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PERSBERICHT VAN GROEN EVERGEM 
 

Gemeenteraad nomineert waardevolle boom voor prijs “Tree of the year” 
De boom waar uil Wilfried woont, is nog niet gered. Groen is er niet in geslaagd om de 

meerderheid kleur te doen bekennen rond de nominatie van de waardevolle oude beuk in de 

Sanderuslaaan te Sleidinge. Uil Wilfried is het symbool geworden van de actiegroep “Red Wilfried” 

die met 113 bezwaarschriften en 1298 handtekeningen het privépark in Sleidinge wil beschermen 

tegen de komst van appartementen. Groen raadslid Paul De Neve stelde voor om de oude beuk in 

de Sanderuslaan te nomineren voor de jaarlijkse verkiezing van de Tree of the year, een Europese 

verkiezing waarmee men waardevolle bomen in de kijker wil plaatsen. 

“Veteraanbomen zouden wettelijk moeten worden beschermd omdat ze een grote natuurlijke en 

historische waarde hebben. Jammer genoeg worden eeuwelingen te vaak mishandeld. Dit willen 

we voorkomen. De boom waar de uil Wilfried woont, verdient beter”, en daarom stelde raadslid 

De Neve voor om de boom te nomineren voor de editie van de wedstrijd van 2018 (indiening 

vanaf april 2017). Groen Evergem vroeg om de voordracht extra kracht te geven door de steun van 

een voltallige gemeenteraad. 

De CD&V/N-VA meerderheid vond het idee van de nominatie blijkbaar lovenswaardig. Met een 

eigen amendement voorkwam ze echter dat er over het voorstel van Groen gestemd kon worden. 

Over de nominatie van de thuis van Wilfried moest dus niet meer gestemd worden. Een praktijk 

met een heel laag democratisch gehalte die we al meermaals hebben aangeklaagd.  

Evergem zal nu de grote plataan (boom) achter het Kasteel van Wippelgem (Kramershoek 4) 

voordragen voor de prijs van Tree of the year. De meer dan 200 jaar oude plataan is sinds 2014 

beschermd voor zijn artistieke en historische waarde.  

 

Binnenkort beslist het college over de toekomst van de bomen in het privépark op de hoek van de 

Weststraat en de Sanderuslaan. Meer info via https://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx. 

 

Rekrutering medewerkers buitenschoolse opvang wordt bijgestuurd 

“Is er een verandering van regels bij de aanwerving of verder zetting van de contracten voor 

buitenschoolse opvang? Klopt het dat er een verplichting is om een rijbewijs te hebben?”, zo vroeg 

Groen-raadslid Paul De Neve, die zich ook afvroeg of tijdelijke contracten hierdoor niet extra 

geviseerd worden. 

Groen-raadslid Paul De Neve confronteerde het schepencollege met de spontane petities die hier 

en daar in de naschoolse kinderopvang werden voorgelegd aan de ouders. Blijkbaar is er 

behoorlijk wat ontevredenheid mede omdat een aantal medewerksters door de verstrengde 

regeling geen verlenging konden krijgen van hun contract, omdat ze niet over een rijbewijs 

beschikken. 

Schepen Rob Trenson (N-VA) gaf toe dat alle ambtenaren (van alle niveaus) over een rijbewijs 

moeten beschikken. Dit is voorzien in de nieuwe rechtspositieregeling. De onderwijsschepen 

meldt dat de meerderheid deze verplichting wil schrappen, als een rijbewijs niet noodzakelijk is 



 

voor het uitvoeren van de job. Het zou volgens schepen Trenson niet rechtlijnig zijn om het 

fietsverkeer enerzijds te promoten en anderzijds te bestraffen. Groen zal nauw toezien op de 

bijsturing, die werd beloofd voor het zomervakantie. 
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