
Uitbouw groenzone was hoofddoel
In 1971 achtte het gemeentebestuur het
nog noodzakelijk om bijkomende gronden
aan te kopen voor de verdere uitbouw van
de groenzone in de verkaveling Hollebeek-
park. Toenmalig burgemeester Verhaegen
vond deze aankoop zelfs een zaak van
openbaar nut. De gronden werden uit de
verkaveling gehaald en benoemd als
recreatiegebied. Nu verkopen zijn politieke
erfgenamen het intussen waardevolle
gemeentebos zonder enige aandacht voor
de noden van vandaag: groene oases waar
een mens op adem kan komen, wandelen,
vissen of gewoon uitrusten op een bankje.

Voor heel Merelbeke
Bossen spelen een grote rol spelen in de
opname van broeikasgassen, de productie
van zuurstof en de filtering van fijn stof
uit de lucht. Dat is goed voor het klimaat
en onze gezondheid. Vandaag de dag nog
een bos kappen is onbegrijpelijk. De
voorbije jaren verschenen overal nieuwe
verkavelingen en verdwenen vele,
gezonde straatbomen. Vandaag gaat dit
bestuur nog een stap verder door
gemeentebos te laten kappen.

Biologisch waardevol gebied
Dit jaar telde een plantenkenner 127
verschillende planten- en boomsoorten in
het Hollebeekbos. Ook in 1995 werd het
Hollebeekpark al beoordeeld als
biologisch waardevol gebied. De kap ervan
zal de omgeving grondig verstoren. Een

bosrand behouden van enkele tientallen
meters - zoals het schepencollege wil – is
een keuze voor wat schaamgroen, om de
schijn van een bos op te houden.

Een nieuwe bestemming kan
Groen stelt voor om het Hollebeekbos een
andere bestemming te geven: van
woongebied naar park- of natuurgebied.
Dat kan met een groen, ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP). Toch niet moeilijk
voor een gemeente die in de jaren 1980
vrijwel de hele Merelbeekse Scheldevallei
tot natuurgebied maakte.
Het schepencollege beweert dat ze tot de
verkoop moet overgaan om de gemeente-
kas te spijzen. Dit argument is nonsens.
De verkoop van industriegrond in de
Heidestraat bracht drie miljoen euro meer
op dan was begroot. Alleen al met de helft
van die mééropbrengst kan het
Hollebeekbos behouden blijven.

Steun de actie voor het Hollebeekbos.
Bezorg vandaag nog de kaart bij deze
krant aan het schepencollege.

GROENKRANT
GROEN MERELBEKE  >  HERFST 2014

ATUSDAECIENISIT EVELEST, SIMINT ET OMNIMI,VOLUPTIATQUI SIN
MERELBEKE-CENTRUM ISZAAK VAN IEDEREEN
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> Groen Merelbeke zet tijdens de jaarmarkt een boom op over het Hollebeekbos. Meer dan 500
actiekaarten werden al ingezameld en nog eens zoveel handtekeningen via het internet.

FEL VERZET TEGEN VERKOOPHOLLEBEEKBOS
Het schepencollege van CD&V, Open VLD en sp.a blijft bij haar
plan om het Hollebeekbos - 9350m2 groot – te laten kappen.
En dat voor een 5-tal luxekavels.  Ook nadat al meer dan 1000
mensen hun handtekening zetten onder een petitie, blijft
kortetermijnwinst primeren op bosbehoud. Stedenbouw en
Ruimtelijke ordening zijn duidelijk geen prioriteit.

