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Besparingen van De Lijn ten koste  
van gepensioneerden?
Het onverantwoord beleid van de bankiers kost hopen geld 
ook aan de Vlaamse regering. Die denkt er aan te besparen 
bij De Lijn. Eén van haar ideeën is het gratis abonnement voor 
gepensioneerden, de Omnipas 65+, af te schaffen. Dat vind 
ik zeer asociaal, onecologisch en oneconomisch. De Lijn kan 
op slimmere manieren besparen en daardoor haar dienstver-
lening uitbreiden. En vooral: er zijn besparingen die ook het 
milieu en onze leefkwaliteit ten goede komen.

Asociaal
Sommigen gaan een stuk mee in de redenering van de 
Vlaamse regering. Ze pleiten er voor een bijdrage voor bus 
en tram aan de gepensioneerden te vragen naar draagkracht. 
Op het eerste gezicht lijkt dat niet onredelijk, rechtvaardig 
zelfs. Maar dat is het niet, als je het hele plaatje bekijkt.

De Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa. 
Een kwart van de gepensioneerden heeft een inkomen dat on-
der de Europese armoedegrens ligt. In afwachting dat daaraan 
serieus wat gedaan wordt, is het goed dat gepensioneerden 
diverse tegemoetkomingen krijgen om het beperkte inkomen 
wat op te krikken. Eén daarvan is het gratis vervoer met tram 
en bus.

Er zijn natuurlijk gepensioneerden met een groot inkomen. 
De individuele pensioentoezeggingen voor zelfstandige be-
drijfsleiders bijvoorbeeld. Ze kunnen die laten uitbetalen aan 
hun eigen (management)vennootschappen. Dan hoeven ze 
daar zelfs geen belastingen op te betalen. Maar die mensen 
maken allicht weinig gebruik van een gratis kaart voor De Lijn. 
Overigens mogen zij van mij ook een Omnipas 65+ krijgen, als 
hun inkomen maar rechtvaardig wordt belast.

Ook als je maar af en toe de tram of de bus neemt zie je dat 
gepensioneerden dankbaar gebruik maken van hun pas. “Het 
is goed dat ze eens aan ons denken. Wij hebben toch een heel 
leven gewerkt,” zei één van hen tegen mij. 

Heel wat gepensioneerden hebben al af te rekenen met ener-
giearmoede. Door de afschaffing van hun pas zal er voor ve-
len nog vervoersarmoede bijkomen. Dat betekent minder 
ontspanning, minder cultuur, minder contacten met andere 
mensen. Meer afhankelijkheid van derden, vereenzaming 
dus. Is dat het “warme Vlaanderen” van minister-president Kris  
Peeters?

Niet ecologisch, niet economisch
Voor veel gepensioneerden zou een combinatie van de Omni-
pas, het goedkope seniorenticket van de NMBS en Autodelen 
met Cambio of Autopia heel interessant zijn. Ze hoeven geen 
dure auto meer, omdat ze maar weinig autokilometers afleg-
gen. Maar veel gepensioneerden met een auto gaan die veel 
meer gebruiken, als ze moeten betalen voor De Lijn.

Resultaat: nog meer 
luchtvervuiling. En 
dus meer astma en 
andere ademha-
lingsziekten, vooral 
bij ouderen én 
jonge kinderen. 
En dus ook meer 
kosten voor onze ziekteverze-
kering. En meer problemen om de Europese 
norm inzake luchtkwaliteit te halen. En dus Europese boetes.

Bovendien zijn de gepensioneerden voor de horeca aan de 
kust een zegen. Doordat tram en bus gratis zijn, zakken ze 
massaal af naar de kust,waar ze buiten het toeristisch seizoen 
goede klanten zijn voor de locale horecasector.

Kortom
Het lijkt me slimmer, socialer en ecologischer om te bespa-
ren op nieuwe wegeninfrastructuur, te investeren in een aan-
trekkelijk en comfortabel openbaar vervoer en het, in door-
snee, karige Belgische pensioen te blijven aanvullen met een  
Omnipass 65+. Het is een manier om de erkentelijkheid van 
onze samenleving uit te drukken tegenover de generatie die 
het land heropgebouwd heeft na de ravage van de Tweede 
Wereldoorlog. Het past echt niet dat gepensioneerden moe-
ten opdraaien voor de dwaasheden van bankiers. Die zelf niets 
inleveren, maar hun exorbitante bonussen blijven opstrijken. 

—  H u g O  VA N  D I E N D E R E N ,  
voorzitter van GroenPlus, 22 januari 2012

Zie ook: http://opinie.deredactie.be/2012/01/23/besparingen-
bij-de-lijn-ten-koste-van-gepensioneerden

En wat  heeft DE LIJN intussen beslist?
De Lijn zal vanaf mei alle 65-plussers aanschrijven om te vragen 
of ze een Mobib-kaart willen. Ze kunnen dan deze chipkaart aan-
vragen, die vijf jaar geldig is en 5 euro zal kosten. De vervoers-
maatschappij blijft het abonnement zelf gratis leveren. (Maar 
de vraag blijft wat de Vlaamse regering zal doen!). Vanaf dit jaar 
zullen de bussen en de trams van De Lijn geleidelijk aan worden 
uitgerust met een kaartlezer voor de MOBIB-kaart, de nieuwe 
chipkaart van de vervoersmaatschappij, die overigens wel reeds 
gebruikt wordt door de Brusselse vervoersmaatschappij. Op ter-
mijn zullen de nieuwe kaartlezers de huidige, gele ontwaardings-
toestellen, vervangen.  De reiziger zal met de Mobib-kaart kun-
nen reizen op de netten van De Lijn, NMBS, MIVB en TEC. 

