Halfweg 2013-2018

Drie jaar succesvol
oppositie voeren
En we blikken ook al even vooruit

Beste Merelbekenaar,
Eerst en vooral wenst Groen Merelbeke je een gelukkig en vooral gezond 2016!
Het is drie jaar geleden dat het gemeentebestuur van CD&V, Open VLD en sp.a van start ging.
We zijn halfweg. Tijd voor een groene evaluatie en een terugblik op het werk van Groen Merelbeke
de voorbije drie jaar.
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Groen behaalde bij de verkiezingen van 2012 een bijzonder sterke score van 17,81% waardoor
5 gemeenteraadsleden en 2 OCMW-raadsleden (en een provincieraadslid) werden verkozen.
Zoals altijd heeft Groen in de diverse raden kritisch maar constructief gewerkt, met het algemeen
belang voor ogen.
Er is drie jaar keihard gewerkt, en niet alleen in de gemeenteraad. Zo waren we steevast
aanwezig op de jaarmarkt in september. Om actie te voeren voor meer betaalbare woningen,
voor het behoud van het Hollebeekbos of voor een nuttige herbestemming van kerkgebouwen.
We ijverden – dikwijls samen met bezorgde inwoners – voor een betere ruimtelijke ordening
en probeerden grote appartementsblokken tegen te houden omdat ze niet thuishoren in onze
gemeente. Vaak met succes.
Groen Merelbeke is een ijzersterk team. En ons werk mag gezien worden. Dankzij onze inzet
werden 1.500 handtekeningen verzameld voor het behoud van het Hollebeekbos. In december is
het bestuur eindelijk gezwicht. Zo volgde de gemeente ook onze bezwaren tegen buitensporige
appartementsblokken in het landelijke Schelderode. En het aanhoudend pleidooi van Groen
om geen sportpark te ontwikkelen in de buurt van de Makegemse bossen in Melsen begint ook
gehoor te vinden. De gemeente gaat op zoek naar andere oplossingen voor de problemen van
voetbalclub SV Melsen. Een hoopgevend signaal.
Deze en enkele andere groene successen tonen aan dat Groen op belangrijke dossiers heeft
gewogen vanuit de oppositie. Dat sterkt ons om ook de volgende drie jaar keihard te blijven werken
om onze gemeente groener, socialer en leefbaarder te maken en de participatie te verhogen.
In deze brochure vind je dan ook een overzicht van enkele van onze belangrijkste werkpunten en
activiteiten van de laatste drie jaar en enkele ideeën voor de komende drie jaar.
Ik wil dit openingswoordje niet afsluiten zonder een woord van dank aan de collega’s in
gemeente-, OCMW- en provincieraad voor hun onuitputtelijke inzet en het sterke teamwerk.
Je maakt met hen kennis in deze brochure. Maar dank gaat ook uit naar onze voorzitter en de
tientallen actieve (bestuurs)leden die vaak minder zichtbaar mee hun schouders zetten onder
het vele werk. Met enkele van hen kan je ook verderop in deze brochure kennis maken.

Stefaan Van Hecke
Fractieleider Gemeenteraad
Federaal Volksvertegenwoordiger
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21 jaar in de gemeenteraad:
5 gemeenteraadsleden, 2 ocmw-raadsleden, 1 provincieraadslid, 1 federaal
volksvertegenwoordiger: dit zijn de groene mandatarissen in Merelbeke vandaag.
Daarmee scoort Merelbeke heel sterk binnen onze partij. Dat succes komt niet uit
de lucht vallen.

1994

2000

Sinds de verkiezingen van 1994 groeide
het toenmalige Agalev en huidige Groen
stelselmatig: in 1994 kwam met Marjan
Vanneste onze 1ste verkozene en ook onze
1ste schepen. Rik Franck volgde haar op als
schepen in 1998. In 1996 werd Stefaan Van
Hecke provincieraadslid en zou het blijven
tot in 2006.

Bij de volgende verkiezingen in 2000
verdubbelde Groen zijn aanwezigheid in de
raad: Rik Franck en Lieve Parmentier waren
onze twee verkozenen. Lieve werd in 2004
opgevolgd door Stefaan Van Hecke.

stEIle opmars GROEN

2006

2012

De verkiezing van 2006 betekende de
grote doorbraak van Groen Merelbeke
met 4 verkozenen in de gemeenteraad
(Stefaan en Lieve, Marijke Pruyt en Frank
Monsecour) en een eerste OCMW-raadslid
(Luc Taildeman). Rik Franck werd in 2006
verkozen als provincieraadslid. In 2007
werd Stefaan Van Hecke lijsttrekker voor
de Kamer en is sindsdien onze groene
Merelbeekse volksvertegenwoordiger.

Bij de laatste verkiezingen kwamen we
op de huidige bezetting: Isabel Thijs en
Anne Mertens (Lieve verving Anne nog
even tijdens de laatste loodjes van haar
studie) kwamen nieuw in de gemeenteraad
naast Frank, Marijke en Stefaan. Peter
Heirman werd naast Luc ons tweede
OCMW-raadslid. Rik Franck werd opnieuw
verkozen als provincieraadslid.
Deze stelselmatige aangroei met nieuwe
mensen zorgde bij elke nieuwe legislatuur
voor vers bloed, nieuwe ideeën, verhoogde
kennis en hernieuwd enthousiasme en
maakte dat de groene fractie binnen de
gemeenteraad van Merelbeke gewaardeerd
werd en wordt, niet in het minst omwille
van haar deskundigheid op vele (ook
zogenaamd ‘niet-groene’) thema’s en
de vele constructieve voorstellen die ze
vanuit de oppositie lanceert, vaak met
succes.