FRANK MONSECOUR
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
frank.monsecour@merelbeke.gov.be

vlnr.: ex-gemeenteraadslid Lieve Parmentier, voorzitter Pieter
Verstraete en nieuw gemeenteraadslid Anne Mertens

>

PIETER VERSTRAETE
Voorzitter Groen Merelbeke
T 0473 46 82 76 – E pieter.verstraete@groen.be

Vol vertrouwen en nieuwe energie!
Beste Merelbekenaar,
Ook al vallen we straks misschien zonder elektriciteit, in onze
partij zijn de batterijen alvast helemaal opgeladen. Naast een
nationale voorzitterswissel gaat ook Groen Merelbeke de
toekomst tegemoet met enkele nieuwe gezichten, nieuwe
energie en vol vertrouwen!
Anne Mertens werd als jongste gemeenteraadslid in 2012
verkozen maar liet zich omwille van haar studies door Lieve
Parmentier tijdelijk vervangen.
Anne rondde haar studies antropologie intussen succesvol af en
kende haar vuurdoop tijdens de gemeenteraad van september.
De groene fakkel is dus doorgegeven en Lieve neemt nu, na 12
jaar als gemeenteraadslid, politiek wat gas terug. We houden
Lieve graag aan haar belofte om beschikbaar te blijven voor
advies of een luisterend oor.
Voor  Groen Merelbeke  start een boeiende periode want de
noden in onze gemeente zijn groot. Ruimtelijke ordening:
onbestaande. Mobiliteit: één groot infarct. Patrimonium: te koop.
Participatie: te weinig. Groen voert hiertegen verder oppositie,
kritisch, maar steeds constructief met eigen voorstellen..
Ten slotte vind ik het een hele eer om Ellen Spanhove als
voorzitter van een sterke ploeg te mogen opvolgen.
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Groen keurt plan met visie mee goed

In september keurde de voltallige
gemeenteraad het nieuwe straatbomen-
plan goed. Dus ook Groen vanuit de
oppositie.
We vinden het een evenwichtig en
genuanceerd plan met een visie dat ook de
problemen benoemt en behandelt. Zo
wordt bij de boomkeuze van nieuwe
bomen rekening gehouden met de
mogelijke aanwezigheid van zonne-
panelen. Maar niet andersom: bomen
worden niet verwijderd voor wie eraan
denkt zonnepanelen te plaatsen.

Wanneer burgers problemen melden –
bijv. wortelopdruk of lekkende rioleringen
– worden oplossingen voorzien.
Uitgangspunt is het behoud van de
bomen. Dat is nieuw, want tijdens de
vorige legislatuur werden hele straten
kaalgekapt bij de minste klacht van een
paar verzuurde medebewoners. Nu wordt
in elke nieuwe situatie onderzocht welke
bomen het best passen in het plein- of
straatbeeld. De juiste boom op de juiste
plaats is het motto.

Bomen zijn o zo belangrijk

In het plan worden de vele functies van
straat- en pleinbomen kernachtig
beschreven. We lezen een erg overtuigend
en herhaald pleidooi voor het maximale
behoud en zelfs de uitbreiding van het
boombestand in Merelbeke. Zo zijn de
‘bomen van grote waarde voor de
gemeente, want ze dragen bij tot een
aantrekkelijke en kwaliteitsvolle
leefomgeving die de laatste jaren steeds
meer verstedelijkt. In een dergelijk
veranderende omgeving zijn bomen een
blijvende waarde (…). Ook als we onze
luchtkwaliteit willen verbeteren, als we

milieunormen willen halen of tegen 2020
klimaatneutraal willen zijn, spelen bomen
een belangrijke rol.’  Verder wordt
gewezen op het economisch belang, met
name de toename van de waarde van
onroerend goed in een boomrijke
omgeving.
Ten slotte vernoemt het rapport ook
gezondheids- en welzijnsaspecten als
luchtverversing, hogere luchtvochtigheid,
opvang van fijn stof, buffering van
neerslagwater, de opslag van CO2 en
beperking van lawaaioverlast .

Geen woorden maar daden

Bij de goedkeuring van het plan riep Groen
de burgemeester en schepenen op om de
mooie intenties meteen zelf toe te passen
door af te zien van de kap van het
Hollebeekbos. Een bestuur mag dan al een
prachtige visietekst hebben, haar
geloofwaardigheid staat of valt met de
praktijk. Blijkbaar hoorden ze het op de
schepenbanken even donderen in Keulen.