Op termijn zullen ook andere mobiliteitsdiensten, zoals auto-
delen, fietsenverhuur (bv. Velo in Antwerpen, Blue-bike van de 
NMBS) en (rand)parkings op de MOBIB kaart aangeboden wor-
den. 

‘Vrijwilligerswerk, da’s mijn passie’
Een maatschappij zonder vrijwilligers, we kunnen ze ons nog 
nauwelijks voorstellen. Je zou er het beleid zelfs van verden-
ken dat het ervan uitgaat dat leemten in het professionele cir-
cuit spontaan door vrijwilligers worden ingevuld. Maar hoe zit 
dat in de praktijk? Hoe denken vrijwilligers zelf over hun inzet 
en hoe komt die over op de goegemeente? We vragen het aan 
Kristien Dhont, een van de vele Groenen die vrijwilligerswerk 
een doodgewone zaak vindt.  Hoewel… voor haar is het een 
passie.

Kristien: En toch heb ik er een beetje een dubbel ge-
voel bij. Ik geef elke week 2,5 dagen conversatie en 
alfabetisering aan anderstalige vrouwen, als vrij-
williger. Voor mij is dat mijn job, die ik heel graag 
doe. Sommige mensen vinden het “maar” vrijwilli-
gerswerk, de échte erkenning komt van mijn “leer-
lingen”.

Van opleiding ben ik licentiate biochemie, maar 
aan mij is eigenlijk een sociaal assistente verloren gegaan. Alhoe-
wel, verloren? Zo’n 9 jaar geleden hoorde ik dat er in een buurt-
huis Nederlands werd gegeven aan anderstalige vrouwen. Ik ben 
erop afgegaan en voelde me meteen thuis. We startten een con-
versatiegroep op die later werd aangevuld met alfabetisering, 
want dat was voor sommige deelneemsters nodig.

Meer nog dan het bijbrengen van onze taal interesseert 
Kristien de maatschappelijke  context. Die kan heel uiteen-
lopend en verscheiden zijn. Dat gaat van contacten met 
asielzoekers, over erkende vluchtelingen, tot vrouwen in 
gezinshereniging.  

Het eindigt ook niet als de les erop zit. Van zo gauw er een ver-
trouwensband ontstaat, word je ook geconfronteerd met fami-
liale en sociale problemen. En dan vind ik het maar normaal dat 
je je daar niet voor afsluit. Probeer bv. maar eens om bij een be-
paalde dienst iets te regelen als je de taal maar zwak beheerst. In 
zo’n geval bemiddel of begeleid ik al eens. Andere keren gaat het 
om een huurprobleem, of het vinden van een babysit voor een al-
leenstaande die aan de slag wil.

Hoe ver kan vrijwilligerswerk gaan?
Het is duidelijk. Kristien ziet haar inzet als een verleng- of 
verbindingstuk met wat het OCMW doet. Maar treedt ze 
daarom niet in de plaats van de officiële hulpverleners?

Nee, dat wil ik ook niet. Het OCMW doet goed werk, maar ook 
daar wordt het strenger. Als vrouwen met een hulpvraag komen, 
ga ik daarop in. Dan ga ik mee, of geef een telefoontje, zodat er in 
zekere zin al een contact is gelegd. Dat werkt drempelverlagend. 

Of ik zo niet overbelast geraak? Dat valt wel mee. Vroeger, toen de 
4 kinderen klein waren was het drukker. Maar met Jan, mijn echt-
genoot, is dat goed besproken. Hij weet ook wat dit soort werk 
voor mij betekent. Maar het komt er uiteraard op aan je goed te 
organiseren.

Toch blijft ergens de vraag hangen. Hoe ver kan vrijwilli-
gerswerk gaan? Maken we het de overheid niet al te gemak-
kelijk om bepaalde taken af te schuiven? Zeker in tijden van 
besparing en ingekrompen budgetten.  

Dat gevaar bestaat, maar in een steeds rechtser wordende maat-
schappij zal engagement nodig blijven. Me beperken tot  huista-
ken alleen, ik mag er niet aan denken.

 

En wordt er niet teveel  
op senioren gerekend?
Kristien is met haar 55 jaar net GroenPlusser geworden. 
Wordt er – ook binnen Groen – niet teveel naar senioren ge-
keken om taken in te vullen?

Binnen Groen wordt er veel werk verzet door vrijwilligers. Men 
gaat er inderdaad nogal gemakkelijk vanuit dat gepensioneer-
den over veel vrije tijd beschikken. Dus worden ze geregeld aan-
gesproken. Maar actieve senioren zitten daar misschien niet op  te 
wachten. Ze vullen graag zelf hun tijd in. Dus als je ze aanspreekt, 
moet het aanbod zinvol zijn, of aansluiten bij hun kennis of inte-
ressesfeer. Het komt erop aan uit te maken wat je zelf belangrijk 
vindt in ’t leven. En of je je daarbij goed voelt.