STEFAAN VAN HECKE
MELSEN | 43 jaar | Jurist | Provincieraadslid
(1996-2006), Gemeenteraadslid
sinds 2004 (fractieleider), Federaal
Volksvertegenwoordiger sinds 2007
0486 67 83 53, stefaanvanhecke@groen.be
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Ruim 90 bezwaren en een AVS-reportage
later werd de vergunning zowel door de
gemeente als door de provincie geweigerd.
Toch voelde dit steeds als een druppel op
een hete plaat. Als het beleid tekortschiet
kan je immers onmogelijk op projectbasis
bijsturen. Er is een gebrek aan algemene
visie en efficiënte beleidsinstrumenten.

Ruimtelijke wanorde
het moet anders
Ruimtelijke Ordening in Merelbeke:
Ruimtelijke wanorde lijkt meer van
toepassing. Projectontwikkelaars stampen
appartementen uit de grond dat het
een lieve lust is. En er wordt hen geen
strobreed in de weg gelegd. Zelfs het
Hollebeekbos dreigde deels verloren te
gaan voor een handvol luxevilla’s.

Groen in actie
Groen Merelbeke heeft de voorbije jaren bij
tal van projecten haar bezorgdheden geuit,
actie gevoerd en diverse burgers bijgestaan
met onze expertise. Een typevoorbeeld
was het project ‘De 3 Cauters’, een
stedelijk project met niet minder dan 72
appartementen middenin het landelijke
Schelderode. Dankzij onze alerte reactie
werd de buurt tijdig geïnformeerd.

Er is een gebrek
aan visie en efficiënte
beleidsinstrumenten

Appartementisering

Een beleid graag!

In de nabije toekomst worden nog veel
grootschalige projecten opgestart.
Merelbeke-Centrum zal worden hertekend
ter hoogte van de Tramstelplaats en Huis
Hebbelinck. Kerkgebouwen en pastorijen
krijgen een nieuwe bestemming.
De Stationswijk krijgt met het RUP Flora
een nieuwe stedenbouwkundige basis voor
de toekomst. De eerste voorstellen die we
zien lijken de appartementisering alleen
maar te versterken.
De lokale bevolking krijgt wel nieuwe
publieke groene ruimte: gefragmenteerde
restruimtes tussen en naast grote
bouwprojecten, vaak de optelsom van
stukken privétuintjes die ervoor worden
opgeofferd. Ronduit beschamend.

Groen Merelbeke wil een nieuwe start
nemen met de inrichting van onze ruimte.
Wij vragen een nieuwe gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening met
voldoende slagkracht en ruimte voor
nieuwe woonvormen. Ruimtelijke ordening
mag niet louter een beleidsdomein zijn.
Er moet een beleid gevoerd worden!

PIETER VERSTRAETE
KWENENBOS | 32 jaar | Zelfstandig
architect-zaakvoerder | Voorzitter Groen
Merelbeke sinds 2014
0473 46 82 76, pieter.verstraete@groen.be
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ijveren voor betaalbaar
wonen: de strijd gaat verder
Eind 2013 voerde Groen Merelbeke actie
tegen de wooncrisis die in Merelbeke
steeds meer mensen, én handelszaken,
in de problemen doet belanden. De
gemiddelde verkoopprijs van een woning
en appartement is met een gemiddeld loon
niet meer haalbaar en al helemaal niet met
een uitkering. Huren dan maar? Helaas,
op de huurmarkt is het probleem van
betaalbaarheid zo mogelijk nog groter.
De gemiddelde huurprijs bedraagt in
Merelbeke €773 (FOD Economie).

Wonen heeft een grote impact op het
armoederisico. Waar het aantal dossiers
schuldbemiddeling in 2013 nog de
hoogte in schoot, kunnen we sinds vorig
jaar, toen het Sociaal Verhuurkantoor
uitbreidde, spreken van een voorzichtige
daling (Sociale Dienst). Ook de dossiers
rond huurwaarborg, installatiepremie en
huurtoelage tonen een licht dalende trend.

Hoe minder mensen in de problemen
komen op de woonmarkt, hoe minder
steun het OCMW voor die mensen
moet uittrekken. Daarom wil
De meerderheidspartijen
Groen hier veel sterker in
erkenden in 2013, na onze
investeren. Voor jonge
woonactie, dat er een
gezinnen en mensen met
groeiend woonprobleem
een laag inkomen blijft
was en is in Merelbeke.
Groen Merelbeke
het immers moeilijk om
Eigenaars worden nu, meer
in de eigen gemeente
dan vroeger, gestimuleerd
zorgt voor kentering
een woning te kopen of
om hun woning ter
door wooncrisis
te huren. Om waardig
beschikking te stellen van
aan te kaarten
te kunnen leven, mag
het Sociaal Verhuurkantoor
je maximaal 1/3 van je
Leie en Schelde. Dat heeft
inkomen aan huur besteden.
ondertussen 109 woningen
In Merelbeke moet je daarvoor
in de aangesloten gemeenten
al een goed betaalde job hebben.
opgeleverd, waarvan 28 in Merelbeke.
Met een uitkering kom je er helemaal niet.
De huurprijs ligt lager dan de marktprijs,
maar de eigenaar is wel verzekerd van
huur, ook bij leegstand. Groen
vraagt dat dit systeem nog veel
LUC TAILDEMAN
nadrukkelijker gepromoot wordt en wil
CENTRUM | 58 jaar |
een echte sensibiliseringscampagne
Productieleider drukkerij |
OCMW-raadslid sinds 2006
bij eigenaars. Ondertussen blijft het
0477 58 58 39,
aantal sociale woningen wel ver onder
luc.taildeman@telenet.be
het Vlaamse gemiddelde van 6%.
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PETER HEIRMAN
FLORA | 42 jaar | Stafmedewerker
Netwerk tegen Armoede |
OCMW-raadslid sinds 2012
0486 72 83 81,
peterenpetra@skynet.be