Tot slot sloot onze Groene fractie zich aan
bij het pleidooi van de milieuraad om
buurtbewoners zo veel mogelijk in te
lichten over en te betrekken bij nieuwe
boomaanplantingen. Inzicht en inspraak -
maar dan wel binnen de visie van het
bomenplan - geven bewoners ook de kans
om de vele functies van straatbomen te
leren kennen en waarderen.
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FRANK MONSECOUR
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
frank.monsecour@merelbeke.gov.be

PETER HEIRMAN
OCMW-raadslid
peter.heirman@merelbeke.gov.be

ISABEL THYS
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
isabel.thys@merelbeke.gov.be

Veilig spelen in Merelbeekse speelstraten is nog niet evident. Groen
maakte hier een punt van op de gemeenteraad.

Groen Merelbeke voert actie voor betaalbaar wonen.

>

>

Het straatbomenplan benadrukt het belang van bomen voor een gezonde
woonomgeving.

>

GROEN TEVREDEN OVERSTRAATBOMENPLAN

Speelstraten moeten veiliger
Met fiets, step, een voetbal en drie vrolijke bengels trok ik deze
zomer naar de ‘speelstraat’ om de hoek, Koningin Fabiolapark. We
hadden er zin in, want kinderen mogen er over de hele breedte van
de weg ravotten en bewoners moeten er stapvoets rijden. Helaas…
Van een echte speelstraat, een speelparadijs voor kinderen uit de
buurt, was helemaal geen sprake.

De speelstraat kreunde onder het sluipverkeer en het onaangepaste
rijgedrag van vele automobilisten. Gevolg? Een vals gevoel van
veiligheid voor de kinderen en nóg waakzamere ouders dan anders.
De ‘speelstraat’ bleek een label zonder inhoud. Groen kaartte dit
probleem aan. De schepen beloofde extra opvolging.

Betaalbaar wonen wordt grote(re) uitdaging voor Merelbeke

Groen voerde een jaar geleden al actie tegen de torenhoge
huurprijzen die niet alleen mensen met een bescheiden inkomen,
maar ook zelfstandigen onze gemeente uit jagen. Zelfs Schepen van
Wonen Van De Steene moest erkennen dat betaalbaar wonen een
probleem is voor de Merelbekenaar. Alleen gebeurde er weinig of
niets. Intussen bleek uit een artikelenreeks in De Standaard  dat
Merelbeke behoort tot de gemeenten met een sterke interne sociale
ongelijkheid m.a.w. een scherpe kloof tussen arm en rijk.

Stimulerende rol voor gemeente en OCMW

De Vlaamse regering liet al verstaan dat ze niet van plan is om een
versnelling hoger te schakelen voor de bouw van sociale woningen.
Daarom blijft Groen extra  alert voor het probleem van de
betaalbaarheid van woningen. Gezinnen hebben het recht om in hun
eigen omgeving een woning te huren of te kopen zonder financieel
afgestraft te worden. Gemeente en OCMW moeten meer dan ooit
inzetten op betaalbaar wonen.

Lees ons woondossier op www.groenmerelbeke.be.

Begrijpt u het nog? Enerzijds wil het schepencollege het
waardevolle Hollebeekbos kappen voor enkele luxekavels,
anderzijds keuren ze een bomenplan goed voor het behoud van
de Merelbeekse straatbomen.
De typische CD&V-aanpak van ‘enerzijds – anderzijds’ leidt tot
tegenstrijdige beleidsbeslissingen. Het bomenplan bewijst
dat het beter kan.
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Met ons gezin proberen wij zo vaak
mogelijk te kiezen voor de fiets. Uiteraard
zijn onze kinderen niet altijd even
enthousiast:  "Allez mama toe, vandaag
niet ... 't regent buiten en in de auto kan ik
lekker verder in mijn strip lezen." Of ook:
"We moeten straks toch weer die lastige
brug niet over, zeker?" En één van de
absolute favorieten: " Weer die stomme
fietshelm op!" Herkenbaar, niet?

Toch probeer ik hen duidelijk te maken
waarom we voor de fiets kiezen. Fietsen is
immers gezond voor hen en voor mij, we
produceren geen uitlaatgassen en het is
goedkoper. Voor de tijdwinst hoeven we
het ook niet te laten. Vaak fietsen we de
files doodleuk voorbij. Het ontstressen
krijg ik er dus gratis bovenop.