 
—  WA LT E R  D E CO E N E

E D I T O R I A A L
Een nieuwe lente, een nieuw begin. Ook voor ons tijdschrift. Na 3 jaar  was  Zilverblad aan een nieuw jasje toe. Binnenin willen 
we de inhoud nog beter etaleren en aantrekkelijker maken voor de Groenplus lezer. En hoewel de strenge winterkou ons nog 
even gijzelt, staan er op de Agenda van GroenPlus reeds een aantal interessante activiteiten.  Er zijn weer groene uitstappen  
gepland , studiedagen  allerhande en een speciale campagnedag om de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden...  
2012 is ook het Europees jaar van ‘active aging’ waarbij de nadruk wordt gelegd op de promotie van actieve senioren.  
Blijf niet achter het hek staan, maar doe mee met onze gemotiveerde groene senioren! 

—  D E  R E DAC T I E
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[ VROuWENTRIBuNE ] ‘S lands wijs, ‘s lands eer !!
agend

a
Begin 2012 ontstond in Nederland een 
fikse rel rond “de hoofddoek” van konin-
gin Beatrix. Stokebrand was de repu-
blikein en racist Wilders. Wat was er ge-
beurd ?

Bij een officieel bezoek aan een moskee 
in Oman droeg de koningin een ietwat 
potsierlijk hoofddeksel , nl. een hoed met 
bovenop een sjaal. Wellicht was de ko-
ningin de aloude spreuk -  ‘s lands wijs, 

’s lands eer - indachtig. geen enkel zinnig toerist zou zich in 
Oman anders gedragen!

Tijdens vroegere reizen bewonderde ik de Blauwe Moskee in 
Istanbul en diverse prachtexemplaren in Tunesië. Ik vond het 
doodnormaal om mijn schoenen aan de ingang achter te la-
ten, alhoewel het risico om ze terug te vinden - gezien mijn 
verstrooide geaardheid - niet denkbeeldig was. Toegegeven: 
de feministe had iets meer moeite met de apartheid van man-
nen en vrouwen in de moskee, te meer daar de laatsten onder 
de zoldering hurkten. 

So what? In onze kerken zaten de vrouwen links en de mannen 
rechts. Tot op vandaag wordt de familie van de overledene 
nog steeds zo opgedeeld.

Dat alles heeft te maken met respect voor de lokale cultuur. In 
het stadje van de dansende Derwisjen in Turkije was alcohol in 
de restaurants verboden en dus dronken we limonade bij het 
eten.  Inplaats van ergernis bekroop je dat weldadig gevoel 
van ondergedompeld te zijn in een andere cultuur. Dat gevoel 
verdampte dan weer in eigen land... bij een goed glas wijn. 

Vervreemding, onbegrip en  verontwaardiging bekruipt je 
echter als Rudy Vranckx je confronteert met kinderarbeid in 
de koolmijnen van India. En dit anno 2012! Je wordt misselijk - 
ik althans - als je rechteloze , mishandelde vrouwen onder hun 
boerka ziet wegkwijnen in Afghanistan. 

Ver van ons bed; ieder land zijn eigen cultuur! Sorry, Vandaag 
de dag kom je er zo gemakkelijk niet vanaf. De wereld is één 
groot dorp geworden. Migranten brengen in hun bagage 
HuN gewoonten, HuN godsdienst en Hun samenlevingsmo-
dellen mee.

Onvermijdelijk zal dit leiden tot wrijvingen met onze verwor-
venheden in verband met kinderrechten, vrouwenrechten, 
homorechten en zo meer.

De Tweede Wereldoorlog heeft ons dan weer geleerd dat ge-
brek aan respect voor andermans cultuur kan leiden tot de 
ergste misdaden tegen de menselijkheid. Fascisme loert nog 
steeds om de hoek. 

Het is dus dansen op een slappe koord. Maar dat wil niet 
zeggen dat we vandaag begrip moeten opbrengen voor ge-
dwongen huwelijken, ere-moorden  en scheiding van de sek-
sen. Daarom moeten we evenmin aanvaarden dat homo’s in 
Brussel worden gemolesteerd. Onze maatschappij heeft een 
lange weg afgelegd om mensenrechten te erkennen en te be-
schermen. 

Volgens Van Dale: ‘s lands wijs , ‘s lands eer: men moet zich ge-
dragen, zich onderwerpen aan de zeden en gewoonten van het 
land

—  L E N A  B u R M

4 mei: Campagne via het internet  
met o.a. Facebook

10 tot 16 u in de computerklas van het •	
Vlaams Parlement in Brussel.

Lesgever: onze ITC-specialist Philippe •	
Bossin

Je kan je vragen hierrond vooraf •	
mailen naar Hugo, die dit verder aan 
Philippe zal doorgeven. Kijk ook eens op 
onderstaande facebookpagina’s : 
http://www.facebook.com/groenplus 
http://www.facebook.com/hugo.
vandienderen 
http://www.facebook.com/groen.be

Snel inschrijven bij Hugo is wenselijk •	
want er zijn maar 14 computers 
beschikbaar.