Voor jonge gezinnen
en mensen met een
laag inkomen blijft het
moeilijk om in eigen
gemeente te blijven
wonen.
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Participatie leidt tot
vernieuwende ideeën en
voldoende draagvlak.

Gezocht:
goede huisvader
Patrimonium in slechte staat
De gemeente beschikt over heel wat
leegstaande gebouwen en het onderhoud
kost handenvol geld. Maar het wachten op
een bestemming duurt soms zo lang dat ze
er verloederd bij staan. Om er maar enkele
te noemen: de tramstelplaats, huis en site
Hebbelynck, enkele ontmoetingscentra, …
De gemeente mag blij zijn dat er “clubs” zijn
die de zaak vrijwillig onderhouden.
Sommige gebouwen zijn ook onderbenut
zoals bijvoorbeeld de kerken. Anderen
werden na jaren wachten opgeknapt tegen
een “hoog prijsje” en kregen een nuttige
bestemming zoals de pastorij van Munte.
Waar onroerend erfgoed onder druk staat
is de status van houtig erfgoed helemaal
onzeker. Diverse bomen uit de erfgoedlijst
zijn reeds verdwenen of met kap bedreigd.
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Vraag en aanbod beter op
elkaar afstemmen
Herstel, onderhoud,verkoop of benut het
gemeentelijk en kerkelijk patrimonium als
een goede huisvader!

Gemeentelijk en kerkelijk
patrimonium kan je beter
benutten dan te laten
leegstaan. Hoog tijd om de
deuren open te gooien en
nieuwe ruimtes te creëren
waarin burgers zich kunnen
ontplooien, ontspannen en
zich laten verrassen.
Waar wachten we op?
Voorlopig ontbreekt het
aan inspirerend beleid.

Op deze nagel klopt Groen al jaren. Er is nood
aan publieke ontmoetingsruimte zowel in het
verstedelijkt gebied als in de deelgemeenten.
Bovendien zijn er nog heel wat noden zonder
infrastructuur: kinderopvang, kleinschalige
zorghuizen, betaalbare wooneenheden,
skatepark, sociaal-culturele ruimtes, nabijgroen en park in verstedelijkt gebied, een plek
voor ondernemende starters, ...

Burgers betrekken

Herbestemming kerken:
een zaak van iedereen!
Tegen eind 2018 moet voor alle Vlaamse
kerkgebouwen een lange termijnvisie
worden uitgewerkt om de kerkgebouwen
te heractiveren. De aanpak van dit
schitterend patrimonium is geen zaak van
enkelen. Participatie leidt tot vernieuwende
ideeën en voldoende draagvlak. Samen met
enkele bezoekers van de jaarmarkt deed
Groen alvast de denkoefening.
Dit is wat een aantal creatieve geesten
reeds bedachten: boekenwinkel met café,
kinderopvang, overdekte speelplaats
of markthal, verblijfsaccommodatie,
kantoorruimte, sporthal, stilteruimte, …
zie je ‘t al voor je …

Het publiek patrimonium is ons
“maatschappelijk vastgoed”. Er leven veel
ideeën om dit kwalitatief in te zetten: voor
dienstverlening, voor iedereen toegankelijk,
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, via
een collectief eigenaarsschap, … Waarom
deze ideeën niet verzamelen en burgers,
bedrijven en verenigingen betrekken? Andere
gemeenten deden het ons al voor: urban
campings, werfvergaderingen, workshops,
tijdelijke invulling van gebouwen en gronden,
buurtsessies, …

MARIJKE PRUYT
CENTRUM | 55 jaar | Docent Politiek & Beleid
en Sociaal-Cultureel Werk |
Gemeenteraadslid sinds 2006
0478 44 74 24, marijke.pruyt@gmail.com
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Hollebeekbos gered
dankzij het groene hart
van de Merelbekenaren
Sinds het besluit van het schepencollege
in 2013 om het Hollebeekbos te verkavelen
en te verkopen, zette Groen Merelbeke alle
middelen in om die foute keuze ongedaan
te maken. In tijden van klimaatverandering
en steeds minder open ruimte een bos
op gemeentegrond laten kappen om de
gemeentekas te spijzen, is al te gortig.

