
Hier

‘Groen: drie ingrepen 
kunnen verkeersregeling 
rond de scholen nóg 
veiliger maken.’

GROEN: SCHOOLOMGEVING 
KAN NIET VEILIG GENOEG ZIJN
Het gespecialiseerde studie-

bureau Sweco heeft zich gebogen 

over de verkeersveiligheid rond de 

scholen in het centrum van onze 

gemeente. Een aantal ingrepen 

zijn toch nog aangewezen.

Het college - met onze Groen-

schepen René Lauwers - bood alle 

betrokkenen de kans om het rapport 

in te kijken en te reageren. Heel wat 

suggesties kwamen binnen, te veel 

en soms te tegenstrijdig om iedereen 

tevreden te stellen. 

Sweco stelt wel een kentering vast: 

de verkeerscirculatie is nu beter dan 

vroeger, maar het kan nóg veiliger. 

Het bureau stelt drie voorwaarden:

1) de parochiale kleuterschool moet 

een nieuwe ingang krijgen aan de 

zijkant van het Cultureel Centrum; 

2) de kruispunten van de della 

Faillelaan met de Carillolei en de 

parking van het Cultureel Centrum 

moeten veiliger ingericht worden;

3) er moeten schoolvervoersplannen 

komen. Liever te voet of per fiets dan 

met de auto naar school; stap- en 

trapbegeleiding van de kinderen door 

ouders, grootouders enz. kan het 

autoverkeer terugdringen. Minder 

auto's is veiliger!

Pas nadat die drie voorwaarden zijn 

vervuld, zal het gemeentebestuur 

opnieuw tweerichtingsverkeer 

invoeren in de della Faillelaan, tussen 

de parking van het CC en de Carillolei. 

Nu eens ‘tweerichting’ (voor en na de 

school), dan weer ‘enkelrichting’ (de 

rest van de dag, weekends en 

vakanties) is niet goed. Veel kinderen 

komen buiten de schooluren naar bib, 

baskethal, muziekschool… Worden 

ze dan met een tegengestelde 

situatie geconfronteerd, dan komt 

dat hun veiligheid zeker niet ten 

goede.

Groen in Aartselaar

De schoolomgeving nóg veiliger maken

Aartselaars groenbeleid beloond

De waterellende aanpakken

© Walter DecoeneIn de della Faillelaan is de verkeersregeling niet definitief. Eerst drie 
nieuwe veiligheidsmaatregelen, en dan opnieuw dubbelrichting.



HIER

Aartselaars groenbeleid beloond

Elk jaar reikt de Vereniging voor Openbaar Groen prijzen uit aan 

gemeenten die inzake groenaanleg een tandje bijsteken. Onze 

gemeente scoorde dit jaar sterk. René Lauwers (Groen), als schepen 

verantwoordelijk voor o.m. leefmilieu, duurzaamheid en ruimtelijke 

ordening, kijkt dankbaar in de richting van de gemeentelijke diensten.

Zo werd Aartselaar bedacht met een eervolle vermelding voor de heraanleg en 

de aanplanting van de bomen en van de boomspiegels in de James Ensorlaan. 

Een boomspiegel of boomkrans is het open stuk grond rond de stam dat 

toegankelijk is voor lucht en water. Het moet groot genoeg zijn voor de 

gezondheid van de boom en voor de infiltratie van het regenwater. 

We mogen fier zijn met deze erkenning voor onze groendienst, omdat we als 

kleine gemeente moeten opboksen tegen de grote steden, die hun 

heraanlegprojecten dikwijls overlaten aan studiebureaus. Ook onze milieuraad 

(MINA) verdient een pluim: hij had tevoren een positief advies gegeven aan de 

plannen van onze groendienst. 

                                        

Aartselaar stond ook op de shortlist voor de aanleg en het onderhoud van 

wadi’s. Een wadi (afkorting voor WaterAfvoer Door Infiltratie) is een laag 

gelegen buffermogelijkheid voor hemelwater. Er ligt een wadi naast de 

Beukenotendreef, maar het is de wadi in de Koekoek waar we de derde plaats 

mee behaalden. Ook nog even vermelden dat Aartselaar - in samenwerking met 

Natuurpunt - gelauwerd werd als bijenvriendelijke en mooist bebloemde 

gemeente. De wedstrijd ‘Mooier Aartselaar’ is daar zeker niet vreemd aan.

De James Ensorlaan kreeg heraangelegd voetpad. © Walter Decoeene
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‘Trage wegen versterken de 
sociale contacten en bieden 
rust en ontmoeting.’