8 mei: Campagnedag GroenPlus 
 ‘Groene Senioren in de Raad en op straat’

10u tot 16 u in Chapo, Berchem •	
(vlakbij het station Berchem)

groenPlus wil mee zorgen voor groene •	
overwinningen op 14 oktober. Daarom 
wordt deze campagnedag georganiseerd. 
Onderstaande thema’s worden belicht: 
Hoe zorgen we ervoor dat meer ouderen 
voor Groen kiezen? Wat zijn onze troeven 
naar ouderen toe? Vanuit ons programma? 
Met onze (verkiesbare) kandidaten? Door 
onze duo’s met jongere kandidaten? 
Ouderen als coaches naar jongeren. 
Hoe actie voeren om het Groen (ouderen)
programma en zijn kandidaten meer 
bekendheid te geven?

Op deze studiedag kom je ook in contact •	
met oudere mandatarissen, coaches en 
actievoerders.

Meer inlichtingen en verplichte •	
inschrijvingen voor beide nationale 
initiatieven: Hugo Van Dienderen, 
voorzitter van groenPlus, Wapenstraat 2 
bus 2, 2000 Antwerpen ;Tel.03.288 77 47 
gSM 0495.52 37 69 hugo.vandienderen@
groen.be

GROENPLUS WEST-VLAANDEREN
9-13 juli: Vijfdaagse fietstocht  
in het Brugse ommeland 

Na een geslaagde wandeltocht in de • 
Leiestreek in 2011, organiseert GroenPlus 
West-Vlaanderen dit jaar een fietstocht. 
Deze keer wordt er gefietst in de omgeving 
van het middeleeuwse Brugge van 
maandag 9 tot vrijdag 13 juli. Er is voor 
elk wat wils. Een fietstochtje in de bosrijke 
kasteelparken ten zuiden van Brugge en 
in de landelijke Assebroekse Meersen, een 
bezoek aan een boogschuttersgilde uit de 
14e eeuw, een dagfietstocht naar de kust 
en zelfs tot in Nederland, een dag in het 
onvolprezen Brugge...  
De organisatoren laten je een prachtige 
groene en gastvrije streek ontdekken, 
inclusief de streekspecialiteiten!

Een gedetailleerd programma wordt je na •	
inschrijving bezorgd.

Deelnameprijs: €210 voor groenPlussers; •	
€220 voor niet-leden.

Het aantal deelnemers wordt beperkt •	
tot 20 personen, vandaar dat snel 
inschrijven noodzakelijk is als je mee 
wil fietsen. Daartoe is een voorschot 
van € 100 vereist door overschrijving op 
rekeningnummer: BE02 9795 4855 7940 
van groenPlusWest-Vlaanderen. Vermeld 
je naam en het aantal deelnemers op je 
overschrijving.

Voor bijkomende info: Paul Debaenst - •	
paul.debaenst@telenet.be;  
tel. 050.33 23 85 - gsm 0476.23 68 77

GROENPLUS  PROVINCIE 
ANTWERPEN
10 juli: Baksteen en asbest

Zondag 10 juni 2012 organiseert GroenPlus • 
provincie Antwerpen een bezoek aan het 
Ecomuseum en Archief van de Boomse 
Baksteen ( EMABB) en een fietstocht naar 
Kapelle-op-den-Bos.

Samenkomst om 9.30 u aan het station •	
van Willebroek of om 10 u aan EMABB, 
Noeveren, 67, 2850 Boom, tel. 03.8887558

Programma:•	

10 tot 12 u bezoek aan EMABB  •	
met gids.

12 tot 13 u eten we samen.•	

Om 13.15 u vertrekken we met de •	
fiets richting Kapelle-op-den-Bos 
om meer te weten te komen over 
de Asbestproblematiek. We fietsen 
daar langs enkele zwarte punten 
alwaar een gids ons meer uitleg zal 
geven.

Daarna wordt er terug gefietst naar •	
Willebroek en Boom.

Meer informatie en inschrijven bij •	
onderstaande personen en dit ten laatste 
tot 30 april.

Anjes Dierens:  •	
anjes.dierens@telenet.be - 0477.727052

gerda Sallaets:  •	
gerda.sallaets1@telenet.be - 0497.626148

Luk Jacobs:  •	
lukkejacobs@telenet.be - 0474.795032

GROENE SENIOREN STAD 
ANTWERPEN

De Antwerpse groene Senioren zijn er •	
deze keer vroeg bij om hun meerdaagse 
fietstocht aan te kondigen die zal 
doorgaan van 8 tot 12 augustus 2013. 
Deze lusvormige fietsritten zullen 
telkens vertrekken vanuit de Antwerpse 
jeugdherberg.

Meer info bij Karel Laurent, voorzitter •	
Antwerpse groene senioren 
karel.laurent@belgacom.net  
of tel. 03.457 23 06

GROENPLUS OOST-VLAANDEREN
Het nieuwe GroenPlus bestuur is bezig een 
aantal interessante activiteiten te organiseren 
en er zit ook een wandeltocht in de pipe-line. 
Bij het ter perse gaan van dit Zilverblad was 
er nog geen definitief programma. Dit wordt 
binnenkort verwacht. Consulteer onze website 
hierover. 