Democratie werkt,
ook buiten de verkiezingen
Naast een zomerse picknick aan
het Hollebeekbos, een actie tijdens
de jaarmarkt in Merelbeke en een
persconferentie met een historisch dossier
over de bescherming van het gebied,
zette Groen een protestkaarten- en
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petitiecampagne op. Meer dan 1500 mensen
lieten zowel via mail als via de post weten
gekant te zijn tegen de verkoop van het
stukje natuur naast de Hollebeekvijver.
Ook in de gemeenteraad legde Groen
meermaals argumenten op tafel om de
verkoop te stoppen. Uiteindelijk bleek het
voor het bestuur niet gemakkelijk om een
kapvergunning te krijgen. Bovendien - gaf
een schepen toe in de pers – “hebben we
wel rekening gehouden met de mensen
die de petitie tekenden.” De burgemeester
beaamde dit door in december te verklaren
“dat er geen draagvlak is voor de verkoop”.
Hiermee gaf het bestuur toe dat onze
democratie werkt. Groen dankt alle
mensen die de petitie tekenden: dankzij uw
stem is het Hollebeekbos gered.
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Een jonge kijk op mobiliteit
Hoe kan het gemeentebestuur de komende drie jaar een nieuwe en
ambitieuzere invulling geven aan mobiliteit? Jong Groen Merelbeke
zoekt het voor u uit!
Om aan de noden van inwoners uit
de zeer diverse landschappen in onze
gemeente te voldoen is een innovatief
beleid nodig, zeker op vlak van mobiliteit.
Eén dat breekt met de conservatieve en
achterhaalde methodes uit het verleden.
Er zijn voldoende voorbeelden die ook
in Merelbeke een rol kunnen spelen:
platformen die carpoolen ondersteunen,
de park-and-bike-formule, een lifterstrook,
aparte busbeddingen beschikbaar stellen
voor carpoolers,... Op drie jaar kan veel
veranderen, daarom lanceert Jong Groen
haar zeven ideeën voor een veiligere en
gezondere mobiliteit in onze gemeente.

Wist je dat 65% van de
mensen aangeeft meer te
willen delen dan enkel de
auto? Deeleconomie is de
toekomst!

Idee 1: Fietsveiligheid begint bij
het fietspad, maar eindigt er niet…
Het aanleggen van aparte fietspaden
is een terechte beleidskeuze, maar
alleen fietspaden aanleggen is lang niet
voldoende… We moeten investeren in
actievere sensibilisering rond veilig fietsen
en investeren in veiligere fietsroutes.
De situatie in het centrum moet nu
veranderen, fietssuggestiestroken creëren
een vals veiligheidsgevoel!

Inperking van het aanbod
is de doodsteek van het
openbaar vervoer!
Idee 2: Breid het autodelen
ingrijpend uit.
Autodelen wordt door 60% van de
bevolking warm onthaald. Met steun
van Jong Groen werden in Merelbeke
Cambiostelplaatsen ingericht in Centrum
en Flora. Laten we nu kiezen voor een
forsere uitbreiding waar ook andere
autodeelinitiatieven deel van kunnen
uitmaken.

Idee 3: Meer aanbod
openbaar vervoer.
De Lijn moet door de opgelegde
besparingen haar aanbod afbouwen,
waarmee iedereen terug de auto wordt
ingejaagd. Meer en betere busverbindingen,
stiptere treinen en het onderzoeken van de
mogelijkheden voor de aanleg van een tram
van Gent naar Merelbeke zijn het waard om
in te investeren.

Idee 4: Zorg voor een
herwaardering van
de trage wegen.
Merelbeke kent verschillende officiële
én spontaan gegroeide trage wegen,
die samen een netwerk vormen waar
fietsers en wandelaars graag gebruik van
maken. Visibiliteit, regelmatig onderhoud
en voldoende promotie moeten de
bedreigde trage wegen een evenwaardige
behandeling geven als Koning Auto.
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Zo zou de fiets

brug aan de Frat

erstraat er kunn

en uitzien.

Idee 5: Fietsbrug aan
de Fraterstraat, nu!
Wellicht één van de dringendste
kwesties is de plaatsing van een
fietsbrug aan de Fraterstraat.
De huidige situatie voor de vele
fietsers, die er dagelijks passeren,
is levensgevaarlijk.

Idee 6: Nachtbussen!
Zorg voor voldoende alternatieven om
’s nachts ook veilig op je locatie te geraken.
Nachtbussen hebben een enorm
maatschappelijk voordeel en zorgen ervoor
dat je op een goede en veilige manier ook
’s avonds op je bestemming geraakt.

Idee 7: Buurgemeenten,
samen voor snelle én veilige
fietsverbindingen.
Snel, ecologisch en veilig in Gent of een
andere gemeente geraken is geen evidentie.
Daarom moet volop geïnvesteerd worden in
veilige en vlotte fietsverbindingen tussen
Merelbeke en haar buurgemeenten.
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Actie loont !
JAARMARKT 2011 & 2012:
wekelijkse markt
Zowel in 2011 als in 2012 voert Groen
Merelbeke actie voor een wekelijkse markt
in onze gemeente. Actie loont wel degelijk
want vandaag is er elke donderdag markt
op het kerkplein!

JAARMARKT 2013:
betaalbaar wonen
In september 2013 voert Groen campagne
voor betaalbaar wonen in onze gemeente.
Als jonge starter of als alleenstaande is het
zeer moeilijk om in onze gemeente te huren
of te kopen. Groen tracht met zijn actie hier
nogmaals de aandacht op te vestigen.

OKTOBER 2014: Het Kan Anders
We voeren actie naar aanleiding van het
Vlaams en Federaal regeerakkoord waarbij
we aantonen hoe Groen de komende
jaren oppositie zal voeren. Een flyer toont
de belangrijkste maatregelen van de
regeringen en hun impact op het dagelijkse
leven. Tegelijk toont hij aan dat Groen een
ander beleid voorstaat met andere keuzes
die hadden kunnen gemaakt worden.

