
Hier

"Het huidige beleid heeft 
weinig oog voor de 
sociale en ecologische  
aspecten in onze 
maatschappij"

GROEN GAAT VOOR BETER 
BESTUUR
Van februari tot eind juni trekt 

Groen eropuit. We bezoeken alle 

deelgemeenten, om te horen wat 

jou bezighoudt. Ook onze 

dertigste verjaardag en Bedrijvig 

Groen zijn mooie gelegenheden 

om samen na te denken over een 

leefbare, groenere gemeente.

 

Net zoals elke Heistenaar is Groen 

voorstander van veilig verkeer en 

degelijke jeugd- en ouderenzorg.  

We ijveren voor het landelijke 

karakter van onze gemeente, voor 

een eerlijk beleid, een gezonde 

lokale economie en veel meer.

SAMENSPRAAK
Een degelijk beleid waarin iedereen 

zich kan vinden, stippel je niet alleen 

uit. Daarom gaat Groen de komende 

weken en maanden op pad. Met 

'Groen komt naar jou' bezoeken we 

om de twee weken een 

deelgemeente, zodat jij  ons kunt 

vertellen wat jou bezighoudt.  

30 JAAR GROEN
Op 25 april viert Groen Heist-op-den-

Berg haar 30-jarig bestaan: de 

perfecte gelegenheid om samen na te 

denken over  een menselijker, 

eerlijker en gezonder beleid voor 

onze gemeente. 

BEDRIJVIG GROEN 

Dat Groen van aanpakken weet, 

bewijzen we ook op 15 mei. Ontdek 

tijdens 'Bedrijvig Groen' samen met 

ons en Groen-voorzitter Meyrem 

Almaci  de voordelen van duurzaam 

ondernemen.

TERUG IN HET BESTUUR
Met deze initiatieven willen we de 

inwoners tonen dat Groen opnieuw 

klaar is voor een prominente rol in 

het gemeentebestuur.

in Heist-op-den-Berg

Onze toppers voor 14 oktober

Sluikstorten en statiegeld

Sluipverkeer en vrachtwagens

© Sarah WoutersVoorzitter Bart Van Asten



HIER

Onze doeners
JOACHIM, SARAH EN BART GAAN ERVOOR

Begin dit jaar konden onze leden zich uitspreken over de top drie van 

onze verkiezingslijst. De stemmende leden keurden het voorstel van 

het poll-comité unaniem goed, met de volgende top drie als resultaat.

Onze campagneleider Joachim Van der Auwera staat op de derde plaats. 

Als voorzitter van de lokale afdeling van de Fietsersbond heeft hij oog voor 

mobiliteit en verkeersveiligheid: "Het sluipverkeer in onze gemeente moet 

dalen," vertelt Joachim. "Het verkeer moet veilig genoeg zijn om alle 

kinderen vanaf 10 jaar met de fiets of te voet naar school te laten gaan."

Sarah Wouters, onze secretaris, staat op de tweede plaats.  Sinds de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen is ze  actief lid van Groen Heist-op-den-Berg. "Ik 

was ook al enkele jaren regiovoorzitter van Groen en zetelde in die periode 

samen met Bart in de Politieke Raad. Mijn focus ligt op gezondheid en sociaal 

welzijn. Er moet meer aandacht komen voor ouderen, zodat zij 

volwaardig deel uitmaken van de Heistse samenleving. Iedereen heeft 

recht op een plaats  in onze maatschappij en een gezonde, groene omgeving."

Bart Van Asten is voorzitter en lijsttrekker. "Mijn passie is een duurzaam 

beleid dat rekening houdt met mens, natuur en onze toekomst. Zo ontwierp en 

verspreidde ik  het charter ‘Bijvriendelijke gemeente’  dat al  39 Vlaamse 

gemeenten ondertekenden. Helaas ondertekende Heist-op-den-Berg dit 

charter (nog) niet. Mijn voornaamste doelstelling is dan ook om Heist-op-den-

Berg klimaatneutraal te maken tegen 2025."

V.l.n.r.: Joachim Van der Auwera, Sarah Wouters en Bart Van Asten, onze 3-2-1 op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. ©Bart Van Asten



IN ’T 
KORT

HIER

"Heist moet lid worden van 
de Statiegeldalliantie om 
zwerfvuil tegen te gaan"

VERKEERSVEILIGHEID EN 
SLUIPVERKEER

Iedereen merkt het: het wordt alsmaar drukker op onze wegen. Honderd 

nieuwe inwoners brengen ook telkens 53 extra auto's met zich mee. 

