Hier
in Horebeke

Corona en de kinderen
Maak de bij blij!
Trage wegen

"Hoe ziet jouw wereld er
na corona uit?
Maak kennis met die
van Groen."
Kansen na corona in boekvorm.

DE GOEDE KANT OP: EEN BOEK
OVER KANSEN NA CORONA
Corona is een nachtmerrie die veel
vragen oproept. Een die ons ook doet
nadenken, opnieuw dromen zelfs.
Er is veel winst te halen. In het kleine,
het nabije, het ongrijpbare, het
vanzelfsprekende. In wat gelukkig
en gezond maakt. Wat vinden we
echt belangrijk?
In volle coronacrisis schreven
Meyrem Almaci en Petra De Sutter
een boekje dat hierover het debat wil
openen.

ECONOMISCH HERSTEL OF
KLIMAAT

Europa is er niet in geslaagd om de
strijd tegen corona gezamenlijk te
voeren. Als we Europa sterker maken,
kunnen we een nieuwe crisis beter te
baas. Centraal crisisbeheer, een
sterkere interne markt, een krachtige
publieke sector. Sociaal en solidair.
En daarbij maken we keuzes. Wat
vinden we echt belangrijk? We
hoeven het verleden niet in leven te

houden, we bouwen een toekomst.
Het wordt een grote opgave: we
willen de economische relance
combineren met een ambitieus
klimaatbeleid. En we willen die
relance op een solidaire manier
organiseren. Van biodiversiteit tot
lokale voedselproductie, van betere
klimaatdoelstellingen tot een
duurzaam financieel systeem: dit is
het moment om de goede kant op te
gaan.

©Groen

SAMEN IN DEBAT
Ons boek is een vraag: welke kansen
zijn er, waarvoor kiezen wij? Het is
geen eindpunt. We willen met vele
anderen de wereld na corona
vormgeven. Samen, in gesprek, in
discussie. Met één doel: samen de
goede kant op.
Meer weten? Surf snel naar

HTTPS://WWW.GROEN.BE/
DEGOEDEKANTOP

HIER

SPELENDE KINDEREN NIET
TOEGELATEN

Kinderen hebben nood aan open ruimte en plekken om veilig te
spelen en te ravotten, bv.in speelstraten of op speelpleinen.

De invloed van de coronacrisis op
kinderen
Volgens de Nationale Commissie voor
de Rechten van het Kind had de
coronacrisis een negatieve impact
op de ontwikkeling en het welzijn van
onze kinderen. Door de sluiting van
scholen, bijvoorbeeld, misten ze tal
van kansen.
De school is niet alleen een plaats
waar kinderen leren, maar ook een
plek waar ze sociale contacten
hebben, samen spelen en steun
vinden.
Daarbovenop brachten heel wat
gezinnen dit jaar meer tijd van hun
vakantie in eigen bubbel thuis
door.

© Groen

Speelstraten en speelpleinen

en aan het Koekoeksnest.

Om onze jeugd toch een speelse
zomer te bezorgen, stelden we aan
het gemeentebestuur een aantal
zomerse initiatieven dicht bij huis
voor.

Laat dit laatste nu net een karikatuur
zijn van het Horebeekse beleid...

We wilden niet alleen enkele
speelstraten (laten) organiseren,
maar ook achter het gemeentehuis,
op het grote grasplein, een tijdelijk
speelplein inrichten.
Op dat speelplein, naast het
bestaande Koekoeksnest, zouden we
dan voor een ruimer aanbod aan
speelplekjes zorgen waar kinderen
naar hartelust konden ravotten.
Meerderheidspartij Volksbelangen
gaf onze voorstellen helaas geen
kans en vond dat de kinderen
voldoende hadden aan hun eigen tuin

Hoeveel opportuniteiten dit mooi
speelpleintje ook kan bieden, door de
aanwezigheid van twee
glascontainers werd het deze zomer
niet alleen geteisterd door de
gewoonlijke problemen van
sluikstorten en glasscherven,
maar ook door heel veel wespen.
Gevolg: een tijdelijke sluiting.
Op de gemeenteraad van september
gaf Volksbelangen eindelijk te kennen
dat er een alternatief wordt gezocht
voor de containers. Groen drong hier
in het verleden al meermaals op aan.
Op naar meer speelpezier!
#Hetkananders

FLORIAN VANDE WALLE

BESTUURSLID GROEN
HOREBEKE

HIER

EEN BIJENPLAN, NU OOK IN
HOREBEKE !
gesensibiliseerd. Bewustmaking zien
we als iets essentieels. We werken
samen met imkers en landbouwers
om te zorgen voor een groter
bloemenaanbod.
De wilde bijenpopulaties in Horebeke
belanden in een inventaris en er
worden bijvriendelijke zones in kaart
gebracht en gepast beheert.

