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'Verrassend hoe snel er 
creatieve ideeën komen 
als mensen samen 
nadenken'

'BUITENGEWOON GROEN', EEN 
BOEIENDE DENKOEFENING
Met Groen Merksplas zoeken we 

voortdurend naar creatieve 

oplossingen voor de uitdagingen 

in ons dorp. Op de open inspiratie-

avond 'Buitengewoon Groen' van 

12 september in de MARc/kT 

kwamen heel wat onderwerpen 

aan bod. Mobiliteit, energie, zorg 

en wonen waren de hoofdthema's.

Nationaal ondervoorzitter Jeremie 

Vaneeckhout bracht  een frisse kijk op 

kansen en uitdagingen voor een  

gemeente als Merksplas.

Het landelijke Groenegem uit de 

presentatie van Jeremie was 

verzonnen. De tientallen voorbeelden 

waren echte realisaties van 

gemeenten met Groen in het 

bestuur.

ACTIEF MEEDENKEN
De aanwezigen konden acitef 

meedenken. Wat waarderen ze in 

Merksplas? Hoe zien ze de toekomst 

van ons dorp? Wat is er nodig om dit 

te bereiken? Verrassend hoe snel er 

creatieve en concrete ideeën 

komen als je mensen vraagt om 

samen na te denken.

FIETSSTRATEN EN 
AUTODELEN
Een thema dat bij de meeste 

aanwezigen aan bod kwam, was de 

verkeersleefbaarheid van de 

centrumstraten,  in combinatie met 

de bezorgdheid over milieu en de 

omschakeling naar duurzame energie. 

Het denkwerk leverde ideeën op als 

fietsstraten in de schoolomgeving, 

het stimuleren en organiseren van 

autodelen of buurtbusjes als 

alternatief voor het openbaar vervoer.

Groen Merksplas gaat met deze 

ideeën aan de slag en nodigt elke 

Spetser uit om mee te werken. 

in Merksplas

Samenwoonproject 'Driehuizen'

Bedankt Simon. Welkom Walter!

Kolonie: gemeenteraad buitenspel

© Jef SchoofsNationaal ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout over 'Groenegem' op 
Buitengewoon Groen in Merksplas
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Samenwoonproject Driehuizen
DRIE GEZINNEN DERTIG JAAR ONDER ÉÉN DAK

Denk je dat co-housing een nieuw fenomeen is? Dat het alleen in de 

grote steden voorkomt en dat het iets is voor ‘oude hippies’ of ‘jonge 

hipsters’?  Toch niet! Drie gezinnen wonen al dertig jaar in een 

samenwoonproject, waarvan drieëntwintig jaar in Merksplas. Hun huis, 

of beter 'Driehuizen', bevindt zich in de Veldenbergstraat.

Het idee is even eenvoudig als geniaal. In plaats van met drie gezinnen drie 

stukken bouwgrond te kopen, bundelden ze de krachten om een 

samenwoonproject uit de grond te stampen. De initiatiefnemers huurden eerst 

zeven jaar lang een oude villa aan het kanaal in Beerse. Omdat ze elkaar kenden 

van de KAJ, wilden ze hun idealen uit die jeugdbeweging omzetten in de 

praktijk. 

Toen de drie gezinnen groter werden, groeide het idee voor een eigen 

nieuwbouw. Zo groeide 'Driehuizen' uit tot drie aaneengesloten huizen met 

eigen woonruimten en terrashoeken. Ze delen met z'n allen een gezellige tuin. 

Een succesvol samenwoonproject steunt in eerste instantie op goede 

afspraken, onder andere rond gedeelde kosten en onderhoud. Zo werd 

vroeger de babysit gezamenlijk georganiseerd. 

Elke week kookt elk gezin een keer verse soep voor de hele bende. Daarnaast 

draagt iedereen bij aan een ontwikkelingsproject en een eigen 

solidariteitsfonds.

Na dertig jaar zijn de bewoners nog steeds enthousiast over hun keuze: "We 

helpen en steunen elkaar door dik en dun. Het is een geruststelling om te 

kunnen wonen tussen mensen waarop je kan rekenen. Deze manier van wonen 

is bovendien betaalbaar," aldus een van de bewoners van Driehuizen.