6 mei: Het groene boek

Op zondag 6 mei vindt de tweede editie •	
plaats, opnieuw in het Zuiderpershuis 
in Antwerpen. Dit wordt georganiseerd 
door de groene denktank Oikos en Nick 
Balthazar is gespreksleider.

Sprekers zijn o.a. Brian Fagan (VS), dé •	
expert over hoe klimaatwijzigingen de 
planeet vroeger veranderden,schrijver 
Walter Van den Broeck van wie onlangs 
groenten uit Balen succesvol verfilmd 
werd, milieu-econoom Aviel Verbruggen, 
Patrick Lagrou, jeugdauteur.

Meer info op www.oikos.be•	

 
Co-housing

Als je het idee van co-housing • 
(groepswonen met extra’s) ziet zitten, 
dan krijg je nu de kans om een eerste 
stap te zetten. Het overkoepelende Co-
housingplatform houdt nog volgende 
infoavonden.

Antwerpen: op woensdag 14 maart •	
om 20 uur in De Haringrokerij, 
Kronenburgstraat.

Sint-Niklaas: op woensdag 21 maart •	
en dinsdag 17 april, telkens om 20 uur 
(plaats nog te bepalen).

Oostende: op woensdag 21 maart om 20 •	
uur in Hotel Burlington, Kapellestraat 90. 

Meer info bij Cohousingplatform, •	
tel. 09.335 91 99  
of www.cohousingplatform.be

18 maart: open deur

Ziekenhuizen, woonzorgcentra, zorg- en • 
welzijnsorganisaties en bedrijven uit 
de witte economie zetten op 18 maart 
hun deuren open. De groep deelnemers 
groeit nog dag na dag. Ook meer en meer 
koepelverenigingen sluiten zich aan, zowel 
uit christelijke, openbare, commerciële en 
pluralistische hoek.

Meer info: www.dagvandezorg.be•	

PROVINCIALE GROENPLUS ACTIVITEITEN

GROENPLUS NATIONAAL
agenda

ZILVERBLAD 5

ExTERNE ACTIVITEITEN

Over al deze activiteiten van GroenPlus vind je meer info op onze website www.groen-plus.be
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KNESSELArE – Dit keer bezoeken we een Oost-Vlaamse Groenplusser die al jaren actief is in de locale politiek, een 
gekende figuur in zijn gemeente. Hij wordt trouwens als locale BV geboekstaafd in ‘ Over Knesselare gesproken. 
Babbels in de aders van ons dorp’, geschreven door Jan Van de Casteele *. Knesselare is ook de gemeente  waar 

Groen meer dan 13,5% behaalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. We sporen derhalve naar Aalter. Van 
daar voert buslijn 87 naar het landelijke Knesselare. roland Bonami wacht er ons op.

De geschiedenis van Agalev-, later Groen! Knesselare-Ursel 
liep niet van een leien dakje. En hoewel Roland al van in zijn 
jeugd met groene dingen bezig was, vond hij het toch niet 
evident om in de politiek te gaan. Roland: Ik was al met de 
natuur bezig toen ik bij meester Van Thuyne in het eerste studie-
jaar zat. Op jonge leeftijd startte ik met een eigen moestuin, werd 
VELT-lid en sloot me aan bij Natuurpunt. Daarnaast had ik ook 
nogal wat sympathie voor het CVA, het Centrum voor Actie. 

Je was dus een beetje een oproerkraaier… Dat niet direct, 
maar wel een vrije geest. Zo koos ik in de vakschool voor zeden-
leer, zonder dat ze het thuis wisten. Ik was van katholieken huize, 
maar wou weten wat er daarbuiten nog bestond. Wanneer ik 
later in de politiek stapte, heb ik ook heel wat kennis verworven 
door zelfstudie.

Kon je daarbij ook op hulp van buitenaf 
rekenen? Toen ik in 2000, na twee vergeef-
se pogingen, als lijsttrekker verkozen raakte, 
moest ik me op korte tijd bijscholen. Van cij-
fers en begroting had ik geen kaas gegeten. 
Gelukkig waren er Jef Tavernier en Jan Leroy 
die voor mij een spoedcursus organiseer-
den. Ik heb toen geleerd wat van belang is 
in de politiek, waar je als raadslid moet op 
letten. Al de rest is toneel.

Met welke thema’s was je de voorbije ja-
ren zoal bezig?  De kwaliteit van lucht en 
water, ook met bomen en de knotwilg in het 
bijzonder. Die knotwilg staat symbool voor 
het Meetjesland en maakt er, samen met de 
kreken, de eigenheid van uit. Wel, er worden 
subsidies gegeven voor de aanplant van 
knotwilgen, maar die subsidies worden dik-
wijls misbruikt. Sommige boeren zagen hun 
knotwilgen af als ze een diameter van 25cm 
hebben. Maar in plaats van ze de gelegenheid te geven te knot-
ten, behandelen ze de stomp met een herbicide. Het resultaat is 
wel dat die wilg afsterft. 