AARTSELAAR PAKT 
WATEROVERLAST AAN

Bij zware regenval ontstaat op tal van plaatsen nog altijd watersnood. Straten 

komen tijdelijk blank te staan en kelders lopen onder water. Zo moest de 

Kleistraat vorig jaar twee keer worden afgesloten nadat de hemelsluizen 

opengingen. Daarom besloten we met het bestuur om het retentiebekken van 

9.000 m3 achter de sporthal sneller aan te leggen. Dit wachtbekken zal deel 

gaan uitmaken van ons waterhuishoudingsysteem. 

                                                               

We bekijken ook het woonuitbreidingsgebied naast het kerkhof met het oog op 

mogelijke wateroverlast en hoe we die kunnen voorkomen. Via peilingen volgen 

we de grondwaterstand op. Daarnaast plannen we een extra retentiebekken 

op de Wullebeek, naast de Halfstraat. Zo zullen de inwoners van de 

Eglantierlaan in de toekomst wat geruster kunnen ademen. We voeren 

trouwens gesprekken met de provinciale en gewestelijke overheden om de 

Wullebeek en de Struisbeek minder overstromingsgevoelig te maken.

NIEUWE TRAGE WEGEN

WERELDMEERDAAGSE 

DE SCHORRE - BOOM 

 Van 6 tot 16 maart vond in Boom 

de wereldmeerdaagse plaats. Dit 

was een groot mondiaal 

educatieproject voor leerlingen 

van de eerste graad secundair, 

ook uit de middenschool van 

Aartselaar. Ze werden 

ondergedompeld in mondiale 

thema’s tijdens een interactieve 

“wereldmarkt”. 

In een halve schooldag legden ze 

een traject af tussen allerlei 

aantrekkelijke themastandjes met 

vrijwilligers die hen begeleidden bij 

korte opdrachtjes. Speels, 

spannend en vooral beklijvend! 

De gemeente steunde dit initiatief 

logistiek door materiaal aan te 

voeren en op te halen. 

 

LED-VERLICHTING 

IN CULTUREEL CENTRUM 

EN SPORTHAL 

 

De kleine zalen van de Sporthal 

kregen tijdens de kerstvakantie 

nieuwe led-verlichting. Deze 

lampen gaan niet enkel langer 

mee, ze verbruiken ook veel 

minder en geven minstens zoveel 

licht als de oude lampen. 

Na deze geslaagde test worden 

dit jaar ook de grote sportzaal en 

het Cultureel Centrum aangepakt. 

RENE LAUWERS
Schepen voor Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening
rene.lauwers@aartselaar.be

AANKOOP 
DERDE WAGEN 
OP AARDGAS 
 

Onze gemeente kocht in een recent 

verleden al twee wagens op aardgas. 

Dit jaar komt daar nog een derde bij. 

Wagens op aardgas verbruiken 

minder en stoten ook minder 

vervuilende stoffen uit. Gezondheid 

en leefmilieu winnen erbij. 

Zoals eerder gepland komt er ook een 

slowfill-installatie in het Technisch 

Centrum, aan de Oudestraat. 

Op die manier tanken onze wagens 

gas rechtstreeks op het net en 

vervallen de tijdrovende 

verplaatsingen om elders CNG 

(Compressed Natural Gas) te gaan 

tanken. 

Vorig najaar wandelde Groen-schepen 

Lauwers samen met burgemeester 

De Wit en gedeputeerde Röttger 

officieel de Koekoekschenweg in. Dit 

wandelwegje in de wijk Koekoek 

verbindt de Pierstraat met het 

kapelletje op de hoek van de 

Koekoekstraat en de Emiel 

Hullebroecklaan. Een rustige plek aan 

de rand van onze gemeente, door 

wandelaars en fietsers regelmatig 

aangedaan. 

Ook de trage verbinding tussen de 

Baron van Ertbornstraat en de 

Kontichsesteenweg (achter 

benzinestation Van Dijck) is nu in 

gebruik gekomen. 

Tot slot keurde de gemeenteraad in 

natuurgebied De Reukens een tweede 

aftakking van het Reukenspad naar 

de Pierstraat goed. 

Deze trage wegen uit vroegere tijden 

worden weer opengemaakt of met 

mekaar verbonden zodat een hecht 

netwerk ontstaat. Recreatieve en 

functionele gebruikers maken er 

dankbaar gebruik van. Trage wegen 

versterken de sociale contacten en 

vormen een ideale plaats voor rust en 

ontmoeting. 