KNOTWILG
Als groenen zijn we
trots op het Merelbeeks
houtig erfgoed. De oude
knotwilg in de Pontweg is er
zo één van. Helaas dreigt deze eeuweling – een
ware zeldzaamheid onder knotwilgen – gekapt
te worden. Groen houdt dit dossier nauwlettend
in het oog.

December 2014: Actie voor betere
dienstregeling NMBS
In de gietende regen voeren we enthousiast
actie voor een betere dienstverlening van de
NMBS. Heel wat pendelaars nemen immers
de trein vanuit Merelbeke naar hun werk.
Een vermindering van het aanbod in
Merelbeke zou absoluut nefast zijn voor vele
mensen. Groen houdt de vinger aan de pols!

JAARMARKT 2015:
herbestemming kerken
Welke bestemming zou jij de kerken van
Merelbeke geven? Dat is de hamvraag tijdens
de jaarmarkt van 2015 waar we vooral pleiten
voor burgerparticipatie.

PARKEERPROBLEMATIEK
GHELAMCO ARENA
In de wijk Liedermeers, in Merelbeke Flora,
zorgen wildparkeerders voor
grote overlast. Samen met de
buurtbewoners ondernemen we
actie om het gemeentebestuur
aan te zetten tot maatregelen
zodat de leefbaarheid in de wijk
gegarandeerd wordt.
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DE 3 CAUTERS
Een grootschalig, stedelijk project
van 72 appartementen en drie
ondergrondse parkeergarages
in het landelijke Schelderode?
Niet als het van ons afhangt!
Na een bijzonder scherp pamflet
van Groen komt de bevolking
massaal in verzet. Het
bewonersplatform organiseert
zelfs een extra bijeenkomst.
Het project ging regelrecht in tegen
de stedenbouwkundige verordening en
andere regels inzake ruimtelijke ordening.
De 91 bezwaarschriften die volgden tonen
aan dat burgers wel degelijk wakker
liggen van hun leefomgeving en dat actie
voeren loont. De gemeente en de deputatie
stonden het project niet toe.

GAS
Groen ontdekt dat het GAS-reglement
onaanvaardbaar zou worden gewijzigd:
Kinderen mochten plots niet meer spelen
op openbare plaatsen. Wat ook de
jeugdraad – terecht! – deed steigeren.
Kinderen, jongeren en ouders verzamelen
zich voor de gemeenteraad en spelen als
ludieke protestactie “Burgemeester, mag ik
overvaren?”. Ook Jong Groen ondersteunt
deze actie enthousiast. Schoorvoetend
komt het bestuur terug op zijn beslissingen
en verandert de kindonvriendelijke
bepalingen in het nieuwe GAS-reglement.

KAMPERENDE OUDERS
In 2014 en 2015 duiken kamperende
ouders op aan de schoolpoort. Jong Groen
Merelbeke brengt morele steun en een
kop warme soep. Groen vraagt de schepen
om werk te maken van een centraal
inschrijvingssysteem.

VALENTREIN (2014, 2015)
Groen draagt alle gebruikers van het
openbaar vervoer een warm hart toe.
We voeren reeds enkele jaren op Valentein
actie om treinreizigers die boodschap over
te maken.

ANNE MERTENS
KWENENBOS | 26 jaar |
Medewerker Huurdersbond |
Gemeenteraadslid sinds 2014
0474 98 97 23,
annemertens00@hotmail.com
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Burgerparticipatie
Dat zit in het DNA
van Groen
Participeren is een werkwoord, voor burgers maar ook voor beleidsmakers. Het is
meer dan een hoorzitting organiseren of een klacht indienen. Participatie verwijst
naar de condities om burgers anders en beter impact te laten hebben op wat rondom
hen gebeurt. Vertrouwen, dialoog en discussie zijn hierbij van cruciaal belang.

Laat je stem horen
Als burger hebben we heel wat
instrumenten ter beschikking om onze
stem te laten horen.
Burgers kunnen een punt agenderen op de
gemeenteraad als ze 300 handtekeningen
verzamelen. Een “wakkere burger” kwam
twee jaar geleden met het voorstel om
cambio te introduceren in Merelbeke.
En zo geschiedde. Een succesverhaal.

Burgers kunnen ook bezwaarschriften
indienen als ze niet akkoord gaan met
een project in hun buurt. De gemeente
ontving al heel wat bezwaarschriften
met argumenten tegen grootschalige
bouwprojecten. Ook het kappen van een
beschermde boom werd zo net op tijd
belemmerd.

Cambio is er gekomen dankzij
het initiatief van een burger die
het voorstel van autodelen op
de gemeenteraad bracht.

Goe bezig? Het kan beter!
Het gemeentebestuur richtte verschillende
bewonersplatforms op. Ook hier
kunnen burgers mee nadenken over de
toekomst van hun wijk of deelgemeente.
De bewonersplatforms zijn dan wel
geïnstalleerd, de communicatie met het
gemeentebestuur hapert. En het grootste
deelgebied, Merelbeke centrum, heeft geen
bewonersplatform.
Ook de gekende adviesformules
raken stillaan versleten. En degenen
die nog werken worden door het
bestuur onderbenut. De officiële

Niet akkoord?
Dien een
bezwaarschrift in.

