GEZOND
GELUKKIG
GROEN

'GROENE BUURT
GELUKKIGE BUURT'


Wat maakt jou gelukkig in Wommelgem? We stelden deze
vraag aan heel wat inwoners tijdens onze huisbezoeken van
het afgelopen half jaar. Mensen wonen hier graag. Omdat er
nog steeds meer groen is dan in de stad, terwijl die stad toch
nog altijd vlakbij is.

Laat ons deze troeven van Wommelgem nog meer versterken.
Open ruimte moeten we bewaren en niet volbouwen. De
versnipperde groene ruimten kunnen we uitbreiden en met
elkaar verbinden, zodat iedereen groen heeft op wandelafstand.
En we zorgen voor vlotte en veilige verbindingen naar de stad,
zowel met de fiets als het openbaar vervoer.

JAN HERTHOGS
LIJSTTREKKER


Wij staan klaar met een ploeg van 23 enthousiaste kandidaten, die
voor drie dingen willen gaan: GEZOND - GELUKKIG - GROEN.
Samen maken we dit groene verhaal waar in Wommelgem.
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Wommelgem

WAT MAAKT JOU
GELUKKIG IN JE BUURT?

GROEN
Wat maakt jou gelukkig? De resultaten
van het grote buurtonderzoek lezen als
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een
bruisende kern en ruimte voor
ontmoetingen.

Dat is precies waar wij op inzetten: we
vergroenen de openbare ruimte, geven
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in
betaalbare woningen. Een gemeente op maat
van de inwoners. Álle inwoners.

Alle studies bewijzen het: groen maakt gelukkig. Mensen
willen meer natuur in hun buurt, de Vlaming koestert zijn
bomen. Wij zullen daarom nog meer waardevolle natuur
creëren in onze gemeente.
We zorgen ervoor dat elke inwoner toegankelijk
groen heeft op wandelafstand. Daarom beschermen
we de natuur en de open ruimte en verbinden we de
versnipperde groengebieden met elkaar.
Nu is Fort 2 voor veel inwoners het enige
toegankelijke groen. Toch gebruiken we slechts een
klein gedeelte van het domein. Wij stellen meer
variatie voor in de activiteiten op het fort.
Laat Wommelgem een voortrekker worden in de
strijd tegen de opwarming van het klimaat. Onze
gemeentelijke CO2-uitstoot moeten we kunnen
terugdringen naar de Europese normen.

GEZOND
In Wommelgem is het aangenaam wonen. De meeste
inwoners zullen dat beamen en daarom wonen ze in onze
gemeente. Toch komt de leefbaarheid meer en meer
onder druk door luchtvervuiling, meer verkeer en minder
open ruimte.
Elke inwoner, jong of oud, moet zich vlot en veilig
kunnen verplaatsen. Groen eist voor voetgangers en
fietsers de infrastructuur die ze verdienen: brede,
comfortabele fietsverbindingen, met veilige
oversteekplaatsen.
Kinderen moeten kunnen ravotten. Voor alle wijken
zouden er op wandelafstand uitnodigende en
avontuurlijke speeltuintjes moeten zijn, waar
kinderen zich kunnen amuseren.
Sporten maakt gezond en gelukkig. We moedigen
een diverser sportaanbod aan, zowel in clubverband
als individueel. Startende clubs kunnen een beroep
doen op een Sportfonds en we voorzien buitensporttoestellen op verschillende locaties in de gemeente.