Wanneer ik (weer eens) mijn promopraatje
afsteek, krijg ik steevast als antwoord:
"We weten het wel mama, het is beter
voor onze benen, voor de natuur en voor
jouw portemonnee".

Maar ik begrijp ook de autorijdende ouders
wel. Met kleine kinderen in de spits
fietsen, is bepaald geen pretje. Veilige
fietspaden zijn een must en daar knelt het
schoentje. Denk maar aan de brug van de
Fraterstraat over de Ringvaart, het
kruispunt van de Gaversesteenweg met
de Kerkstraat, het kruispunt van de
Poelstraat met de Kloosterstraat, het
ontbrekende fietspad op de Hundelgem-
sesteenweg in het centrum ...

Met Groen pleiten wij al jaren voor veilige
fietspaden in de bevoegde commissies en
tijdens de gemeenteraden. We leggen de

meerderheid het vuur aan de schenen als
het op fietsveiligheid aankomt.
Tegelijkertijd proberen wij ook ouders te
motiveren om ook met hun kinderen  naar
school te fietsen. Meer fietsers op de weg
betekent minder autoverkeer en samen
kunnen we een vuist maken voor meer en
veiliger fietspaden. Sommige ouders
kunnen daarna misschien gewoon verder
fietsen naar hun werk. Wist je dat 30%
van het woon-werkverkeer vandaag het
gevolg is van het woon-schoolverkeer?

Ook in deze vroegdonkere wintermaanden
fietsen wij gez'wind' verder.  Hoe sterk en
gezond is de vastberaden fietser die
kromgebogen over zijn stuur tegen de
wind, zichzelf een weg baant ...  Met een
goed uitgeruste fiets, warm ingeduffeld
en een fluohesje zijn onze fietstochtjes

een aangename afwisseling voor de vele
winterse uren binnenshuis.

Gaan jouw kinderen ook met de fiets
naar school? Stuur ons een leuke
fietsfoto of pittige anekdote en maak
kans op een fluovestje en een
waardebon van 15 euro.

Jaja mama, het is gezonder, beter
voor de natuur en goedkoper
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ISABEL THYS
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
isabel.thys@merelbeke.gov.be

FRANK MONSECOUR
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
frank.monsecour@merelbeke.gov.be

MARIJKE PRUYT
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
marijke.pruyt@merelbeke.gov.be

Samen tuinieren wordt steeds populairder in Vlaanderen. Overal
schieten dergelijke initiatieven als paddestoelen uit de grond.

Ooit komt hier een polyvalente zaal. Na meer dan een jaar van
overleg, haakte het schepencollege plots af.

>

>

Groen gemeenteraadslid Isabel Thys wil meer ouders en kinderen op de fiets
naar school. Zelf ervaart ze vooral voordelen.

>

MET DE FIETS NAARSCHOOL?

Bottelaarse verenigingen in de kou
Ook het Bottelaars verenigingsleven vindt moeilijk onderdak. Naast
de Patrokring is er gelukkig ook nog de lagere school. Doordat een
deel van de school verouderd is, werd een nieuwbouwproject voor
een moderne polyvalente zaal ingediend: overdag voor de school-
kinderen, ’s avonds en in de weekends voor de verenigingen. Winst
voor school en verenigingsleven. Probleem: zonder publieke partner
kan het vijftien jaar duren eer de subsidies verleend worden. Maar
als de gemeente één derde (350.000 euro) van het budget bijlegt,
kan de bouw veel vroeger starten. Meer dan een jaar werd hierover
overlegd met schepen Van de Steene en de burgemeester. Meerdere
opties werden bekeken, een positieve oplossing leek in de maak.
Maar eind augustus viel het verdict: de gemeente doet dan toch niet
mee. Vele Bottelaarse verenigingen blijven ontgoocheld achter.