Verzamel
300 handtekeningen
en breng jouw
voorstel op de
gemeenteraad

inspraakprocedures hebben hun grens
bereikt. De tijd van echte participatie en
interactief beleid is aangebroken.

Actieve
participatiemethodieken
Het bestuur moet minstens tijdig de
burgers betrekken, pro-actief zijn,
voldoende informatie geven en daarbij
technische termen vermijden. Met
actieve participatiemethodieken kan je
pas meer burgers betrekken. Samen naar
ideeën zoeken hoeft niet per se rond een
vergadertafel te gebeuren. Denksessies
tijdens een wandel- of fietstocht of op een
infotentoonstelling spreken ongetwijfeld
meer mensen aan.

Openheid en vertrouwen
Een van de succesfactoren bij participatie
is de open communicatie in een
vertrouwelijke sfeer. Helaas ontbreekt
het net vaak aan vertrouwen en
dialoog. De herbestemming van
kerken zou een schoolvoorbeeld
kunnen zijn van een project van en
voor de burgers. Waarom enkel
de verantwoordelijken van kerken
en parochies hierover hun mening
vragen? Groen vroeg tijdens de
jaarmarkt in september uw mening.
Die weg willen we verder inslaan.
Participatie, het zit in ons DNA.

RIK FRANCK
FLORA | 59 jaar | Ambtenaar |
Schepen (1998-2000), Gemeenteraadslid
(1998-2006), Provincieraadslid sinds 2007
0472 30 66 56, rik.franck@skynet.be
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In de bres voor
bruisend centrum
Wekelijkse markt,
een Groen idee
Begin 2011 lanceert Groen het idee van
een wekelijkse markt in Merelbeke. In
september 2011 volgt een actie tijdens
de jaarmarkt. We blijven hierop inzetten
en tijdens de jaarmarkt in 2012 vullen
Merelbekenaars massaal onze enquête
in vóór een wekelijkse markt. Onze
oproep valt niet in dovemansoren bij het
gemeentebestuur. Op 19 september 2013
gaat de wekelijkse markt van start. Het
heraangelegde – en nogal grijze – kerkplein
wordt elke donderdagvoormiddag het
decor voor een 20-tal marktkramen. Een
eerste stap richting een bruisend centrum.

Te veel leegstand
Minpunt blijven de leegstaande
handelspanden. Groen kaart deze
problematiek aan in de gemeenteraad
van oktober 2014. Niemand ontkent dit
probleem, dat helaas niet beperkt blijft
tot het centrum. Maar veel verandert
er niet. Er komen aan de lopende band
nieuwe handelspanden bij, dikwijls in
combinatie met appartementen. Ook
het nieuwe RUP Flora maakt nog meer
handelspanden mogelijk langsheen de
Hundelgemsesteenweg.

Graag wat meer leven in
de brouwerij. Nieuwe horeca
en pop-ups zijn welkom!

Pop-ups brengen leven
in de brouwerij

Huidige handelaars niet
vergeten

En dus introduceert Groen een nieuw
idee: pop-up winkels om meer leven te
brengen in het centrum. Zoals later ook
blijkt uit het strategisch commercieel
plan, is onze handelskern allesbehalve
aantrekkelijk. Pop-ups of tijdelijke
winkels zorgen voor beleving en variatie.
Ze zijn spannend en kunnen niet alleen
Merelbekenaars aantrekken. Benieuwd
hoe het gemeentebestuur pop-ups zal
ondersteunen.

En tot slot herhalen wij – nogmaals –
onze oproep om bij initiatieven telkens
de link te leggen naar de bestaande
handelszaken. Waarom de spaarkaartactie
voor de marktkramers niet uitbreiden
naar alle handelaars? Laat niet alleen
nieuwe initiatieven maar ook gevestigde
waarden meegenieten van acties en
opportuniteiten. Groen Merelbeke roept het
gemeentebestuur dan ook op om vaart te
zetten achter initiatieven die bijdragen aan
een bloeiend en gezellig centrum.

Meer horeca graag
Een ander pijnpunt in onze gemeente is
horeca. Toch een van de voorwaarden
voor een levendige
lokale economie. Na
een vergadering is het
dikwijls zoeken naar
een café om de avond
gezellig af te sluiten.
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ISABEL THYS
FLORA | 36 jaar | Kabinetsmedewerker Tine
Heyse | Voorzitter Groen Merelbeke (2011-2013),
Gemeenteraadslid sinds 2012
0473 53 56 80, thysisabel@hotmail.com
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voor bijv. de fijnstofconcentraties in onze
gemeente. Daarvoor zijn indringender
maatregelen nodig zoals snelle tramlijnen
en minder maar properder wagens.

Meer natuurbehoud en –
beleving

Gezonder dankzij
beter leefmilieu en
meer natuur

Merelbeke blijft investeren in het
aankopen van gronden om er bos- en
of natuurgebied van te maken. Dat is
een goede zaak. Vanuit Groen pleiten
we er telkens voor om de bevolking hier
maximaal aan te laten participeren via
bijv. boomplantacties en deelname aan
natuurbelevingsactiviteiten. De actie
van Groen voor het behoud van het
Hollebeekbos mobiliseerde veel mensen.

Het bestuur handelt soms in
strijd met haar eigen plannen
en voornemens!

De volgende stap moet nu worden gezet:
van het Hollebeekpark een beter beschermd
natuur- en parkgebied maken zodat zoveel
mogelijke Merelbekenaren er kunnen van
genieten.