Roland brengt me naar het Drongengoed, een historische 
hoeve in een groene zone van meer dan 500ha. Roland 
over dit thema dat hem ook jarenlang bezighoudt… In 1998 
stond de hoeve te koop. Noch gemeente, noch provincie hadden 
interesse. Een gemiste kans. De site werd opgekocht door de privé 
die er uitsluitend een winstobject in ziet! De vigerende wetgeving 
wordt als een obstakel aanzien. Tijdens de weekends kan je hier 

nog moeilijk gewagen van een stiltegebied, de voornaamste 
geluidshinder wordt evenwel veroorzaakt door de sport-

vliegerij op het NAVO-vliegveld van Ursel.

Roland, je hebt er bijna 12 jaar gemeenteraad opzitten. Nog 
niet aan opvolging gedacht? Toch wel. Sinds 2006 heeft Groen 
twee gemeenteraadsleden. Ik dacht toen nog 4 jaar te doen en 
me dan te laten opvolgen door Esther Deloof, een jonge veelbelo-
vende kracht. Maar hoe gaat dat met jongeren? Esther ging naar 
de universiteit, studeerde met succes af en verblijft momenteel in 
Parijs, waar ze haar studies wil voltooien. Waar Esther uiteinde-
lijk zal ‘landen’ is zowel voor haar als voor ons nog niet geweten. 
En nu zijn we opnieuw op zoek naar interessante jongeren, maar 
we vinden er nauwelijks. Ofwel hebben ze een eigen project, of-
wel houden ze zich bezig met de opvoeding van hun kinderen, 
of  ‘argumenteren’ ze:  zoals jij dat doet, kunnen wij het niet! Je 
kan ook moeilijk ontkennen dat een mandaat opnemen tijd en 

inzet vergt.

Als jongeren andere plannen hebben, 
tot wie kunnen jullie je dan nog richten? 
Het verenigingsleven is bij ons nog voor een 
stuk verzuild. De Boerenbond annex Lande-
lijke Gilde staat hier sterk en heeft zijn eigen 
invloedsfeer. In die middens hoef je dus niet 
te rekruteren. Als wij mensen willen aantrek-
ken, moeten we uitkijken naar jonge mensen 
die hier komen wonen en geen binding heb-
ben met de traditionele lokale verenigingen.

Die visvijver lijkt ons ook niet erg groot... 
Klopt. Als we er willen in slagen onze lijst te 
verjongen, moeten de enkele jongeren die 
we nu hebben andere jongeren aanspreken. 
Zij spreken eenzelfde taal, kennen mekaars 
leefwereld en kunnen beter overtuigen. Maar 
makkelijk zal het niet worden.

Waarom moeten senioren nog aan poli-
tiek doen? Senioren doen veel te weinig 
aan politiek. Men denkt al te rap dat dit niet 

meer hun taak is. Maar men vergeet dat kennis en ervaring zeer 
belangrijk zijn, ook in de gemeentepolitiek.

En jij bent opnieuw kandidaat? Plaats maken voor andere, jon-
gere, gemotiveerde mandatarissen is aan de orde. Ik denk daarbij 
aan de rotatieregel van vroeger. Maar… in de praktijk is dat niet 
zo vanzelfsprekend… Ook al ben ik bijna 25 jaar politiek bezig, 
toch blijft er voldoende motivatie  om me opnieuw kandidaat te 
stellen; of zelfs om de lijst te trekken, als dat nodig is..

Je kwam ooit in het nieuws omdat je de zitpenningen wou 
verlagen... Juist. Wat dat betreft beschouw ik mijn mandaat 
eerder als een hobby, niet als een bijverdienste. De zitpenning is 
verhoudingsgewijs veel te hoog. Toen ik ze wou verlagen, werd ik 
bekeken als een stielbederver. Mijn enige bedoeling was het ver-
schil weg te schenken aan goede doelen. Maar dat mocht of kon 
dus niet.

—  WA LT E R  D E CO E N E

GROEP TOT 15 jAAR 
Hun aantal stijgt weer, er zijn nu 1,8 ge-
boorten / 1000 vrouwen  tegenover 1,4 
in 2000.

GROEP 15 TOT 64 jAAR
DE “ ACTIEVEN”
Deze groep stijgt ook in absolute cij-
fers, van 7,1 miljoen nu naar 7,5 miljoen  
(2030)  en 8 miljoen ( 2060). Vooral door 
migratieoverschot. Belangrijker is even-
wel dat binnen deze groep het aantal 
voltijdse banen zal toenemen. Nu is dat 
66 % binnen de groep en de verwach-
ting is een stijging tot 70 % of het hui-
dige Europese gemiddelde. Dit kan be-
komen worden door verdere activering 
van de vrouwen (de vrouwen zullen de 
RSZ redden!), jongeren minder lang nut-
teloze studies te laten doen, het einde 
van de loopbaan uitstellen. Maar niet 
door verhoging van de pensioenleeftijd. 
Wel moeten de brugpensioenen wor-
den ingeperkt. En wie zwaar werk levert, 
moet vlugger kunnen stoppen. Excessen 
moeten verdwijnen, zoals bijvoorbeeld 
het feit dat een provinciegouverneur na 
12 dienstjaren reeds het volledige pensi-
oen ontvangt!  Het planbureau voorziet 
5 miljoen werkenden in 2030, tegenover 
4,5 miljoen nu.

