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Evergem, 8 mei 2016 

 

PERSBERICHT GROEN EVERGEM 

 

Groen wil plan voor meer bomen 
Op veel plaatsen in de gemeente werden en worden bomen gerooid voor woningen, industrie en 

wegen. We denken o.a. aan Sleidinge maar ook aan de Vogelwijk en bedrijfsterreinen in Rieme en 

niet in het minst aan alle bomen van het Zandeken die nog niet gecompenseerd werden. 

Nog steeds slaagt de gemeente er niet in om een plan op te stellen om de gerooide bomen (her) aan 

te planten. Laat staan om de meer dan 35.000 extra bomen die werden beloofd in 2012 aan te 

planten. “Volgens Groen is het saldo van het aantal gekapte bomen en het aantal aangeplante 

bomen momenteel nog altijd negatief en zullen er nog veel meer bomen aangeplant moeten worden 

vooraleer de eerste extra boom geteld kan worden. Daarom vragen wij dringend de opstart van een 

degelijk bomenplan”, zo stelde Groen-raadslid Kathleen Pisman. 

 

De meerderheid betwist deze stelling en vindt dat er bomen genoeg geplant worden. Er zouden 

plannen zijn om maar liefst 100.000 bomen te planten, waar en wanneer kan niemand vertellen 

vermits er nooit een plan opgemaakt werd en op geen enkele manier het saldo tussen kap en 

aanplant kan bewezen worden. 

 

Volgens de groendienst is er bovendien te weinig tijd en middelen om werk te maken van de opmaak 

van een bomenplan. Toch zou bijna dagelijks gewerkt worden aan de groengegevens die als 

vertrekpunt moeten dienen voor het bomenplan. Wanneer hiermee gestart werd is bovendien niet 

duidelijk. 

 

Het bomenplan met extra bomen om de lucht te zuiveren en CO2 te capteren zou een prioriteit 

moeten zijn in een gemeente met heel wat luchtvervuiling en fijn stof. Blijkbaar is dit voor deze N-

VA/CD&V-meerderheid geen prioriteit. 

 

Groen vraagt actievere promotie voor wandelen en fietsen  

Evergem doet in juni mee aan de campagne “Korte Ritten”. Deze campagne die loopt van 1 

tot 30 juni wil stappen en fietsen voor korte ritten stimuleren. Groen wil een actievere 

deelname in afwachting van de ondertekening van het burgemeesterconvenant. 

 

“Lokale besturen kunnen met kant-en-klare ideeën deelnemen aan de campagne. Zo kan je als 

bestuur actief meewerken aan deze campagne en elke inwoner en gemeentepersoneel hierbij 

betrekken. De gemeente kan zo een bescheiden zijn bescheiden deel doen om de 

klimaatdoelstellingen te helpen bereiken?”, zo stelde raadslid  Paul De Neve voor. 

 

Milieuschepen Patrick Huyghe (N-VA) juichte het voorstel toe en liet uitschijnen dat de gemeente 

zich al lang tot deelname aan de editie 2016 had geëngageerd. In het verleden nam het 

gemeentebestuur ook reeds deel aan deze campagne (vroeger gekend als het Korterittencontract in 

de maand maart). Net zoals de vorige jaren zal de campagne worden gepromoot via de 

gemeentelijke communicatiekanalen. 
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Groen is verheugd met het engagement, maar vraagt een extra inspanning.  “Van een echte 

sensibilisering naar de burger hebben we in het verleden niet veel gemerkt. We rekenen op een extra 

inspanning”, zo stelde Paul De Neve. 

 

Evergem steunt provinciale groepsaankoop zonnepanelen 
Op vraag van Groen zal de gemeente Evergem de door de provincie gelanceerde groepsaankoop 

voor zonnepanelen extra promoten. Groen steunt het idee om de inwoners te stimuleren om te 

investeren in duurzame energie, en  op die manier stappen te zetten naar een klimaatvriendelijker 

Oost-Vlaanderen.  

 

“Tot en met 23 mei 2016 kunnen geïnteresseerde inwoners zich inschrijven via www.oost-

vlaanderen.be/zonnepanelen. Zal Evergem deze groepsaankoop mee promoten?” vroeg Groen-

raadslid Pisman. Gemeentes kunnen een belangrijke partner zijn om samen met inwoners, 

organisaties en bedrijven werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen, zodat de Provincie 

de uitstoot van broeikasgassen drastisch kan terugdringen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

“Zeker voor een gemeente als Evergem die het Burgemeestersconvenant (nog) niet ondertekende, is 

de promotie van deze groepsaankoop een instrument om zonne-energie toegankelijker te maken 

voor de inwoners.”, zo stelde Kathleen Pisman. 

 

Schepen Huyghe (N-VA) antwoordde: “De gemeente zal de groepsaankoop bekend maken. Elke Oost-

Vlaming kan zich gratis, online en vrijblijvend inschrijven voor deze eerste provinciale 

groepsaankoop. De inschrijvingen en acceptaties verlopen enkel digitaal en online.” 

 

Groen is tevreden dat de gemeente deze groepsaankoop promoot. 

 

Groen vraagt extra inspanning voor milieuvriendelijker wagenpark 
Op de Vlaamse Klimaattop werd beslist om 300 miljoen euro extra uit te trekken voor het 

klimaatbeleid. Vlaanderen besliste om de klemtoon onder andere te leggen op eigen 

milieuvriendelijk wagenpark. “Ook de gemeenten kunnen hier een voortrekkersrol spelen. Hoe zit 

het met het wagenpark in Evergem? Zal hier extra op ingezet worden en wat is de visie bij 

vervanging van voertuigen?” wou Groen-raadslid Paul De Neve weten. 

 

Schepen Huyghe (N-VA) wees erop dat in het meerjarenplan van de gemeente een actieplan is 

opgenomen over duurzaam aankoopbeleid. Daarin staat dat dienstwagens zullen worden vervangen 

door elektrische voertuigen of ecowagens. Verder onderzoek wees uit dat voor bestelwagens en 

vrachtwagens van de gemeentediensten de CNG-voertuigen (Compressed Natural Gas) het meest 

aangewezen zijn.  

 

Schepen Huyghe kondigde aan dat er binnenkort een vulstation voor CNG geplaatst wordt aan het 

gemeentemagazijn Oostveld. De recent bestelde voertuigen en de voertuigen die ingepland staan 

voor aankoop, zullen ook CNG-voertuigen zijn. Voor de dienst ICT is er reeds een voertuig op CNG in 

gebruik en voor de groendienst zijn er twee bestelwagens op CNG in aantocht. Deze zomer worden 

er dan twee vrachtwagens geleverd op CNG voor de wegendienst. 

 

Groen is teleurgesteld dat er geen echt investeringsplan wordt opgemaakt en pleit verder voor 

meerdere CNG-vulstations op verschillende locaties. De schepen kon ook geen cijfers geven over het 

wagenpark (zoals leeftijd en soort voertuigen en percentage diesel) en de inspanningen die de 

komende jaren zullen geleverd om milieuvriendelijker te rijden. Groen begrijpt ook niet dat enkel 

bestel- en vrachtwagens in aanmerking worden genomen voor milieuvriendelijker alternatieven. 
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