GROEN

De wereld verandert in een razendsnel tempo. In de Verenigde Staten 
nam Trump zijn intrek in het Witte Huis, maar in buurland Canada 
werd de progressieve Trudeau eerder al premier. In Europa roepen 
figuren als Le Pen en Wilders het luidst, maar komen groene sterren 
als Jesse Klaver en Alexander Van der Bellen met echte oplossingen. 
Van der Bellen schopte het in Oostenrijk zelfs tot president.

Eén ding is duidelijk: mensen hebben genoeg van de achterkamerpolitiek en 
de ons-kent-onsmentaliteit. Ze vragen een eerlijke politiek met aandacht 
voor hun zorgen. Groen gaat daar graag op in. Altijd met een uitgestoken 
hand, niet met de opgestoken middelvinger of de bokshandschoen. 
Vastgeroeste problemen lossen we op met frisse en haalbare ideeën.

De vervuilende files die van record naar record manoeuvreren? Met een 
mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing keren we die 
trend. Lokale kmo’s, de ruggengraat van onze economie, die naar adem 

‘Groen komt met stuitend 
haalbare voorstellen voor 
een menselijkere, eerlijkere en 
gezondere samenleving’

GROTE VERANDERING KOMT VAN KLEINE 
DADEN. DAT GEEFT NIEUWE HOOP

happen? Verlaag de vennootschapsbelasting en sluit alle achterpoortjes 
voor de grote spelers. De zorgsector die het water aan de lippen staat? 
Investeer in een haalbare en betaalbare zorg op maat, in plaats van 
de fundamenten van onze samenleving kapot te besparen. Mensen die 
op een burn-out afstevenen en oprecht ongelukkig zijn in hun job? Geef 
hen toch de kans om zich te heroriënteren, met tijdelijke steun.

Groen komt met stuitend haalbare voorstellen voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving. Dat geeft nieuwe hoop.

MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen
meyrem.almaci@groen.be

Groen_NAT_v1_Nationaal201703.indd   4 3/3/2017   10:01:15 AM



GROEN

‘Jongeren overtuig je niet met emoji 
of likes. Uitdagingen, vernieuwing, 

inhoud en vooruitgang: dat zijn 
de woorden die we zoeken. Meer 

dan ooit zijn jongeren er van 
overtuigd dat ze een impact hebben 

op de samenleving.’ YASMIEN 

NACIRI  CHANGEMAKER

‘De verkiezing van Donald Trump 
schokte in november de hele wereld. 
Een vuilbekkende miljonair wist 
voldoende mensen achter zich te 
scharen en het Witte Huis in te 
palmen. Veel mensen zijn bezorgd. 
Hoe stoppen we de golf van plat 
populisme? Hoe laten we opnieuw 
een positieve wind waaien door de 
politiek? We besloten niet toe 

NIEUWE 
HOOP 
VOOR 
HET 
KLIMAAT Tegen 2030 halveert het aantal 

benzine- en dieselwagens
We investeren in (elektrische) 
fiets, openbaar vervoer, 
elektrische wagens en autodelen.

bijna 1.000 gedeeld

100.000 bekeken

Vlaanderen fossielvrij

Bekijk al onze voorstellen en teken de 
petitie op www.groen.be/klimaatpetitie

Stookolietanks zeggen we vaarwel
Zo geven we alle 
kansen aan duurzame 
verwarmingstechnieken zoals 
warmtepompen en warmtenetten.

We stoppen met bouwen 
in open ruimte
We roepen versnippering 
een halt toe en beschermen 
onze natuur en bossen. 

‘Na het klimaatakkoord van Parijs 
heerst er terecht nieuwe hoop 
voor het klimaat’, vindt Vlaams 
fractieleider Björn Rzoska. ‘Met 
de resolutie verzilveren we dat 
wereldwijde engagement nu ook in 
Vlaanderen. Dat de resolutie over de 
grenzen van meerderheid en oppositie 

heen gedragen wordt, stemt me 
erg hoopvol. Bovendien zullen de 
Vlaamse ministers elk jaar moeten 
aantonen welke inspanningen ze 
deden voor het klimaat. Zo kan 
het parlement perfect opvolgen hoe 
ver we staan met onze ambities.’

