Hier
in Assenede, Bassevelde,
Boekhoute & Oosteeklo

Klimaat: een nieuwe bevoegdheid
De stem van de jeugd
Nieuw gezicht in de Sociale Raad

"40% minder CO2uitstoot tegen 2030: elf
jaar is niet lang. Werk
aan de winkel !"
Lees in deze editie over Servaas Van Eynde (links) en Evert Geldhof
van Groen Assenede. Erika Dhaese komt verderop ook in beeld.
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BIJNA DRIE IN DE
GEMEENTERAAD
Servaas Van Eynde, Evert Geldhof
en Erika Dhaese legden begin
januari de eed af.
Servaas is eerste schepen en bevoegd voor Financiën, Jeugd, Klimaat
en het Autonoom Gemeentebedrijf
Assenede (AGB). Evert zet zich de
komende zes jaar in als gemeenteraadslid, wordt lid van de Politieraad
en zetelt in het AGB. Erika verwerft
voor drie jaar een zitje in het Bijzonder
Comité van de Sociale Dienst.

EERSTE SCHEPEN VAN
KLIMAAT
Assenede heeft voor het eerst in zijn
geschiedenis een schepen van
Klimaat. Niet te verwonderen dat
onze Groene schepen Servaas deze
nieuwe en belangrijke bevoegdheid
voor zijn rekening neemt. De gemeente Assenede ondertekende op 27 april
2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om
minstens 40% minder CO2 uit te

stoten tegen 2030 ten opzichte van
2011.

IN DE GEMEENTERAAD
In de aanloop naar de verkiezingen
verwachtte vriend en vijand een nekaan-nekrace tussen SamenPlus en
de nieuwe kartellijst Anders (CD&V en
N-VA). SamenPlus hield stand. De
partij haalde zelfs 3% meer stemmen
dan in 2012! Voor Groen Assenede
was het dubbel succes.

Voor het eerst in de geschiedenis
zetelen - met Servaas en Evert twee Groen-verkozenen in de Asseneedse gemeenteraad.
En met nog twee voorkeursstemmen
extra voor Erika had Groen Assenede
zelfs drie zetels in de wacht kunnen
slepen.
Groen zit duidelijk in de lift in Assenede. We danken onze kiezers voor
het vertrouwen!

HIER

Klimaat, sociale raad
en jong talent in de raad

Servaas Van Eynde, ancien; Erika Dhaese, nieuw in het Bijzonder
Comité van de Sociale Dienst en Evert Geldhof, jeugd in de raad.

Groen-verkozene Servaas Van
Eynde startte begin januari als
"ancien" in een vierde legislatuur
met de (nieuwe ) collega's van
SamenPlus.
“De komende zes jaar ben ik eerste
schepen en schepen van Jeugdzaken,
Financiën en Klimaat. Klimaat is een
nieuwe bevoegdheid, niet te
verwarren met Milieu.
Waar het beleidsdomein Milieu zich
vooral bezighoudt met technische
aspecten zoals vergunningen,
voorschriften en richtlijnen, is het
departement Klimaat veel
praktijkgerichter."
Een schepen van Klimaat - Servaas
dus - zet de gemeente en bevolking
ertoe aan om afspraken in verband
met milieuzorg en -behoud te
respecteren en klimaatdoelstellingen
na te streven.
Een van de belangrijkste

doelstellingen is Assenede CO2neutraal maken. Dat kan zich
vertalen in tal van concrete acties
rond het wagenpark van de gemeente, de uitrusting van overheidsgebouwen of maatregelen in verband met
mobiliteit. De gemeente heeft hier
een voorbeeldfunctie.
Waarom de fiets niet promoten als
volwaardig en veelgebruikt vervoermiddel? En dan aansluiting van
fietsroutes met de bestaande en
geplande fiets-o-strades langs R4 en
N49 voorzien?
Tegelijk wordt het privégebruik van
de auto fel teruggedrongen.
Fossiel aangedreven voertuigen
maken geleidelijk aan plaats voor
exemplaren die geen broeikasgassen uitstoten. Daarbij moeten
voorzieningen uitgebouwd worden
die deze overgang begeleiden: veilige
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fietsverbindingen, fietsenstallingen,
laadinfrastructuur voor de nieuwe
aandrijfmethodes, slimme
technologische hulpmiddelen.
Een ander streefdoel: alle
gemeentelijke gebouwen minstens
CO2-neutraal verwarmen en koelen
met hernieuwbare energie.
Maar even belangrijk is dat de
schepen de lokale bevolking
meetrekt in het klimaatbeleid, door
onder meer scholen, plaatselijke
economie, landbouw en industrie erbij
te betrekken en te bezielen.
Zo kan - bijvoorbeeld - ook wonen en
mobiliteit klimaatefficiënter worden
georganiseerd.”
Veel werk dus, Servaas! Go for it!