Zwerfvuil aanpakken bij de bron
Straatkanten, bermen en grachten blijven
een stortplaats voor blikjes, plastic flesjes
en andere rommel. Op voorstel van Groen
keurde de gemeenteraad een resolutie goed
om statiegeld te heffen op die voornaamste
zwerfvuilbronnen. Het blijft wachten op een
beslissing van de milieuminister.

Steeds meer onderzoek wijst uit dat mensen die in een groene omgeving wonen,
gezonder en gelukkiger zijn. En dat zowel in de stad als op den buiten: de reden voor
Groen om hier stevig werk van te maken. Naast aanwezigheid van groen, zijn ook de
luchtkwaliteit en afwezigheid van lawaaihinder belangrijke zaken die de woon- en
levenskwaliteit van mensen bepalen.

Minder lawaaihinder en meer
luchtkwaliteit
Waar mensen letterlijk van wakker liggen,
is lawaaihinder. Bij ons hoofdzakelijk
veroorzaakt door verkeer. Voor Merelbeke
een absoluut knelpunt, gezien de grote
stroom voertuigen dat dagelijks ons
grondgebied doorkruist. Soms is de oorzaak
een oud, betonnen wegdek waarvan de
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platen losgekomen zijn, soms gewoon de
aanhoudende stroom voertuigen zoals op
de autostrades. Waar Merelbeke zelf kan
ingrijpen, gebeurt dat soms tergend traag.
Wat het plaatsen van geluidsschermen
langsheen de autostrade dwars door de
gemeente betreft, komt er eindelijk schot
in de zaak. Samen met het Vlaams gewest
zal Merelbeke hierin investeren. Anderzijds
zijn dergelijke schermen geen oplossing

FRANK MONSECOUR
BOTTELARE | 49 jaar | Docent Duurzame
Ontwikkeling | Gemeenteraadslid sinds 2006
0498 76 76 94, frank.monsecour@skynet.be
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Oost-Vlaanderen
Klimaatneutraal
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen stelde, in nauwe
samenwerking met alle diensten en een extern bureau een plan
op om onze provincie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Voor Groen een zeer goede doelstelling, die overigens in ons
verkiezingsprogramma een prominente plaats innam.
De uitgangspunten van het plan zijn zeker toe te juichen: terecht wordt gesteld dat milieu,
luchtkwaliteit, mobiliteit, gezondheid … in Oost-Vlaanderen best wat kan verbeterd worden,
maar we zijn ontgoocheld over wat voorligt. In het actieplan tegen 2020 wordt teveel verwezen
naar sensibiliseren, adviseren, informeren, monitoren, een demonstratieproject, studies…
We zijn daar al 10 jaar mee bezig, we hadden graag meer concrete plannen gezien.
Rond energie wordt gewezen naar alternatieve vormen van energie, net op het ogenblik dat
de Vlaamse minister Joke Schauvliege (CD&V) het provinciaal plan rond de inplanting van
windturbines op ons grondgebied keldert.
Er wordt verwezen naar biogas en de energiecentrales in de haven van Gent, maar gezwegen over
afval en pellets van dubieuze oorsprong. De deputatie kan bij het verlenen van vergunningen een
belangrijke rol spelen, maar men durft dit blijkbaar niet.
Mobiliteit is een ander belangrijk item: de wil om van Oost-Vlaanderen een logistieke topregio
te maken. Dit gaat regelrecht in tegen de doelstellingen van hun eigen klimaatplan: er wordt te
veel ingezet op auto-mobiliteit en te weinig gebruik gemaakt van de aanwezige potenties rond
spoor- en watertrafiek. De visie rond fietsen met fietsostrades kunnen we dan wel bijtreden
en steunen we dan ook volledig.
Gezondheid hangt, zeker in Oost-Vlaanderen samen met luchtkwaliteit. Toch hecht het plan
te weinig belang aan luchtkwaliteit: de Gentse kanaalzone is goed voor meer dan 50% van de
luchtverontreiniging maar wordt niet meegenomen in het plan. Een aantal grote bedrijven mogen
of kunnen duidelijk niet geresponsabiliseerd worden omwille van het economisch belang.

Superactief en
vol goesting!
Wie als jongere de gemeentepolitiek volgt, komt snel tot de conclusie dat het op veel vlakken
anders kan – en soms moet. De bestuursperiode is drie jaar ver, nog drie jaar te gaan.
Tijd zat om werk te maken van volgende prioriteiten:
•

Betrokkenheid kan anders. Jongeren kunnen méér dan advies geven.
Geef hen rechtstreeks inspraak!

•

‘Natuurlijk dichtbij’ kan anders. Merelbeke doet haar slogan weinig eer aan.
Natuurbehoud moet voorrang krijgen op economische belangen.
Begin met een verkavelingsstop!

•

De Ringvaart oversteken kan anders. Waarom je leven riskeren?
Een fietsersbrug aan de Fraterstraat is de oplossing!

•

Beslissen kan anders. Herbestemming van kerken, één van de belangrijkste 		
opdrachten, wordt doodgezwegen. Geen schijnparticipatie bij belangrijke dossiers!

•

Begroten kan anders. Investeer in jong zijn. Schuif de rekeningen niet door naar 		
jongeren. Bespaar niet verder op jeugd!