Resultaat: we wachten langer aan de verkeerslichten en schuiven langer 

aan bij ronde punten. Veel automobilisten zoeken naar alternatieven, in de 

hoop sneller te zijn of niet te moeten bumperrijden. Deze routes leiden vaak 

naar rustige wegen, waar je vroeger nog op straat kon spelen. Straten waar 

fietsers en voetgangers zich veilig voelden. Daarom nemen ook zij steeds vaker 

de auto, waardoor er weer meer files ontstaan. Het kan anders.

We moeten voluit inzetten op de veiligheid van alle weggebruikers. We 

moeten de maximumsnelheid op de alternatieve wegen verlagen, zodat ze 

minder aantrekkelijk zijn voor sluipverkeer. Daarnaast moeten we zorgen dat de 

doorstroming maximaal is langs de verbindingswegen. Deze wegen 

moeten een voet- en fietspad hebben, zodat ook zwakkere weggebruikers 

SLUIKSTORTEN EN STATIEGELD

MENSEN VERBINDEN

In deze  turbulente tijden, waarbij 

zowel nationaal als internationaal 

verdeeldheid gezaaid wordt, wil 

Groen mensen verbinden. We 

willen PROBLEMEN BENOEMEN, 

zodat we ze kunnen OPLOSSEN. 

We willen mensen verenigen, om 

samen  te bouwen aan een betere 

wereld voor ons allemaal.

SAMEN BOUWEN

We kunnen hiervoor alle hulp 

gebruiken. Droom jij ook van een 

betere wereld? Vind jij ook dat er 

MEER OOG moet zijn VOOR 

NATUUR EN MILIEU? Vind jij ook 

dat we moeten zorgen dat 

iedereen zijn plaats heeft in onze 

maatschappij? Wij kunnen jouw 

hulp gebruiken!

MEEWERKEN

Heb je interesse om mee te 

werken? 

Contacteer ons via 

info@groenheist.be 

Hou ook onze Facebookpagina in 

de gaten voor interessante 

nieuwtjes. 

Als je net als ons vindt dat Groen 

terug in het gemeentebestuur 

moet zetelen, dan kan je ons ook 

op andere manieren steunen. 

SAMEN MAKEN WE HEIST 

BETER.

JOACHIM VAN DER AUWERA
Bestuurslid Groen Heist
joachim@groenheist.be

SARAH WOUTERS
Secretaris Groen Heist-op-den-Berg
sarah@groenheist.be

zich veilig kunnen verplaatsen.  We 

moeten mensen opnieuw aan het 

fietsen krijgen, door meer veiligheid 

te garanderen.  Ook op deze manier 

rijden er weer minder auto's rond.

Voor vrachtwagens moeten we de 

kilometerheffing aanpassen. Rijden 

op gewone wegen moet (heel) duur 

zijn, terwijl snelwegen goedkoper en 

industrieterreinen gratis zijn. Zo 

wordt slalommen rond de tolwegen 

zinloos en vermijden we 

sluipverkeer en onveilige 

situaties. Vrachtwagens kunnen op 

deze manier opnieuw hun  GPS 

volgen, zonder zich vast te rijden in de 

gracht of tussen muren en paaltjes.

De rustige wegen moeten weer 

rustig worden.  Dat is aangenamer 

wonen en veiliger voor iedereen.

Iedereen stoort zich aan het 

zwerfvuil in de bermen. Reden 

genoeg om geen vuil te dumpen, 

denk je dan. En toch ligt dat vuil 

er. Hoe kan dit? 

Zijn onze vuilbakken te vol? Moeten 

we dat vuil dan maar ergens anders 

dumpen? Het is duidelijk:  

afvalpreventie is belangrijker dan 

afvalverwerking. Afval dat er niet is, 

moeten we niet verzamelen, 

opgehalen en verwerken.

GROENERE BERMEN
Minder volle vuilbakken bieden ook 

meer ruimte voor zwerfvuil, dat dan 

niet  in stille bermen achtergelaten 

wordt. Groenere bermen,  daar wordt 

een mens toch blij van?

Hoewel het grootste deel van het 

zwerfvuil uit drankverpakkingen 

bestaat, bestudeert de Vlaamse 

regering  al jaren de mogelijkheid van 

statiegeld op blikjes en 

petflessen. Daarom is het hoog tijd 

dat ook Heist-op-den-Berg het goede 

voorbeeld geeft en lid wordt van de 

Statiegeldalliantie, om hier meer 

druk achter te zetten. Het kan anders.



GROEN

Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, 
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die 
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een 
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan 
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor 
échte verandering.’

Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand 
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt 
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: 
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’

Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. 
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet 
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen 
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze 

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn 
van het leven verschijnen.’

Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone 
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn 
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom 
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor 
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, 
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving.  
Doe mee op www.groen.be/doemee

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci



GROEN

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft 
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch 
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs 
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al 
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’

De Belgische kerncentrales behoren 
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt 
niet verantwoord ze nog langer open 
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buur-
landen beginnen zich terecht zorgen 
te maken. De kerncentrales moeten 
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 
2050 van de Hoge Venen tot de kust 
op wind en zon.’

Maar kunnen we zo wel voldoende 
stroom produceren? ‘Absoluut’, 
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is 
supermachtig, maar hun bangmakerij 

is ongegrond. Verschillende onafhan-
kelijke studies hebben al aangetoond 
dat de overstap naar hernieuwbare 
energie perfect haalbaar is als we de 
juiste keuzes maken. Bovendien is het 
de enige manier om onze elektrici-
teitsfactuur ook op termijn betaalbaar 
te houden.’

Ontdek ons energieplan 
en teken de petitie op  
www.groen.be/energie

SCHONE ENERGIE= 
JOBS, JOBS, JOBS

Veilig oversteken is topprioriteit:  
kruispunten maken we conflictvrij.

2

We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers 
 en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3

Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer 

weg van dorpskernen en scholen.

4

Het verklikken van controles, via apps of de radio,  
wordt verboden.

5

De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan 
naar een brede mobiliteitsopleiding.

© ID/Bas BogaertsVlaams fractieleider Björn Rzoska

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: 
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke 
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven 
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. 
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

‘Met ons verkeersveiligheids-
plan kan jong en oud 
binnenkort weer met een 
gerust hart de straat op’
 BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

© ID/Bas BogaertsFederaal fractieleider Kristof Calvo
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MECHELEN INVESTEERT 
IN TALENT

Mee onder impuls van Groen 
investeerde Mechelen de laatste 
jaren fors in artistiek talent. 
Kunstenaars krijgen er vandaag meer 
dan ooit extra toonkansen en 
ondersteuning. Samenwerkingen met 
de lokale professionele 
kunstenorganisaties versterken het 
artistieke netwerk. Hierdoor is de 
Dijlestad meer en meer een biotoop 
waarin kunstenaars goed gedijen. 
Belangrijk in dit nieuwe beleid is 
Mechelen Talentenfabriek. 

“Kunstenaars die zich op een 
kantelmoment bevinden, kunnen bij 
onze talentencoördinator 
aankloppen. Die treedt op als 
matchmaker tussen het artistiek 
talent onderling en de 
ondersteuningsmodelijkheden die we 
binnen ons stedelijke weefsel 
aanbieden.

 In onze artistieke werkplaats 
ARTenova, een voormalige 
meubeltoonzaal die leeg stond, zijn 
ondertussen een 40-tal kunstenaars 
aan de slag. We ondersteunen hun 
projecten, faciliteren hun huisvesting 
en hun artistieke producties vinden 
de weg naar het publiek”, zegt Groen-
schepen Björn Siffer, bevoegd voor 
Cultuur, Toerisme en Deeltijds 
Kunstonderwijs.

STERK IN FIETSBELEID

Duffel en Bonheiden hebben, met 
Groen in de meerderheid, de 
afgelopen jaren sterk ingezet op 
een vooruitstrevend fietsbeleid en 
dat werpt zijn vruchten af. Beide 
gemeenten werden genomineerd 
als Fietsgemeente van 2018. 

Voor Duffels Schepen Staf Aerts 
springt de creativiteit in het 
Bonheidens fietsbeleid in het oog: 
“De Remblok, een afspreekplaats 
voor fietsers, is daar hét 
voorbeeld van.” Bonheidens 
Schepen Jan Fonderie verwijst dan 
weer meteen naar de Duffelse 
groepsaankoop elektrische 
fietsen: “Staf heeft hiermee 140 
Duffelaars letterlijk op de fiets 
gekregen. Samen nemen we nu 
deel aan de tweede editie.” 

Op 5 juni is Mechelen gaststad van 
het “Fietscongres 2018”. Daar 
weten Bonheiden en Duffel of één 
van hen beiden de titel 
'Fietsgemeente 2018' mag 
binnenhalen.

VERGROENING VAN HET WAGENPARK VAN HET 
PROVINCIEBESTUUR UNANIEM GOEDGEKEURD

Op de provincieraad van oktober diende Karin Van Hoffelen een voorstel in tot 
vergroening van het wagenpark van het provinciebestuur en haar entiteiten. 
Voor Groen moet het provinciebestuur zelf het goede voorbeeld geven naar 
steden en gemeenten, vooral in het streven naar een klimaatneutrale 
organisatie tegen 2020. 
 