GROEP 65+ 
Deze blijft sterk groeien. Bovendien ver-
zorgen de meesten zich zeer goed, zodat 
de levensverwachting blijft stijgen. Dit 
geeft momenteel 140 niet-werkenden 
voor 100 werkenden en het planbureau 
verwacht per 100 werkenden in 2030 
144 niet-werkenden en 151 in 2060. Dit 
vergt een extra uitgave voor pensioenen 
en medische kosten:

Tegen 2030: € 13 miljard  of 3,8 % van •	
het Bruto Binnenlands Product ( BBP)  

Tegen 2060:  € 19 miljard  of 5,6 %  •	
BBP. Dit alles in huidige muntwaarde, 
dus zonder inflatie.

Dit wordt voorgesteld als een catastrofe, 

maar is dit allerminst. Dat geld moet er 
niet ineens zijn , het komt neer op een 
extra inspanning van € 650 miljoen per 
jaar (tot 2030) of € 380 miljoen per jaar 
(tot 2060). In 2008 was er ineens 20 mil-
jard om de bankencrisis te bezweren en 
nu zal de regering de 11 miljard begro-
tingstekort ook wel vinden! Het is dus 
geen beklimming van een Alpenreus, 
wel een binnenfietsen van Scherpen-
heuvel!

 
Hoe de vergrijzing betalen?
Dit neemt niet weg dat die betaling 
moet gepland worden! Dit kan langs ve-
lerlei kanalen:

1. OvERHEiDSfiNANCiëN 
De intrestdaling ( historisch record van 
13 % naar 4 % ) is een meevaller. Maar 
in het recente verleden werd dit slecht 
gebruikt. Er is te veel weggegeven aan 
belastingverlaging, lastenverlaging, en 
de gezondheidszorg stijgt jaarlijks met 
4,5 %. Naar de overheid toe is de invloed 
van: 
•	Duitsland, via Europa, een potentieel 
gevaar, omdat dit land de pensioenleef-

tijd op 67 jaar eist omdat dit in hun land 
nodig lijkt. Het federaal niveau beschikt 
over minder en minder middelen en de 
gewesten streven naar meer autono-
mie, maar zonder bijkomende financiële 
plichten. 
• Meer werkenden: Er is de tendens dat 
vrouwen nog meer gaan werken. Vooral 
omzetting van deeltijdse in voltijdse ba-
nen kan de RSZ redden. Bij de jongeren 
zijn er 12% zonder diploma , met weinig 
arbeidskansen. België zou meer moeten 
besteden aan vooropleiding. Anderzijds 
puilen de universiteiten uit o.m. door  
“eeuwige studenten”. 
• Langer werken: Wie  langer wil werken 
moet dit kunnen doen. Een inspanning 
om werken leuker te maken kan ertoe 
bijdragen dat de gemiddelde stopleef-
tijd niet 59 jaar is , maar 62. uiteraard 
dienen zware beroepen minder lang 
te werken. Werkgevers moeten er ook 
voordeel bij hebben ouderen in dienst 
te houden!

2. GROEi vAN DE PRODUCTiviTEiT

Bij 1,5 % jaarlijkse groei stijgen we met 
30 % welvaart tegen 2030. Als we van 
deze gestegen rijkdom 1/7 voorbehou-
den aan de RSZ zijn er geen problemen! 
De lobby van de bankenwereld stelt alles 
zeer pessimistisch voor , zonder met bo-
venstaande rekening te houden. Het is 
hun bedoeling de mensen bang te maken, 
zodat ze aanvullende pensioenen nemen, 
tot heil van de banken! Tijdens de tradi-
tionele vragenronde verklaarde gilbert 
De Swert dat groei noodzakelijk blijft , 
maar dat hij de zorgen van de groenen 
deelt over milieu en gezonde arbeids-
omstandigheden. Sommige sectoren in 
West-Europa zullen verdwijnen en een  
nieuwe economie zal ontstaan. Een ver-
dere inkrimping van de industrie en de 
groei van handel en diensten hoeft ons 
niet te verontrusten.

—  F R A N S  CO E N E N

Gilbert De Swert spreekt  
vergrijzing België is een scherpe(n)heuvel opfietsen
Gilbert De Swert, gewezen chef ACV-studiedienst, stelde zijn boek “Het pensioenspook” * aan het GroenPlus bestuur voor. Zijn conclu-
sie? De noodzakelijke extra-inspanning om de pensioenen en de RSZ veilig te stellen is geen loodzware beklimming van een Alpenreus, 
maar slechts het binnenfietsen van Scherpenheuvel! Bij zijn kritische analyse laat Gilbert zich leiden door de cijfers van een onafhan-
kelijke instantie: het Planbureau. Weliswaar groeit de groep 65+ sterk, wat kosten zal meebrengen , maar ook de andere groepen 
groeien, doordat de gehele bevolking toeneemt. 

2011 uitgeverij Epo / Beperkte voorraad 
op het Groen-secretariaat.

“Weten waar je 
als raadslid 

moet op letten, 
daar komt het 

op aan“

*J. VAN DE CASTEELE, Over Knesselare 
gesproken. Babbels in de aders van 

ons dorp, Knesselare, 2011 (uitgege-
ven met de steun van Cultuurraad 

Knesselare en Erfgoedcel Meetjesland)
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Krantjes posten
In een hoekje van Chapo stonden enkele stapels 

Groenkranten oud papier te worden.  
Ik ergerde me eraan terwijl we afspraken maakten  

voor een permanentie in het Groen Huis.