SERVAAS VAN EYNDE
Schepen van Financiën, Jeugd en
Klimaat en bevoegd voor het AGB.
info@groenassenede.be
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EVERT BRENGT JEUGD IN
GEMEENTERAAD
EVERT GELDHOF

Jong & ambitieus Groen in de gemeenteraad.
Facebook.com/GroenAssenede

Wat Groen Assenede zo vurig vooropstelde voor de verkiezingen – twee
verkozenenin de gemeenteraad – is waarheid geworden. Evert verwierf vlot
een zitje tussen de "grote mensen". Daarmee is aan de "honderd jaar
eenzaamheid" van Servaas in de gemeenteraad een vrolijk einde gekomen.
“Ik wil de jongeren van Assenede een stem geven in de gemeenteraad”, zegt
Evert. “Ik dank mijn verkiezing aan hen en ben niet van plan hen te
ontgoochelen. Ik wil hun spreekbuis zijn rond de vraag naar voldoende groene
speelruimte. Ik waak erover dat het beleid om de jeugdbewegingen aan een
degelijk onderkomen te helpen, enthousiast wordt voortgezet. Dat Jeugdbeleid in handen van Servaas blijft, is daarbij een grote hulp."
Jongeren verdienen inspraak bij alles wat in Assenede gebeurt. De gemeente
verandert zo snel van aanschijn en dat helaas niet altijd ten goede.

De dorpskernen van Assenede mogen
fleuriger worden; de open ruimte
behouden, blijft een zorg; de klimaatinspanningen zijn een lastige karwei.
Het is mijn droom om de evolutie in
gunstige zin mee om te buigen.
Groen staat voor mij voor behoud van
waardevol natuurgebied, de open
ruimte en aandacht voor een beter
leven voor iedereen."
Evert zetelt buiten de gemeenteraad
ook in de Politieraad, de bestuursraad
van de politiezone Assenede – Evergem. Via zijn zetel in het Autonoom
Gemeentebedrijf (AGB) laat hij de
stem van de jeugd horen. Je kent
het AGB vooral van de uitbating van
de sporthal en de gemeenschapscentra De Bijenkorf, Ter Walle en
Bass'Cul.”

ERIKA IN DE SOCIALE RAAD
De komende drie jaar zit Erika Dhaese
in de Sociale Raad. “Deze raad is het
hart van het OCMW en behandelt
elke aanvraag om financiële en/of
materiële steun. Zowel leden van
meerderheid als minderheid
zetelen erin, maar partijpolitiek speelt
hier een ondergeschikte rol. Het constructief zoeken naar oplossingen in
een serene sfeer is ieders prioriteit."
De leden worden bijgestaan door de
maatschappelijke werkers, die de
dossiers kennen. De raad vindt altijd
plaats achter gesloten deuren omdat het over persoonlijke dossiers
gaat en privacy uiteraard van het
grootste belang is.

"In de Sociale Raad kan ik
mijn werkervaring goed
gebruiken."
"Ik zet me ook in binnen de Groenafdeling voor een gezinsvriendelijke
en fietsveilige gemeente. De
wereldsolidariteit blijft actueel in mijn
leven via mijn vrijwilligerswerk in de
Wereldwinkel.
Maar vooral luister ik graag naar wat
er leeft bij de bevolking. Met een open
blik geef ik aandacht aan inhoud,
ethiek en respect voor mens en
natuur.”