Deze cartoon sierde de uitnodiging voor 30 jaar co-housing. Deze vrolijke bende bevolkt(e) de Driehuizen in de Veldenbergstraat. © Jochem Van Gool
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"Ondoorzichtige 
besluitvorming zet de 
gemeenteraad buitenspel"

WALTER VAN PELT, NIEUW 
GEMEENTERAADSLID

Walter Van Pelt volgt Simon Viskens op in de Merksplasse 

gemeenteraad. 

BEDANKT SIMON
Simon Viskens verhuisde naar Antwerpen en kon daardoor niet langer 

gemeenteraadslid blijven. Bedankt Simon voor je inzet van de afgelopen vijf jaar 

en veel geluk in de Koekenstad. 

WIE IS WALTER?
"Ik was er zo’n kleine twintig jaar geleden bij, toen de groene partij in Merksplas 

van wal stak. Sindsdien volg ik het reilen en zeilen in de lokale politiek op de 

voet," zegt Walter. "Raadslid worden is een nieuwe uitdaging, maar de materie 

van de gemeenteraad  is me niet vreemd"

Bij de laatste  gemeentelijke verkiezingen duwde Walter de Groen-lijst. 

HERBESTEMMING KOLONIE

SPEELBOS CARONS HOFKE IS 

JACHTGEBIED

Sinds korte kan je online de 

jachtgebieden in Vlaanderen 

raadplegen. Als je die kaart bekijkt, 

zie je dat heel wat privégebieden, 

misschien ook jouw tuin, als 

jachtgebied gelden. Zelfs het 

speelbos van Carons Hofke blijkt  

jachtgebied!

Op de gemeenteraad van 18 

september vroeg Walter Van Pelt 

(Groen) aan burgemeester 

Wilrycx  om hier iets aan te doen. 

De burgemeester zal de opdracht 

geven om het speelbos als 

jachtgebied te laten schrappen. 

De inwoners informeren hoe ze 

zelf kunnen zien of hun eigendom 

in dergelijk gebied ligt, dat was 

een brug te ver. Daarom doet 

Groen het via deze weg. Meer info 

op WWW.GEOPUNT.BE of 

WWW.SCHIETINACTIE.BE

HUIZEN KOLONIE EN OUDE 

RIJKSWACHTWONINGEN

In 2016 voerde Groen Merksplas de 

opgemerkte affiche-actie 

'Woning(in)nood?!', om de 

leegstand van verschillende 

huizen aan te klagen. 

Ondertussen kocht de gemeente 

de oude Rijkswachtwoningen in de 

Gildestraat. Op de Kolonie 

kwamen negen huizen terug op de 

markt voor een erfpachtregeling. 

De toekomstige bewoners kregen 

net hun toewijzing.  Zo worden 

deze krotten binnenkort terug 

woningen. Maar er zijn nog 

tientallen panden verspreid over 

de Kolonie. Groen blijft de 

leegstand aanklagen en zoekt 

mee naar oplossingen.

WALTER VAN PELT
Gemeenteraadslid
Walter.VanPelt@groen.be

JEF SCHOOFS
gemeenteraadslid
Jef.Schoofs@groen.be

Walter is zeer geïnteresseerd in 

mobiliteit, ruimtelijke ordening en 

energievoorzieningen. Dit laatste mag 

niet verbazen, want voor zijn job 

tekent en berekent hij elektrische 

installaties. Transitie naar meer 

duurzame energie  en beperken van 

energieverbruik zijn helemaal zijn 

ding. 

In zijn vrije tijd is Walter een helpende 

hand voor zijn drie volwassen 

kinderen, doet hij vrijwilligerswerk bij 

LOI (lokaal opvang initiatief) en is hij 

sinds een tijdje ook energiemeester 

(kosteloze adviezen i.v.m. 

energiebesparing). Voor het 

uitstippelen van een stevige 

natuurwandeling of fietstocht ben je 

bij Walter aan het juiste adres. 

Groen Merksplas wenst hem veel 

succes en voldoening bij zijn taak als 

gemeenteraadslid.

Groen Merksplas steunde  het 

gemeentebestuur de afgelopen jaren 

in beslissingen over de restauratie en 

de herbestemming van gebouwen op 

de Kolonie.  Wel benadrukten we 

steeds het gemis aan  initiatieven uit 

de sociale economie in dit geheel.