‘Je moet er ook de mensen voor vinden’, zei de voorzitter, 
die mijn wrevel bemerkte, ‘een district, laat staan een 

stad, beloop je niet in een ik en een gij’. Hij had uiteraard 
een punt, maar toch: zo’n huis aan huisblad hoeft   

ook niet elke maand gepost te worden.  
Is het dan zo moeilijk iemand daarvoor warm te maken?

We praatten verder over onze Provinciale Nieuwskrant, 
maar het bleef bij me opspelen. Misschien hoopte men 
dat een of andere behulpzame senior er zich zou over 

ontfermen. Een niet gefundeerde verwachting.  
Alsof actieve ouderen niets beter te doen hebben dan 
langs de straat te lopen, flitste het door mijn hoofd.

Alhoewel. Zelf heb ik het posten van flyers en 
partijkrantjes altijd gezien als een soort gezondheids-
wandeling. Dat had allicht ook te maken met het feit  

dat ik zelf aan zo’n krantje had meegewerkt.  
Ik woonde toen in Wilrijk en was er gemeenteraadslid 
voor de VU. (Ik behoorde zelfs tot de kleine ‘left wing’ 

van die partij.) Samen gaven we ‘Scherp Gezien’ 
uit, een dubbelgevouwen A4, voorzien van een paar 
tekeningetjes en erg korte teksten. De eindredacteur 
vertelde me exact uit hoeveel woorden mijn verslag  
van de gemeenteraad mocht bestaan. Het leerde me  
voor de rest van mijn leven korte teksten schrijven.

Maar als de ‘Scherp’ eenmaal klaar was, kon hij niet  
rap genoeg in de bus zitten. Het was zoiets als verse 

frieten. Die laat je ook niet koud worden.

Misschien moeten we mensen die zich melden om  
te posten ook eens lekker bij mekaar brengen voor  
een feestje. Hen samensmeden tot een taskforce die  
elk kwartaal weer uitrukt. Om duidelijk te maken  
dat Groen leeft. Maar al wandelend ook tot heil  

van hun eigen ribbenkast!

—  W O u T 
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Wie zit achter www.groen-plus.be?
Wat denken jonge vrouwen over de feministische pioniers? Wat 
schort er aan palliatieve zorg? Aan de euthanasiewet? Seni-
oren op kot? Het succes van Ecolo verklaard? Moeten we echt 
langer, harder en meer werken? Wie kreeg al Groene Pluimen 
van GroenPlus? Welke activiteiten organiseert GroenPlus in mijn 
provincie? En GroenPlus nationaal?

Op al die vragen krijg je antwoord via de website  
www.groen-plus.be.

Veel teksten worden geleverd door Walter Decoene uit Aart-
selaar. Hij was in een vorig leven nog correspondent voor een 
krant en kent dus het klappen van de zweep.  In de regel voegt 
hij bij zijn tekst nog foto’s.

Teksten en foto’s geeft hij door aan onze bliksemsnelle web-
master Muguette De Ronne. In een vorig leven was ze kleu-
terleidster. Dankzij avondscholen leerde ze de kneepjes van 
het internet. Tot nog toe zijn al 150.000 pagina’s van hun hand 
bekeken. 

Word jij ook een geregelde bezoeker op www.groen-plus.be?

In de kijker: 
Gerry Guldentops,  
voorbeeldige groene ‘internaut’

gerry is visueel gehandicapt, maar dankzij een 
aangepaste computer surft hij op het internet als 

de beste. Hij plaatst het meest berichten op de Facebook 
pagina van groenPlus. Zo signaleert hij interessante com-
puterprogramma’s voor slechtzienden.  Hij is begaan met 
de inrichting van de publieke ruimte, waarbij aandacht 
wordt geschonken aan de gebruiksvriendelijkheid voor ge-
handicapten. Het portaal van de stilte krijgt zijn aandacht 
en citeert Henriëtte Roland Holst: “De stilte van de natuur 
heeft veel geluiden.” Door de ideeën die gerry op het inter-
net vindt en door heel aandachtig te zijn is hij een hele ex-
pert geworden in toegankelijkheid in al zijn vormen.

Soms leiden zijn vondsten tot parlementaire vragen van 
Mieke Vogels die het welzijnsbeleid volgt. 

interesse? Surf eens naar  www.facebook.com/groenplus 
Je doet ons plezier als je de pagina leuk vindt.

Je kan net als gerry en 8 andere groenPlussers beheerder  
worden van deze pagina en dan krijgen je berichten meer 
aandacht. Meld je interesse hiervoor op de pagina en als 
je een Facebook profiel hebt kunnen we je beheerder ma-
ken.

gerry overstijgt door zijn inzet zijn beperking. Daarom no-
digt het nationaal bestuur van groenPlus hem uit als speci-
ale gast op zijn jaarlijks etentje in het parlement in Brussel.

 

—  H u g O  VA N  D I E N D E R E N ,voorzitter GroenPlus