ERIKA DHAESE

Net niet verkozen derde Groenraadslid, hier bij haar aanstelling in de
Sociale Raad.
Facebook.com/GroenAssenede

IN ’T
KORT

GROENE SPEERPUNTEN
IN EEN NOTENDOP
MOBILITEIT/VEILIGHEID
• Extra trage wegen, fietspaden
en -verbindingen tussen de
dorpen.
• Asverschuivingen, wegversmallingen en parkeerhavens
brengen de snelheid van het
lokaal verkeer drastisch omlaag.
• Schoolstraten en autovrije
schoolomgevingen zetten mensen
aan om te kiezen voor de fiets.
DUURZAME ENERGIETECHNIEKEN
• Zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen, ledverlichting.
• Groen Assenede is voorstander
van burger-energiecoöperaties .
RUIMTELIJKE ORDENING
• Een groennorm bij verkavelingen.
• Slimme verdichting: wonen en
voorzieningen zo veel mogelijk
concentreren in de dorpskernen.
BURGERPARTICIPATIE
• Een bewonersplatform in elke
deelgemeente.
• Jongeren- en
kindergemeenteraad.
JEUGD- EN SPORT
• Elke deelgemeente haar eigen
sportinfrastructuur.
GEMEENTE
• Diensten voort digitaliseren.
• Bereikbaarheid vergroten.
• Betere communicatie over
beslissingen.
• Een ombudsdienst voor burgers.
• Geen verhoging van de belasting.
• Gezonde financiën en een doordacht investeringsbeleid.
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1
Groen Assenede was erbij!
Toch even gedrum en geschuif bij het
verlaten van het Brusselse Noordstation. Een zee van vlaggen, posters, spandoeken en mensen uit
allerhande groeperingen en bewegingen. Zo ook de immer enthousiaste
Kristof Calvo!
Er hangt iets in de lucht. Met z'n allen,
en dat zijn naar schatting zo’n
zeventigduizend mensen, komen we
het gebrek aan leiderschap en politieke wil aanklagen. (V.l.n.r.: Hubert,
Kristof, Peter, Servaas, Els, Erika).

2
Servaas naast Meyrem: "Als je me
uitnodigt, kom ik naar Assenede.
En graag, dat weet je."
Het moet een versnelling hoger: almaar meer mensen laten dat luid en
duidelijk horen. Meer en meer burgers
én scholieren eisen politieke daadkracht voor het klimaat. Schone
lucht, fietspaden, geen boskap, geen
plastic in de oceanen, hernieuwbare
energie, internationale solidariteit,
een veilige en gezonde toekomst voor
onze kinderen.

3
Een oude bekende duikt op: Pieter
uit Bassevelde.
Momenten van aanschuiven en
filevorming op de Brusselse Kleine
Ring als gevolg van het grote aantal
slenterende, zingende en roepende
zachte weggebruikers. Het geeft ons
allen een bemoedigend, tevreden en
hoopvol gevoel. (V.l.n.r.: Chris, Pieter,
Hubert, Servaas, Peter, Els, Inge).

4
Heel veel positieve vibes, dat zie
je. Uiteindelijk komen we met z’n
allen samen op straat voor meer
klimaatrechtvaardigheid, in België
maar ook wereldwijd. (V.l.n.r.: Pieter,
Servaas, Hubert, Erika, Els, Peter en
Inge)
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EEN ECOLOGISCHE KWEKERIJ.
Eén ecologisch bedrijf promoten, is voor een politieke partij niet
evident. Groen Assenede wil toch dit bedrijf onder de aandacht
brengen. Het is de ecologische kwekerij Ecoflora uit Halle in de
glooiende hellingen van het Pajottenland.
Het opendeurweekend vindt plaats op 5-6-7april 2019.
Het bedrijf viert dan ook zijn 25e verjaardag.
Ecoflora is echt de moeite waard om te bezoeken.
www.ecoflora.be
En nu we toch bezig zijn: Biologische rozenkwekerij
De Bierkreek in IJzendijke, net over de grens met Nederland,
is ook een bedrijfsbezoek meer dan waard.
Je bent er van harte welkom.
www.bierkreek.nl

Groen Assenede
Servaas Van Eynde
Braakmanstraat 3
9961 Boekhoute
09 344 81 72
info@groenassenede.be
www.groenassenede.be
www.facebook.com/groenassenede

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Assenede lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