Afgelopen maanden passeerden 

opnieuw heel wat 'Kolonie-dossiers' 

op de gemeenteraad: aanduiding van 

een medebeheerder en 

drankleverancier, de herbestemming 

van  quarantainestal, de 

aardappelkelders en grote schuur. In 

veel gevallen ontbraken duidelijke 

criteria over de toewijzing. Termijnen 

weken af van beslissingen op de 

gemeenteraad en in de pers 

verschenen tegenstrijdige berichten. 

"De procedures passeren langs de 

gemeenteraad, maar hoe de 

toewijzingen gebeuren en op welke 

basis, is voor gemeenteraadsleden 

uit de oppositie een raadsel," zegt Jef 

Schoofs. "Op deze manier  staat de 

gemeenteraad buitenspel". Als het 

gemeentebestuur een brede basis wil 

behouden voor beslissingen in dit 

dossier, dan is er dringend meer 

openheid nodig.
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Moeten we genoegen nemen met het verhaal dat het allemaal slecht 
gaat? Steeds meer mensen geloven van niet. ‘Na jaren van besparen en 
polariseren, geven wij mensen opnieuw ademruimte en perspectief’, 
zegt voorzitster Meyrem Almaci vastberaden. ‘Ons land bruist van de 
doeners die niet bij de pakken blijven zitten. Menselijke, eerlijke en 
gezonde oplossingen: daar blijven we elke dag keihard voor werken.’

‘Neem nu Martine,’ vertelt Meyrem, ‘een energieke vrouw van 59 jaar. Een paar 
maanden geleden werd haar bedrijf overgenomen door een concurrent. De 
rustige vastheid van haar job sloeg plots om in onzekerheid. De overheid doet 
er nog een schepje bovenop: Martine verliest 140 euro pensioen per maand.’

Meyrem herinnert zich ook het verhaal van Yassin. ‘Yassin heeft autisme. 
Sinds dit jaar staat hij er alleen voor in de klas, want de overheid snoeide 
in de uren individuele begeleiding.’ Of Toon, die een bioboerderij heeft. 
‘Door de fipronilcrisis zit ook zijn bedrijf nu in moeilijk vaarwater.’

‘Martine, Yassin en Toon 
kunnen op ons rekenen voor 
echte oplossingen’

STA MEE OP VOOR HOOP 
EN PERSPECTIEF

De antwoorden van Groen zijn glashelder. Martine verdient een waardige oude 
dag. Ons basispensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer 
vanaf nul. Yassin krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft, want wij investeren 
opnieuw in onderwijs. En ook Toon krijgt het onmisbare duwtje in de rug: we 
maken de broodnodige omslag naar een duurzame en diervriendelijke landbouw.

‘Martine, Yassin en Toon zijn geen slachtoffers van een natuurwet, maar 
van politieke keuzes’, besluit Meyrem. ‘Ze kijken naar ons en vragen 
een antwoord. Tegen hen zeg ik: jullie kunnen op ons rekenen.’

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci
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De tunnels in onze hoofdstad brokkelen af en we komen niet 
verder dan wat oplapwerk. Onze kerncentrales vertonen duizenden 
scheurtjes, maar we laten ze gewoon draaien. De treinen rijden 
vaker te laat dan op tijd en we besparen lustig verder. ‘Kennedy wou 
naar de maan. Maar wat willen wij?’, vraagt federaal fractieleider 
Kristof Calvo zich af. ‘Wat is onze droom, onze ambitie?’

Het kan anders, vonden de groene 
fractieleiders, en BE.invest was 
geboren. BE.invest is een nationaal 
investeringsplan van Groen en 
Ecolo dat ons land klaarstoomt voor 
morgen. We maken de omslag naar 
hernieuwbare energie, ontwarren 
de mobiliteitsknoop en omarmen de 
digitale toekomst. ‘Het is de taak van 
de overheid om er voor te zorgen dat 

alle basisinfrastructuur mee is met 
de tijd’, vindt Vlaams fractieleider 
Björn Rzoska. ‘Maar we zien eigenlijk 
het omgekeerde: de publieke 
investeringen dalen jaar na jaar en we 
hinken achterop in Europa.’ BE.invest 
stelt duidelijke doelen tegen 2030. 
‘Met dit toekomstplan zitten we 
binnenkort weer in de kop van het 
Europese peloton’, besluit Kristof.