Tot nu toe deed het provinciebestuur bij aankoop van wagens en vrachtwagens 
geen enkel onderzoek naar alternatieve brandstoffen. In november werd het 
Groen-voorstel echter goedgekeurd en ging de provincieraad akkoord om voor 
elk nieuw dienstvoertuig een kosten/batenanalyse op lange termijn te maken. 
 
Dit zal gebeuren door enerzijds de ecoscore op te nemen als verplicht 
gunningscriterium bij alle aankopen van voertuigen. De ecoscore zal voor 
minimaal 20% mee genomen worden in de eindbeoordeling. 
 
Anderzijds zal de beoordeling van de prijs voortaan steeds op de total lifecycle 
cost (TLC) van het voertuig worden gebaseerd. Dat wil zeggen dat - naast de 
ecoscore - ook de fiscaliteit mee in rekening wordt gebracht, met inbegrip van 
de eventuele vrijstellingen voor verkeersbelasting en B.I.V. Jaarlijks zullen de 
provinciale entiteiten een evaluatie maken van het aanbod van de verschillende 
aandrijfmodi (benzine, gas, elektriciteit) op de markt. 
 
De provincie maakt bovendien plannen voor het plaatsen van meer elektrische 
laadpalen, want vooral aan het nieuwe Provinciehuis zijn er nauwelijks voorzien. 
 
Karin Van Hoffelen 
Provincieraadslid 

REGIONAAL

Groene cultuurschepen Björn Siffer

© Bigstock

© Anne Resseler

Op vraag van Groen stemde de provincie in met de 
vergroening van haar wagenpark
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HIER

Groen komt naar jou!

Op zaterdag 10 februari gaven we de 

aftrap van 'Groen komt naar jou'. De 

komende maanden bezoeken we de 

verschillende deelgemeentes, om te 

luisteren naar jou. Wat houdt jou 

bezig? Hoe kunnen we de gemeente 

voor jou beter maken? We horen het 

graag. Om de twee weken bezoeken 

we een dorpskern, waarbij we  je 

graag op een drankje trakteren.

1

Groen op de kerstmarkt

 

Op 16 en 17 december was het weer 

kerstmarkt.  Ondanks het geure 

regenweer, was er naar jaarlijkse 

gewoonte weer veel ambiance op het 

Cultuurplein en in de Bergstraat. 

Wij waren paraat met lokale en 

bioproducten. Vooral de Heistse 

fruitjenever was een groot succes.

2
Bedrijvig Groen

 

Op dinsdag 15 mei komt Meyrem 

Almaci naar Heist-op-den-Berg, voor 

een editie van 'Bedrijvig Groen'. Dit 

evenement is van en voor 

ondernemers die duurzaamheid hoog 

in het vaandel dragen. Vanaf 20 u. is 

iedereen welkom  in Café Vélodroom 

in cc Zwaneberg.

3

Groen komt naar jou!

Hier staan we in Itegem. We imiteren 

het beeld achter ons. Ga maar eens 

kijken, dan zie je wat we bedoelen.

We bezoeken binnenkort nog de 

volgende deelgemeenten:

7 april: Zonderschot: voor de kerk 

21 april: Pijpelheide: voor de kerk 

5 mei: Heist Goor: voor de kerk 

19 mei: Schriek: voor de kerk 

2 juni: Hallaar: voor de kerk 

16 juni: Grootlo: voor de kerk

4
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Doeners uit Heist-op-den-Berg 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.

BEDRIJVIG GROEN
Op dinsdag 15 mei ben je welkom in Café Vélodroom in 

het Cultuurcentrum cc Zwaneberg. Onder begeleiding van 
Groen-voorzitter Meyrem Almaci gaan we op zoek naar goede 

voorbeelden van duurzaam ondernemen.

Iedereen welkom!

GROEN KOMT NAAR JOU!
Om de twee weken bezoeken wij een dorpskern, om met jou te praten 

over hoe het in onze gemeente beter kan. Deel jouw ervaringen 
met ons! Het volledige programma kan je bekijken op 

groenheist.be/groen_heist-op-den-berg_komt_naar_jou

Kom ons zeker bezoeken!

Groen Heist-op-den-Berg 

Bart Van Asten

Kleine Steenweg 155

2221 Booischot

0496/ 07 86 33

bart@groenheist.be

www.groenheist.be 

     www.facebook.com/groenheistopdenberg

      @groenheist

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.