Samen-tuinieren in Merelbeke?
Samentuinen is een nuttig, sociaal en educatief project.
Het spreekt meer en meer mensen aan.  Jong en oud ontmoeten er
mekaar ongedwongen: ze wisselen ideeën, zaadjes en stekjes uit.
De publieke ruimte wordt wat groener, gezelliger en gezonder voor
tuinders en de buurt. Bovendien is het economisch nuttig: de
samen-tuin kan bijv. groenten leveren aan lokale restaurants of
scholen. Het is een complex en uitdagend project: we moeten
nadenken over de inrichting, het werven en de begeleiding van de
tuiniers. Gelukkig bestaat hierover al heel wat expertise.
Groen is sedert 2012 vragende partij om dit ‘samen-tuin’-project te
realiseren. Prioritair is nu een geschikte locatie vinden. Vlaanderen
gaf hiervoor geld in 2013, maar de gemeente stortte het terug… de
Floralocatie werd opgegeven. Bij het nieuwe  woon- en zorgcentrum
is het voorlopig onmogelijk…
De gemeenschapsschool  aan de Zwijnaardesteenweg is enthou-
siast. Een ideale plek ? Wij opteren voor een combinatie van
gemeenschappelijke moestuintjes en een avontuurlijk aangelegde
speelruimte. Met dank aan de schepen die dit kan en mee wil
realiseren.
Goesting om dit project mee vorm te geven?  Laat iets van je horen.

Amper een kwart van de Vlaamse kinderen gaat met de fiets
naar school, ook al ligt die meestal in de eigen buurt. Zelfs 1 op
de 3 kinderen die op minder dan 1 km van de school wonen,
worden toch met de auto gebracht. Waarom toch?
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Schepencollege geeft regie uit handen
In het najaar van 2014 ondertekende het
gemeentebestuur een engagementsverklaring
met  het Scheldelandschapspark (SLP), een
intergemeentelijk samenwerkingsverband. Het
SLP mag een algemeen plan voor de twee sites
opmaken. Dat moet binnen de zes maanden af
zijn. Daarbij krijgt het SLP recht van opstal
waardoor ze voor vele jaren eigenaar wordt van
de toekomstige gebouwen of beplantingen
maar niet van de grond. Het bestuur kluistert
zich dus vast. Ondertussen hebben al twee
projectontwikkelaars hun plannen aan het
bestuur voorgesteld. Daarin speelt de
gemeentelijke ruimte rond de tramstelplaats en
het huis Hebbelynck een voorname rol .
Riskeren we daardoor niet de kar voor het paard
te spannen? Burgers, handelaren, adviesraden,
verenigingen en andere belanghebbenden wor-
den niet ernstig betrokken in de herinrichting
van het centrum.

Bloeiend centrum  door brede participatie
Groen wil al jaren dat er voor zulke ingrijpende
projecten ruime inspraak en een breed
draagvlak bij de bevolking gezocht wordt. Privé-
initiatief kan voor Groen maar dan wel binnen de
kadervisie en de randvoorwaarden van de
eigenaar, in dit geval de gemeente. Maar dan
moet  het gemeentebestuur wel een
programma vooropgesteld hebben. En hier
precies knelt het schoentje. Willen we er meer
groen en water?  Kinderopvang? Meer

betaalbare woningen? Gemengde woonvormen
als co-housing of niet? Meer of minder
winkelruimte? Waar gaat men welke
dienstverlening onderbrengen ? En wat met de
huisvesting van verenigingen? Komt er
overdekte open ruimte? Of een informatie-
centrum met informatie over Merelbeke vroeger
en nu. En waarom geen open-leercentrum of
een kringloopwinkel-repairhuis?

Groen rekent vooralsnog op een enthousias-
merende visie van het bestuur die het resultaat
is van grondig overleg met alle betrokkenen.  De
Merelbekenaren dreigen – alweer – te
ontwaken in een nieuwe omgeving die hen
allerminst charmeert.

Laat maar komen
Heb je interessante voorstellen, verrassende
ideeën, duidelijke wensen en verwachtingen
over de herinrichting van het centrum, neem
dan gerust contact op met de Groenfractie.