BE.INVEST: INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST VAN ONS LAND

©
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‘Kennedy wou naar de 
maan. Wat is onze 
droom, onze ambitie?’

 
Batterijfabriek
Zowel thuis als op de baan 
moeten we meer energie kunnen 
opslaan. Daarvoor hebben we 
krachtigere batterijen nodig. 
Ons land wordt Europees 
koploper in batterijproductie.

Zinneke Valley
De Brusselse Noordwijk wordt 
het kloppend hart van de digitale 
sector in België. Het geeft de 
wijk opnieuw een ziel nadat de 
Vlaamse administratie er wegtrok.

Treinland
De NMBS zit in een wurggreep 
van besparingen. Wij investeren 
opnieuw in ons treinnetwerk. 
Het resultaat: stiptere treinen, 
vlottere verbindingen en 
een fijnmazig netwerk.

0,00

 
Nul op de meter
Onze woningen en gebouwen 
energieneutraal maken: 
het kan. We lanceren een 
energierenovatieprogramma 
en wekken onze elektriciteit 
duurzaam op. In Nederland 
doen ze het al met het ‘nul 
op de meter’-programma.

Ontdek al onze toekomstplannen op www.groen.be/beinvest

Federaal fractieleider Kristof Calvo en Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

Groen_NAT_v1_Nationaal201710.indd   5 10/11/2017   6:46:07 PM



GROENE SCHEPENEN 
ROLLEN RODE LOPER UIT 
VOOR FIETSERS

Steeds meer Kempenaars ruilen de 
wagen in voor de fiets, zo blijkt uit 
recent onderzoek van het Belgisch 
instituut voor verkeersveiligheid 
(Vias) en de Fietsbarometer. Uit 
diezelfde studie van Vias blijkt echter 
ook dat de fiets, samen met de 
motorfiets, het gevaarlijkste 
vervoersmiddel blijft. 

Er zijn nog te veel plaatsen in de 
Kempen waar fietsers zich niet op een 
veilige en comfortabele manier 
kunnen verplaatsen. Onze 
mobiliteitsschepenen in Turnhout en 
Hulshout tonen de weg en stellen de 
fietser centraal in hun beleid. 

Marc Boogers , schepen in Turnhout: 
“Na de Apostoliekenstraat, die in 2014 
fietsstraat werd, is het in 2018 de 
beurt aan de fietsas Brugstraat - 
Robsonplein - Tramstraat - OLV 
straat. Deze as zal worden aangelegd 
als één lange autoluwe fietsstraat. 
De fietser is er hoofgebruiker.” 
Rist Heylen, schepen in Hulshout, 
stelt fietsveiligheid in de buurt van 
scholen centraal. De schoolomgeving 
van Westmeerbeek werd intussen 
grondig aangepast. Met de invoer van 
een eerichtingsstraat hebben 
stappers en trappers nu een baanvak 
helemaal voor zich. “Een wereld van 
verschil,” aldus een fiere schepen. 

SNELLERE AANLEG 
FIETSOSTRADES 
DANKZIJ GROEN

Dankzij de Groen-fractie in de 
provincieraad is er  10 miljoen euro 
extra vrijgemaakt voor 
fietsostrades. Gemeenten kunnen 
hiermee aan de slag om zelf 
trajecten van de fietsostrade op 
hun grondgebied aan te leggen. Ze 
krijgen hiervoor alle kosten 
terugbetaald. 

Het was Groen-provincieraadslid 
Koen Kerremans die er in 2016 al op 
wees dat de aanleg van nieuwe 
stukken fietsostrade veel te traag 
verliep. Zowel de ontwerpkosten 
als de zware kost voor 
onteigeningen vormen voor lokale 
gemeenten een drempel. Daar 
komt dankzij Groen nu verandering 
in. Gemeenten krijgen nu zelf de 
kans om initiatieven te nemen,  
waardoor het veel sneller kan.

TWEE NIEUWE LOKALE GROEPEN IN DE KEMPEN

Steeds meer mensen kiezen voor Groen: we zien het zowel aan ons groeiend 
ledenaantal, als aan de peilingen, waar we intussen op de 3e plaats staan. 
Bovendien zien we in verschillende gemeenten nieuwe Groen-groepen als 
paddenstoelen uit de grond schieten. Bij de volgende verkiezingen komen we 
dan ook op in een recordaantal gemeenten over heel Vlaanderen. 

