GROEN
Annemie Dierckx (2de plaats)


GEZOND

Groen maakt gelukkig. We beschermen de natuur, behouden de
kostbare open ruimte en zorgen ervoor dat elke inwoner
toegankelijk groen heeft op wandelafstand.

Elke inwoner, jong of oud, moet zich vlot kunnen verplaatsen.
Groen eist voor voetgangers en fietsers de infrastructuur die ze
verdienen.

Nu is Fort 2 het enige toegankelijke groen voor de meeste
Wommelgemnaars. Toch gebruiken we slechts de helft van dit
domein. Groen wil meer diversiteit in activiteiten op het fort.

Kinderen moeten kunnen ravotten. Groen wil in alle wijken
uitnodigende en avontuurlijke speeltuintjes waar kinderen zich
kunnen amuseren.

Eva Pierets (3de plaats)
Wommelgem is Parijs niet, maar toch kunnen we een verschil
maken voor het klimaat. Meer hernieuwbare energie, minder
afval en gezonde voeding uit de buurt: Groen neemt het voortouw
in de strijd tegen klimaatverandering!

In Wommelgem is het aangenaam wonen,
werken en wandelen. Maak een ommetje
met de fiets of te voet, snuif de frisse lucht
en geniet van de rust.

Sporten maakt gezond en gelukkig. We willen een diverser
sportaanbod aanmoedigen, zowel in clubverband als individueel.

GELUKKIG
Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil kopen of
huren. Groen zet zich in voor meer betaalbare woningen.

Elke Wommelgemnaar moet de kans
krijgen om zijn dromen waar te maken.
Zorgen dat iedereen mee is, dat is waar
politiek om draait.

Ook jongeren hebben nood aan ontmoetingsplaatsen. Het nieuwe
jeugdcentrum moet activiteiten organiseren voor en door
jongeren, met ruimte voor experiment.
Jij bepaalt mee hoe Wommelgem er in de toekomst uit zal zien.
Groen staat voor inspraak en transparantie. Wij willen jouw
gedacht horen!

Vind jij ook dat het anders kan?
Verandering hangt in de lucht. Overal tonen doeners dat het
anders kan. Met een klein gebaar, vol lef en levenslust. Ook in
Wommelgem, in jouw wijk, en ja, zelfs in jouw straat.

Want hier in Wommelgem bouwen we aan een bruisende
gemeente waar mensen voor elkaar zorgen. Hier willen we
betaalbaar wonen en tot rust komen in verkwikkend groen. Hier
willen we met een gerust hart fietsen en wandelen door
aangename en veilige straten.

Sluit je aan bij de duizenden vrijwilligers
van Groen en help ons groeien.
Elk engagement is welkom, groot of
klein, digitaal of mee op straat.
Samen maken we de wereld
menselijker, eerlijker en gezonder

www.groen.be/doemee


Kies samen met Groen voor een gezond, gelukkig en groen
Wommelgem.
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