GELUKKIG
Elke Wommelgemnaar moet de kans krijgen om zijn
dromen waar te maken. Ervoor zorgen dat iedereen mee
is, dat is waar politiek om draait.
Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil
kopen of huren. Groen zet zich in voor meer
betaalbare woningen. Niet alleen door te investeren
in meer sociale woningen, maar ook door
alternatieve woonvormen te ondersteunen.
Ook jongeren hebben nood aan ontmoetingsplaatsen.
Het nieuwe jeugdcentrum moet activiteiten
organiseren voor en door jongeren, die aantrekkelijk
zijn voor iedereen, maar ook met ruimte voor
experiment.
Jij bepaalt mee hoe Wommelgem er in de toekomst
zal uitzien. Groen ijvert voor tijdige inspraak en
transparantie, dus vóór de start van elk groot project.
Daarnaast willen we via een 'burgerbegroting' de
inwoners laten beslissen hoe een bepaald deel van
het gemeentelijk budget besteed moet worden.
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HERTHOGS Jan
Directeur opvangcentrum asielzoekers
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37 jaar
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Leraar op pensioen
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DIERCKX Annemie
Lerares wiskunde
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13

TITS Marina
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Beroep, woonplaats,
leeftijd
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PIERETS Eva
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MALOMGRÉ Jelle
Student rechtspraktijk
20 jaar
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Gepensioneerd
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NAAM Voornaam
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BULENS Patrick
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VAN RIJKELEN Geert
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leeftijd

6

HUYGEN Nathalja
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31 jaar
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leeftijd
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ROSKAMS Koen
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53 jaar
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NELIS Marleen
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leeftijd
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VERVOORT Thierry
Leraar secundair onderwijs
41 jaar
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OST Kevin
Tuinaannemer
40 jaar

31

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats,
leeftijd
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SAFI Mariyam
Masterstudent Rechten
27 jaar

21

VAN BORTEL Ria
Lerares op pensioen
68 jaar

32

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats,
leeftijd
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VAN DEN PLAS Maria
Lerares op pensioen
69 jaar

22

DENISSEN Fik
Tekenaar op pensioen
81 jaar

33

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats,
leeftijd

Lerares farmaceutische wetenschappen
60 jaar

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.
Elke dag groeit onze beweging.

Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


http://www.groenwommelgem.be/doe_mee

‘EEN MOOIE TOEKOMST VOOR ONZE
KINDEREN EN KLEINKINDEREN,
IN EEN GEMEENTE MET
EEN HART VOOR HET KLIMAAT’



ANNEMIE DIERCKX

Na twee jaar in de gemeenteraad en vier in de OCMW-raad
weet ik het wel zeker: jouw stem is belangrijk. Als burgers bepalen
jullie mee de toekomst van Wommelgem, en dat gaat véél verder
dan verkiezingen om de zes jaar. Groen zal zorgen voor meer
inspraak en voor volledige transparantie, en zulks op het gepaste
tijdstip, dus vóórdat grote projecten op de tekentafel komen.

Bij Groen zetten we ons in voor duurzame ontwikkeling, een
veilige fietsinfrastructuur, betaalbare woningen voor jong en
oud, speelpleintjes en ontmoetingsplekken voor de jeugd,
meer groen in elke wijk, en voor een fort dat bruist van
levenslust, dankzij een uiteenlopend aanbod van activiteiten.
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Lerares wiskunde, 46 jaar

EVA PIERETS
Als jonge moeder geniet ik ervan kinderen te zien
ravotten, hen nieuwe dingen te laten ontdekken of hun
ogen vol verwondering te zien blinken. Dat moeten zij in de
toekomst ook met hun eigen kinderen kunnen beleven.
Daarom kom ik in beweging voor Groen, de partij die het nú
opneemt voor de generaties van later.
Ook vandaag moeten we blijven vechten tegen onrecht en
voor een duurzame samenleving, waar er plaats is voor
iedereen, met respect voor mens, dier en natuur.
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Groen wil van Wommelgem een aangename gemeente maken
waar het goed leven is, in een groene omgeving en waar jong
en oud het gevoel hebben erbij te horen.

Freelance vertaler, 40 jaar



FONS LOMMELEN
Als 68-jarige wil ik vanop de vierde plaats de
belangen behartigen van zij die "oud“ heten te zijn
maar zeker nog niet “out” zijn.
Groen is een partij met oog voor alle leeftijden.