Vlaanderen fossielvrij? Dankzij ons oppositiewerk zijn we weer 
een stapje dichterbij. Enkele maanden geleden lanceerden we een 
actieplan om het tijdperk van steenkool en olie definitief achter 
ons te laten. Vandaag zit een groot deel van die voorstellen al 
vervat in een klimaatresolutie die de regering aanmaant een stevige 
inhaalbeweging te maken voor het klimaat. Dit zijn er enkele:

BJÖRN RZOSKA
Fractieleider Vlaams Parlement
bjorn.rzoska@groen.be

KRISTOF CALVO
Fractieleider Federaal Parlement
kristof.calvo@groen.be

NIEUWE POLITIEK #ENGAGEZVOUS #FUCKDEZIJLIJN

© Bob ReijndersNa slechts enkele weken voorbereiding, verzamelden liefst 
500 millennials in de Roma in Antwerpen.

‘Het is gemakkelijk om cynisch te 
zijn en dit af te doen als een clubje 

linkse mensen die een avondje 
pintelieren, maar dat was het maar 

deels. Mirakeloplossingen om de 
rechts-populistische golf in Europa 
te counteren zaten er nooit in. Maar 

er is wel stevig gediscussieerd, 
zonder taboes.’ DE MORGEN

te kijken van aan de zijlijn maar 
te praten over onze toekomst.

Liefst 500 millennials verzamelden 
in de Roma in Antwerpen. De 
opbouwende discussies en 
verfrissende ideeën gaven me energie 
om er weer maanden tegenaan te 
gaan. Maar wat me zo mogelijk nog 
hoopvoller stemt, is dat we met 
ons initiatief niet alleen staan. 
Over de hele wereld staan mensen 
op en beseffen ze dat ze dit niet niet 
zo maar moeten ondergaan. Overal 
zeggen mensen overtuigd ‘yes, we 
can’. De roep naar een grondige 
politieke vernieuwing is groter 
dan ooit. Dat geeft nieuwe hoop.’
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GROENE INITIATIEVEN IN 
DE REGIO

Het kan anders, ook in onze regio. Bij 

heel wat projecten neemt Groen het 

voortouw om te werken aan meer 

groen, meer duurzaamheid en een 

gezondere mobiliteit. Enkele 

voorbeelden. 

In Borsbeek zorgde schepen Tom 

Verboven voor de erkenning als Fair 

Trade-gemeente. Groen Mortsel trekt 

dan weer volop de kaart van 

leefkwaliteit in de woonwijken. In 

Boechout maakt schepen Mik 

Renders (Groen-Gangmaker) werk 

van de aanleg van fietsstraten in 

2017. In Hove voeren we samen 

binnen 'Hove Beweegt' strijd voor het 

behoud van de open ruimte in een 

woonuitbreidingsgebied ten zuiden 

van de gemeente, terwijl we in 

Kontich binnen Dorpslijst Sander een 

ambitieus mobiliteitsplan uitwerkten. 

Groen Edegem maakt volop werk van 

pronkstukken als Hof Ter Linden en 

Club 27, terwijl Groen Boom vanuit de 

oppositie de invoering van de 

fietsstraten realiseerde.

Sien Pillot, regiovoorzitter

EEN GROENE RING 
ROND HEMIKSEM

Hemiksem ligt dichtbij de stad en 

voelt de druk van de 

stadsuitbreiding. Maar met de 

stedenbouwkundige last - een 

belasting op bouwen die gebruikt 

wordt voor groenprojecten -  

vermijdt schepen voor ruimtelijke 

ordening en milieu Jenne Meyvis 

dat de hele gemeente wordt 

volgebouwd. "We willen een ring 

van groengebieden rond onze 

gemeente kopen en 9 kilometer 

trage wegen aanleggen", vertelt 

de schepen. "Op ons grondgebied 

van zo'n 5  km2  zullen we nooit de 

mogelijkheid hebben om 

gigantische bossen  aan te 

leggen. Maar als je alle 

inspanningen optelt en groene 

gebieden zo veel mogelijk verbindt 

met corridors, merk je dat je echt 

een verschil kan maken."

KLIMAATVERANDERING: NIET WACHTEN TOT HET 
WATER ONS AAN DE LIPPEN STAAT

Door de klimaatverandering neemt de droogte toe en warmt de aarde op. In 
onze regio zal ze ook voor meer en hevige neerslag op korte tijd zorgen. Om dit 
water te kunnen opvangen, is ruimte nodig. De provincie Antwerpen heeft hierin 
een belangrijke verantwoordelijkheid. Jammer genoeg verloopt het tempo 
waarin de provincie opvangbekkens realiseert veel te traag. Met Groen vinden 
we dat er dringend extra inspanningen moeten komen rond het integrale 
waterbeleid. Want met de huidige 3 kleine nieuwe projecten per jaar kunnen we 
de problemen met wateroverlast niet binnen de perken houden. 

