genoeg plaats in rusthuizen,
voldoende serviceflats, voldoende kinderopvang, een goed
werkend OCMW voor wie het moeilijk heeft.

Groen Dendermonde heeft het schepencollege reeds meer-
maals gevraagd de fietsveiligheid te verbeteren. Zowel door
gevaarlijke kruispunten aan te pakken, als door straten rond
scholen en in winkelbuurten fietsveiliger te maken.

Op vraag van Groen heeft Dendermonde zich opnieuw geën-
gageerd om snel een Fair Trade-gemeente te worden. Eer-
lijke handel is de beste vorm van ontwikkelingssamenwer-
king.

Stadsfinanciën moeten transparant te zijn. Groen blijft
aanklagen dat destijds het Dendermondse rioleringsnet-
werk verkocht werd. Zelfs nu nog heeft dit onzekerheid en
negatieve budgetwijzigingen tot gevolg.

Groen legt haar eigen accenten en geeft kritiek waar nodig.
Maar werkt ook samen. Samen met de meerderheid werden
al veel beslissingen goedgekeurd die zorgen voor meer
groen, speelpleintjes, herstel van wegen, betere fietspaden,
inbraakveiligheid voor ondernemingen, onderwijs en cultuur
en zo veel meer.

De komende maanden worden zeer belangrijk. Het stadsbe-
stuur zal haar plannen bekendmaken voor de komende jaren.
Net in moeilijke jaren moet de overheid de durf hebben om
voluit voor een duurzaam en sociaal beleid te blijven gaan.
Zo niet valt de rekening later nog duurder uit.

Samen met u, uw vragen en opmerkingen, blijven wij werken
aan een sociale en duurzame stad en provincie.

-

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 Groen-
groep? Dat kan.

Doe iets met je mening. Engageer je in onze stad en durf ze
mee te verbeteren.

info@groendendermonde.be

www.groendendermonde.be

Groen Dendermonde

Michel Van Driessche

Veldlaan 25

9200 Grembergen

0499 98 32 85

info@groendendermonde.be

www.groendendermonde.be
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