De gemeente is het het beste geplaatst om de
problemen van ouderen snel te detecteren. Groen
heeft de mensen en ideeën in huis om van
Wommelgem, voor de jongere ouderen of de
oudere jongeren, een aangename gemeente te
maken om in te wonen.

'MET DE JUISTE INGREPEN KUNNEN
OUDEREN LANGER THUIS WONEN'

4
Gepensioneerd, 68 jaar

DE TIJD VAN UITVLUCHTEN IS VOORBIJ
HET KLIMAAT WACHT NIET
De zomer van 2018 zullen we niet snel
vergeten. België kende de droogste zomer
in veertig jaar, in heel Europa waren er
verwoestende bosbranden en
overstromingen en wetenschappers
verwachten een zwaar orkaanseizoen.

klimaat wacht niet. Er is geen planeet B.

Als we de toekomst van onze planeet willen
veiligstellen, is het noodzakelijk dat ook de
politiek haar verantwoordelijk neemt en
voluit kiest voor duurzame oplossingen.
Ook op lokaal vlak, hier in Wommelgem!
Groen stelt een gemeentelijk klimaatfonds
voor, zodat verlaging van de CO2-uitstoot
geen gevolgen heeft op de totale kostprijs
van een gemeentelijk project.



GROEN VOOR IEDEREEN
Wommelgem telt heel wat 'trage
wegen': kleine wegeltjes die enkel
door voetgangers en fietsers gebruikt
mogen worden.
Die wegen vormen momenteel echter
nog geen perfect netwerk, omdat
drukke straten het traject kruisen of
omdat aansluitende wegen slecht
onderhouden zijn.

De mensen worden zich meer en meer
bewust van de gevolgen van ons doen en
laten op de planeet. Het valt niet meer te
ontkennen: de klimaatverandering laat zich
voelen, hier en nu. Soms lijkt het of de hele
wereld bij de pakken blijft zitten, ook al
kennen we de oplossingen.
Maar de tijd van excuses ligt achter ons.
Het is dringend tijd voor een ander beleid.
Nú zijn maatregelen nodig, want het


Vele burgers zijn wel al in actie geschoten.
Zwerfvuilacties, de statiegeldalliantie, de
klimaateisers, … het zijn maar enkele van
de talrijke voorbeelden. Nu is het aan de
politiek om de kar te trekken.

'Wommelgem beter verbinden
met de buurgemeenten'
Beter onderhoud van de trage wegen,
op strategische plaatsen fietsstraten,
en een goede bewegwijzering: met die
maatregelen kan het een echt
netwerk worden voor fietsers en
voetgangers, dat Wommelgem met
alle buurgemeenten verbindt.

'We richten een gemeentelijk
klimaatfonds op om te investeren in
een lagere CO2-uitstoot'

EEN MASTERPLAN VOOR FORT 2
De gemeente bezit al meer dan veertig
jaar het domein Fort 2. Heel wat
verenigingen hebben er een plekje
gekregen, maar toch gebruiken we
slechts een klein deel van dit domein. Al
jaren ontbreekt een duidelijke visie op de
invulling van het fort en daardoor raakt
het steeds meer in verval.

de natuur, het recreatieve aspect en het
verenigingsleven. We kunnen het zelfs breder
bekijken. Is er plaats voor startende
ondernemers of sociale economie? Is er nood
aan een vaste podiumopstelling voor
optredens? Kan het héle domein opengesteld
worden voor het publiek?

Fort 2 moet een plaats worden waar
verschillende activiteiten mekaar ontmoeten,
inspireren en ondersteunen. Een plek die
bewoners van binnen en buiten de gemeente
aantrekt.

'Een langetermijnvisie voor het fort'
Groen wil deze trend keren en een
masterplan laten opmaken voor het hele
domein. Alle huidige facetten moeten hier
hun plaats in krijgen: de historische waarde,