DE BIJ EN WIJ
Bijen zijn van groot belang voor het milieu en de economie. Ze zorgen voor
de bestuiving van heel wat groenten en fruit. We mogen hun economische
waarde niet onderschatten.
Helaas gaat het met zowel de wilde als honingbijen niet zo goed.
Verlies aan open ruimte, overmatig gebruik van pesticiden in landbouw en tuin
en de klimaatverandering maken dat de populaties sterk krimpen.
Groen Horebeke stelt daarom een bijenplan voor met een aantal
doelstellingen, gekoppeld aan concrete acties. Op de openbare domeinen
worden er geen sproeistoffen meer gebruikt en de inwoners worden extra

We geven de bijen alvast een eerste
duwtje in de rug en verdelen 100
bloemenmengsels onder de lezers
van deze Groenkrant.
Help je de bijen en vlinders in je tuin
graag op weg?
Stuur een mail naar
info@groenhorebeke.be en we
bezorgen je een gratis
bloemenmengsel.

TRAGE WEGEN IN HOREBEKE
Trage wegen zijn paden - zoals
kerkwegels, loswegen, bospaden bestemd voor niet-gemotoriseerd
verkeer en landbouwvoertuigen. Een
goed onderhouden tragewegennetwerk biedt veel mogelijkheden:
veilige tracés op weg naar school of
werk, wandel en fietsmogelijkheden
voor buurtbewoners en toeristen,
meer natuur.
Horebeke had, als enige gemeente in
het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen, nog geen tragewegenplan. Groen Horebeke stelde daarom
voor om werk te maken van een
strategie. De gemeenteraad keurde
dit Groen-voorstel eind vorig jaar
unaniem goed. Hierdoor krijgen de

"Horebeke maakt op onze
vraag werk van een
tragewegenplan."
trage wegen wat ze verdienen: een
gedragen visie die op het terrein
wordt uitgevoerd, met een activatie
van bepaalde trage wegen en het
verdwijnen van een aantal andere.
Bewoners en gebruikers krijgen
vooraf de kans tot inspraak en
deelname aan het proces. Een extra
troef voor onze mobiliteit en
recreatie en toerisme!

FILIP HEBBRECHT

GEMEENTERAADSLID GROEN
HOREBEKE

IN ’T
KORT

ENERGIESCANS IN HOREBEKE
Horebekenaars die het sociaal
tarief voor gas en/of elektriciteit
ontvangen, kunnen op voorstel
van Groen een GRATIS
ENERGIESCAN laten uitvoeren
door een energiesnoeiersbedrijf. Zo
ontdekken mensen hoe ze op hun
energiefactuur kunnen
BESPAREN. Ze ontvangen ook
een GRATIS SPAARPAKKET (bv.
buisisolatie, spaardouchekop). De
energiesnoeiers kunnen ook een
waterscan uitvoeren en
rookmelders plaatsen. Groen
Horebeke, dat hier al lang voor
ijverde, is tevreden!
EEN BOOM VOOR IEDEREEN
Bij Groen geloven we in de
KRACHT VAN DE NATUUR.
Bomen in je buurt hebben tal van
voordelen: ze zorgen voor
verkoeling, zuiveren de lucht,
houden water vast en brengen
rust. Daarom vraagt Groen
opnieuw aan de gemeente: plant
EEN BOOM VOOR ELKE
HOREBEKENAAR en maak van
Horebeke een écht groene parel in
de Vlaamse Ardennen.
WIL JE MEEDOEN?
Onze groene recepten inspireren,
voor een menselijker, eerlijker en
gezonder beleid. Heb je een vraag,
een idee of wil je je aansluiten ?
Laat het ons zeker weten via
INFO@GROENHOREBEKE.BE of
surf naar
WWW.FACEBOOK.COM/
GROENHOREBEKE of
WWW.GROENHOREBEKE.BE.
Tekst: Chris Paeme

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord
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Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