•

Fuiven kan anders. Alle evenementen over dezelfde kam scheren is geen doen.
Ga samen met de buurt voor een individuele aanpak per evenement!

Een team van 11 enthousiaste jongeren staat klaar om samen met Groen Merelbeke aan
het gemeentebestuur te tonen dat het anders kan. Ook nog in deze legislatuur!

Milieu en natuur. We missen een samenwerking met natuurverenigingen: voor de aankoop van
nieuwe natuurgebieden en het beheer zijn zij een belangrijke schakel en zij kunnen belangrijk
zijn in de relatie tussen landbouwers en natuur. Met dank aan de grote boerenorganisaties die
niet de kleine landbouwer verdedigen maar wel de vervuilende agro-industrie is deze relatie nu
vijandig. Nochtans zijn boeren een belangrijke schakel op vlak van behoud van biodiversiteit en in
het herstellen van kleine landschapselementen.
Kortom, dit provinciaal klimaatplan is een knap werkdocument, maar te weinig ambitieus. Het
blijft te vrijblijvend en staat of valt met de (on)wil van het bestuur om acties te ondernemen.
Positief punt is dat we als groene fractie een heel mooi toetsingsmiddel hebben bij alle plannen
die nu op stapel staan.
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JACHTVERBOD IN WOONWIJK
ROSKAM: NIET ZONDER SLAG OF STOOT
Tussen 2013 en eind 2014 werd er in de wijk Roskam met vuurwapens gejaagd, tot grote
verbazing van de inwoners. Een Merelbekenaar beweerde ten onrechte jachtrechten
(met geweer) te bezitten over bijna de hele wijk Roskam (410 percelen, 200 huizen).
Het verzet tegen deze illegale situatie werd gecoördineerd door Philippe Steyaert,
inwoner van de wijk. Er werd regelmatig beroep gedaan op Openbaarheid van Bestuur,
onder meer omdat gronden van openbare instellingen in dit gebied liggen (Gemeente,
Kerkfabriek, UGent, ...). Groen sprak met Philippe over zijn ervaringen.

Wat is jouw ervaring als burger
om toegang te krijgen tot
bestuursdocumenten?
Bij 7 van de 9 openbare instellingen verliep
alles zeer vlot. Ongelooflijk, maar enkel
ons gemeentebestuur en een Merelbeekse
kerkfabriek weigerden soms om documenten te laten inzien.

Als er een probleem is om een
document in te zien, wat kan je
als burger dan doen?
Je kan klacht indienen bij de
Beroepscommissie voor Openbaarheid van
Bestuur, zowel per brief als e-mail, volledig
gratis. Problemen met gemeentebesturen
kun je makkelijk melden aan de gouverneur.

Wat is jouw ervaring met een
dergelijk beroep?
De beroepscommissie behandelt je klacht
zeer snel en correct. In één geval kwam de
gemeente zelfs met de documenten over
de brug nog voor de commissie een oordeel
had geveld. Dat zegt genoeg.

Mocht jij het voor het zeggen
hebben, wat zou je doen om de
informatie naar de burgers te
vergroten?
De website van de gemeente bevat sinds
onze zaak al meer info en documenten,
maar het kan altijd beter: het verslag van
de gemeenteraden in het informatieblad
moet uitgebreider en objectiever. En ik ben
ook wel voorstander van een systeem
zoals in Nederland, waarbij
overheden dwangsommen
moeten betalen als ze de
burger negeren of documenten
weigeren.

PATRICK PISMAN

MARC COVENT

BOTTELARE / 56 jaar / Bestuurslid

FLORA / 63 jaar / Penningmeester

LIEVE PARMENTIER
FLORA / 64 jaar / Bestuurslid

BRUNO VANDECASTEELE

HANS MESTDAGH

FLORA / 32 jaar / Bestuurslid

FLORA / 49 jaar / Bestuurslid

Groen =
Teamwork

LUC TACHELET

ROLAND DEBLAUWER

KWENENBOS / 54 jaar / Bestuurslid

MELSEN / 66 jaar / Bestuurslid

JELLE VINCKE
BOTTELARE / 22 jaar / Bestuurslid

GERDA DE BACKER

ANNELIES DE BONDT

MELSEN / 48 jaar / Bestuurslid

MERELBEKE / 30 jaar / Secretaris

Het valselijk ingekleurd jachtgebied met
ondermeer 215 woningen met tuin.
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CHRIS DANNEELS
KWENENBOS / 59 jaar / Bestuurslid
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Groen Merelbeke
wenst u een Gelukkig
en Gezond 2016!

Algemene Ledenvergadering
donderdag 24 maart 2016, om 20u
Post X, Van Goethemstraat 33
Zomers Eetfestijn
zaterdag 25 juni 2016, Basisschool
De Linde, Gaversesteenweg 195
Quiz Jong Groen Merelbeke
07 oktober 2016,
Jeugdcentrum De Gnirk,
Hundelgemsesteenweg 445

Colofon

Teksten: Rik Franck, Peter Heirman, Marijke Pruyt, Isabel Thys, Anne Mertens,
Frank Monsecour, Luc Taildeman, Stefaan Van Hecke, Jelle Vincke, Pieter Verstraete
Eindredactie: Peter Heirman
Ontwerp: Luc Taildeman
Layout: Grafisontwerp, Fraterstraat 27, 9820 Merelbeke

V.U. Stefaan Van Hecke, Campagnestraat 9, 9820 Merelbeke

Noteer alvast