Daarnaast moeten ook andere maatregelen genomen worden. Zo kan je 
regenwater met behulp van schotten tegenhouden in de grachten. Zo krijgt het 
de kans om geleidelijk in de grond te dringen. En dat is belangrijk in de strijd 
tegen overstromingen. 

Ook de toenemende periodes van droogte, vragen extra inspanningen. Zo is het 
belangrijk om water op te sparen en het verbruik ervan goed in de gaten te 
houden. Ook hier moet de provincie een extra tandje bij steken, anders wordt 
het dweilen met de kraan open. 

Eén stap in de goede richting is alvast gezet. Er wordt volop gewerkt aan een 
nieuw ruimtelijk structuurplan, de Nota Ruimte. Dat plan bevat belangrijke 
stappen om zuiniger om te gaan met onze open ruimte. Het wordt ook 
gekoppeld aan een groot netwerk van groene ruimte in water in de provinciale 
valleigebieden. Dat is een sterk signaal. Met Groen zullen wij er alles aan doen 
om er voor te zorgen dat dit plan nu wordt vertaald naar concrete projecten. 
 
Diederik Vandendriessche, provincieraadslid

REGIONAAL

© Nathan Vandendriessche

© ID/Bas Bogaerts

Diederik Vandendriessche aan het bufferbekken van 
de Koude Beek in het Landschapspark Frythout
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Applaus voor fietsers 

Net als vorig jaar weerklonk 

op 21 maart applaus voor de fietsers. 

Jong en oud, studenten en 

werknemers die zich per tweewieler 

naar school of job verplaatsten, 

waren aangenaam verrast. 

Bij deze actie van de Fietsersbond 

kwamen ook enkele schepenen mee 

supporteren. Verplaatsingen met de 

fiets zijn immers goed voor het milieu, 

maar ook voor je ribbenkast! 

1

Nieuwe sportchalet krijgt vorm 

Voor de sporters blijft het nog even 

behelpen geblazen. De bouw van de 

nieuwe sportchalet liep de afgelopen 

maanden wat vertraging op. 

Onverwachte problemen in de bodem 

waren de schuldige. 

Liefhebbers van voetbal, tennis, 

petanque of atletiek: nog even 

geduld, stilaan krijgt de chalet vorm!

2
Busbanen A12 worden veiliger 

De (on)veiligheid op de A12/N177 – de 

Boomsesteenweg- houdt iedereen 

bezig. Gelukkig wordt er ook aan 

gesleuteld. Zo wordt de snelheid op 

de busbanen binnenkort 50 i.p.v. 70 

km per uur. Die busbanen krijgen voor 

het einde van dit jaar ook meer ruimte 

toegewezen. De uitvoering van 

rioleringswerken zal dat mogelijk 

maken. Het gaat om het traject 

Leugstraat tot de grens met Wilrijk. 

3

Slotgracht 

Kasteel Solhof is een geklasseerd 

dorpsgezicht. De gracht eromheen 

lijdt wel eens aan watertekort. Dat 

belet echter niet dat water er de 

ondergrond heeft aangetast. Zo is de 

oever met de Baron van Ertbornstraat 

langzaam gedestabiliseerd geraakt. 

Saneringswerken dringen zich op en 

komen eraan in het najaar.

4



Doeners uit Aartselaar 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.

ALLES WAT JE 
OVER BIO 

ALTIJD AL WILDE WETEN…
 

Al die vragen kan je stellen aan bioboer Dirk ’s Jongers van Milagrow, 
tijdens een lentereceptie op zaterdag 22 april. 

Je bent welkom vanaf 14 u. Na het bedrijfsbezoek ronden we af met een 
hapje en een drankje. Maak intussen al even kennis via de speelse 

website www.milagrow.be. 

FIETSTOCHT

Zondag 23 april trekt de Fietsersbond naar Klein-Brabant. 
Zin in een rustig (gezins)fietstochtje van zo’n 45 à 50 km? 

Kijk dan je tweewieler na en kom tegen 11 uur naar het 
Laar. We pauzeren en picknicken onderweg. 

Groen Aartselaar 

René Lauwers

Filip De Pillecijnlaan  7

2630 Aartselaar

03 887 27 12

rene.lauwers@groen.be 

     www.facebook.com/groenaartselaar

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.