REGIONAAL
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BETERE BESCHERMING
VOOR BOOM EN DIER
Bomen en dieren kunnen binnenkort
rekenen op betere bescherming. Daar
zorgde Kamerlid Stefaan Van Hecke
voor.
“Vandaag bepaalt de wet dat de
rechter verplicht is om een boom die
te dicht bij de perceelsgrens staat, te
laten kappen, ook als er geen hinder
is”, verduidelijkt Stefaan. “Dat
verandert. Fout geplante bomen
zullen niet meer automatisch gekapt
worden en de rechter zal rekening
moeten houden met onder meer de
milieuwaarde." Ook voor dieren komt
er verandering: de wet erkent nu dat
dieren gevoelsvermogen en
biologische noden hebben, en geen
gewone voorwerpen zijn, een
belangrijk onderscheid dat het
dierenwelzijn ten goede zal komen.
“De huidige wet, die stamt uit de 19de
eeuw, krijgt zo eindelijk een update
voor de 21ste eeuw”, besluit Stefaan.
“Dit is een belangrijke stap, die de
maatschappelijke bezorgdheid om
klimaat, milieu en dierenwelzijn
weerspiegelt.”

© Isabelle Pateer

STEUN VOOR AANKOOP
NATUUR
Sinds 1 januari kunnen erkende
terreinbeherende natuurverenigingen rekenen op financiële
ondersteuning vanuit de provincie.
Oost-Vlaanderen subsidieert 20%
van het aankoopbedrag van
gronden waar men topnatuur
creëert (‘natuurreservaat’
conform natuurdecreet).
De subsidie loopt zelfs op tot 50%
voor aankopen die de provinciale
klimaatdoelstellingen helpen
realiseren. Natuurpunt vzw en
Durme vzw komen in aanmerking.
Met Groen in de Oost-Vlaamse
meerderheid maken we het
verschil!

© Koen Roman

WE BESCHERMEN ONZE BIJEN
De Aziatische hoornaar bedreigt onze inheemse bijen en betekent een
nachtmerrie voor imkers. Raadslid Koen Roman trekt aan de alarmbel en vanuit
zijn bestuursfunctie bij de provinciale vzw Rato onderneemt hij actie.
Rato zal onderzoeken hoe de hoornaar op een snelle en efficiënte manier
bestreden kan worden om zo de gemeenten te kunnen bijstaan bij de bestrijding
er van.
De provincie werkt, niet alleen via de provincieraad maar ook via de organen
waarin de Groen-verkozen zetelen. Om te zien wie waar actief is en om ze een
vraag te stellen surf je naar www.groenoostvlaanderen.be/onze_mensen
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1
Groen Horebeke schakelt de hulp in
van buurtbewoners om de natuur
in onze gemeente in kaart te
brengen. Dat doe je door je geliefde
plekje natuur, bos of wandelweg op
een interactieve kaart aan te duiden
(eventueel met foto’s en uitleg).
Zo brengen we ontbrekende stukjes
natuur en de versnippering ervan in
beeld. Voeg gerust extra natuurzones
toe: www.buurtnatuur.be!
© Erwin Declercq

2
Naar aanleiding van een
bronbemaling op Korsele liepen
honderden liters water de riool in.
In tijden waarin een watertekort
dreigt en we zorgzaam moeten
omspringen met water, is dat niet te
verantwoorden. Het kán anders, door
het water opnieuw te laten
infiltreren en terug te laten vloeien
in de bodem. Of door het op te vangen
om te laten hergebruiken. We
vragen dat de gemeente voortaan
voorwaarden oplegt.
© Groen Horebeke

3
Enkele wegen in Horebeke liggen er
zodanig slecht bij dat ze evengoed
kunnen dienen als bloemperken.
Daarom organiseerden we een ludieke
actie en vulden enkele putten in de
weg met klavers. Dit zijn als het
ware geluksbrengers om zonder
kleerscheuren thuis te komen. We
vragen een beter onderhoud van
onze wegen zodat iedereen veilig de
weg op kan.

© Groen Horebeke

4
Als steun voor de inspanningen die
geleverd moesten worden naar
aanleiding van de corona-epidemie,
schonken onze raadsleden Filip, Petra
en Bart hun zitpenningen van april
aan de Vrije Basisschool 2geltje,
goed voor 250 euro.
De school kon hierdoor 20 computers
kopen die kinderen helpen wegwijs
maken in de digitale wereld. Tijdens
de lockdown is gebleken hoe
belangrijk computers zijn voor
leerlingen.
© Groen Horebeke
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Deze publicatie 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 omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