Ook in de Kempen mogen we twee nieuwe groepen verwelkomen: in Olen en 
Balen. De initiatiefnemers in beide gemeenten voelden dat er in hun dorp vraag 
was naar een meer uitgesproken progressieve visie. “We willen in Olen bouwen 
aan een groenere, positievere toekomst” legt Elke Tweepenninckx uit. “In Olen 
beweegt van alles, die ideeën mogen niet verloren gaan”. Daarom zullen de 
Olense groenen over de partijgrenzen heen samenwerken om de burger nog 
meer inspraak te geven.

Ook in Balen werd de lokale Groen-groep na een paar jaar afwezigheid nieuw 
leven ingeblazen. Om het nieuwe begin te vieren, lieten de Balense groenen een 
kano te water. Ook hier voelen de initiatiefnemers dat het groene bewustzijn 
groeit. “We willen in gesprek gaan met de Balenaars om te zien wat er leeft in 
onze gemeente, en de progressieve kiezers een extra stem geven,” zegt Saskia 
Sterck. 

Overal in de Kempen staan mensen op voor een groenere toekomst. Groen is erg 
blij dat we hen mogen verwelkomen in onze rangen. Samen maken we de 
wereld menselijker, eerlijker en gezonder. Gemeente per gemeente.

KEMPEN

een baanvak voor de fietsers

Koen Kerremans, provinicieraadslid

Initiatiefneemster  Groen Olen, Elke Tweepenninckx 
(rechts), tijdens eerste actie 'Idee voor Olen'.
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Opbrengst Quiz '16

voor 't Vonderke

‘t Vonderke is een afdeling van vzw 

Markdal en biedt een aangename en 

zinvolle dagbesteding aan kinderen 

en jongeren die door omstandigheden 

niet naar school gaan. Het bedrag dat 

ze ontvingen van Groen Merksplas 

gebruikt 't Vonderke voor de 

herinrichting en uitbreiding van de 

snoezelruimte, waar gebruikers met 

behulp van allerlei zintuiglijke prikkels 

een goed gevoel krijgen.

1

Walter Van Pelt is nieuw 

gemeenteraadslid voor Groen

Walter legde op 18 september de eed 

af als gemeenteraadslid. Meer 

hierover lees je elders in deze 'Hier'.

2

Op 3 november opnieuw quizzen in 

de MARc/kT

Groen Merksplas presenteert op 3 

november om 19.30 u. opnieuw een 

gevarieerde quiz in GC De MARc/kT.

Plezier en uitdaging voor zowel 

gelegenheidsquizzers als routinés.

€15 per ploeg, max. 6 personen

Inschrijven kan via 

groenmerksplas@telenet.be 

De opbrengst gaat naar een mooi 

initiatief in Merksplas.

3

Buitengewoon Groen

Deelnemers op onze open inspiratie-

avond 'Buitengewoon Groen' kwamen 

niet alleen luisteren. Ze brachten ook 

tal van ideeën aan voor de toekomst 

van onze gemeente. Je leest het 

allemaal op de voorpagina van deze 

krant.

4

© Ronny Van den Ackerveken © Jef Schoofs ©  Jef Schoofs © Walter Van Pelt



Doeners uit Merksplas 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.

GROEN QUIZ MERKSPLAS
VRIJDAG 3 NOVEMBER '17, 
19.30 U GC DE MARC/KT

Op vrijdag 3 november verwachten we jullie voor een nieuwe 
editie van onze leuke en spannende quiz in gemeenschapscentrum 

De Marc/kt.
Je bent welkom vanaf 19.30 u. De 1ste vraag stellen we stipt om 20 u.  

Een ploeg bestaat uit max. 6 personen. € 15 per ploeg.

WE SPELEN OOK DIT JAAR WEER VOOR EEN 
GOED DOEL.

Inschrijven kan enkel via 
groenmerksplas@telenet.be! 

Tot dan!

Groen Merksplas 

Jef Schoofs

Schuttershofstraat 34/1

2330 Merksplas

0496/51 28 00

groenmerksplas@telenet.be

www.groenmerksplas.be 

     www.facebook.com/GroenMerksplas

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.