®
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Verantwoordelijke uitgever:
Wouter Van Besien, Sergeant De
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Merelbeke-centrum verandert de komende jaren nog meer van uitzicht. Alleen de kerk
blijft in het midden staan.

>

6 MERELBEKE-CENTRUM ISZAAK VAN IEDEREEN

De terreinen Tramstelplaats en Hebbelynck, pal in het centrum van
onze gemeente, krijgen de komende jaren een grondige facelift.
Zelf iets te zeggen? Haast je!  Het gemeentebestuur heeft tijd noch
visie.

MARIJKE PRUYT
Gemeenteraadslid Groen Merelbeke
marijke.pruyt@merelbeke.gov.be

Burger krijgt meer inspraak bij beleid van
de Politiezone
Merelbeke maakt deel uit van de Politiezone Rhode en
Schelde die naast Merelbeke ook de gemeenten Melle,
Destelbergen en Oosterzele omvat. De politieraad heeft
begin dit jaar zijn intern reglement aangepast. Als
vertegenwoordiger voor Groen in de politieraad heb ik toen
voorgesteld om in het nieuwe reglement de mogelijkheid te
voorzien voor de inwoners van de Politiezone om vragen te
stellen, bijv. bij het begin van elke Politieraad.
Groen is ook heel blij dat elke inwoner voortaan een
‘verzoekschrift’ kan indienen. Wie een verzoek minstens 14
dagen voor de eerstvolgende Politieraad indient, mag het al
meteen ook zelf komen toelichten. Het verzoek is een vraag
om iets te doen of niet te doen en niet louter een vraag over
een bepaalde gebeurtenis of feit. Het reglement zelf is nog
niet terug te vinden op de site van de Politiezone.
Wil je precies weten hoe je te werk moet gaan om een
verzoekschrift in te dienen, dan mag je mij hierover gerust
contacteren:

Stefaan Van Hecke - fractieleider in de gemeenteraad
Lid van de Politieraad

Mail: stefaan.vanhecke@groen.be / GSM 0486.67.83.53

En wanneer een vragenuurtje in de
gemeenteraad ?
Al jaren vraagt Groen dat ook de gewone Merelbekenaar
tijdens de gemeenteraad vragen kan stellen. De meerder-
heid van CD&V, Open VLD en SP.a wil daar voorlopig niet van
weten. Jammer, want het geeft elke inwoner de kans om
prangende vragen meteen voor te leggen. Groen zal er
blijven voor ijveren om dit vragenuurtje in te voeren.

p

Word lid van Groen
Heb je zin om mee te denken over hoe jouw gemeente, regio
en land beter bestuurd kunnen worden? Of ook: hoe we deze
wereld veiliger en leefbaarder kunnen maken?
Vind je ook dat Merelbeke groener moet? Dat er te veel
verkaveld wordt en er te veel appartementen her en der
opduiken? Dat er meer aandacht moet uitgaan naar beter
openbaar vervoer en veiliger fietspaden?
Vind je de nieuwe Vlaamse Regering ook maar een kille
besparingsregering zonder enthousiasmerend project? En
verwacht je nog minder van de Federale Regering-in-
wording? Maar vooral: wil je samen met een enthousiaste
Merelbeekse Groen-kern op alle fronten tegengas geven?
Dan is Groen jouw ‘stek’. Groen-Merelbeke telt , naast een
pak actieve leden en een vele tientallen vrijwilligers, maar
liefst vijf gemeenteraadsleden, twee OCMW-raadsleden,
een provincieraadslid en een volksvertegenwoordiger in haar
rangen.

Lid worden van Groen kan eenvoudig via www.groen.be/
word-lid of door contact op te nemen met voorzitter
Pieter Verstraete: pieter.verstraete@gmail.com.

Een lidmaatschap kost jaarlijks slechts 10 euro.

Eindredactie Merelbeekse pagina's : Dirk Roelandt.

CONTACT Wenst u vlugger informatie

vanuit de gemeenteraad?

Of wilt u zich aansluiten

bij Groen-Merelbeke?

pieter.verstraete@groen.be

www.groenmerelbeke.be

facebook.com/GroenMerelbeke

Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.


