
Hier

Elke Wommelgemnaar
moet het met lede ogen
vaststellen: Fort 2 raakt
de laatste jaren steeds
meer in verval

FORT 2 HEEFT EEN
MASTERPLAN NODIG
Ondanks de lopende subsidiepro-

jecten voor raam- en metselwerk

van de gebouwen, is er quasi niets

uitgevoerd aan Fort 2. Kapotte ra-

men, vochtproblemen in de ge-

bouwen door de hoge waterstand

van de fortgracht en sanitair dat

te wensen overlaat.

Tegelijkertijd gebeurt er vanalles in

het fort door verenigingen en indivi-

duen, maar lijkt niemand het geheel

te sturen. Waar wil de gemeente

naartoe met het fort? Telkens wan-

neer we vragen stellen aan schepen

Ann Baele (CD&V) blijven we met

meer vragen zitten.

Er is geen masterplan voor Fort 2 en

de schepen is ook niet van plan er een

te maken. Het toegezegde geld voor

de subsidies wordt niet gestort, maar

daar legt de schepen zich gewoon bij

neer. Er moet een beheersplan opge-

maakt worden voor de groene zone

rond het fort, maar hiervoor kijkt de

schepen naar Agentschap Natuur en

Bos. Zelf formuleert ze geen wensen

of verlangens.

WAARDEVOL
Voor Groen kan dit niet langer. Het

fort is de plaats waar verschillende

vrijetijdsfuncties samenkomen: cul-

tuur, jeugd, sportverenigingen, re-

creatie en natuur hebben er allemaal

hun plaats. Bovendien is het de

laatste grote aaneengesloten groene

ruimte in Wommelgem. We moeten al

deze functies op een goede manier

verenigen, zonder dat ze met elkaar in

conflict komen.

Groen dringt dan ook aan op een echt

masterplan voor Fort 2. Waar willen

we naartoe met het fort en hoeveel

geld hebben we ervoor over? Fort 2 is

te waardevol om zomaar te laten

verkommeren.

in Wommelgem

Samen lokaal lekkers ontdekken

Aanpak droge gracht Hofke Moons

Dossier gemeentehuis uitgesteld
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HIER

Karen Vervoort
OPRICHTER VAN BOEREN & BUREN WOMMELGEM

Karen Vervoort richtte in september 2015 Boeren en Buren Wommelgem

op. Het concept hiervan is eenvoudig: lokale land- en tuinbouwers en

ambachtelijke verwerkers plaatsen hun aanbod van de week online op

www.boerenenburen.be. De zogenaamde Buren kunnen hun winkel-

mandje vervolgens vullen en betalen via diezelfde site. 

Het systeem wordt georganiseerd verspreid over Vlaanderen en heeft verschil-

lende voordelen: mensen eten wat lokaal wordt geteeld, er is minder transport

nodig, er is minder voedselverspilling en door het contact tussen producent en

gebruiker weet je exact wat je eet. Er zitten minder personen tussen de produ-

cent en de consument en deze korte keten zorgt voor versere producten en

meer opbrengst voor de boer.

Intussen is er veel gebeurd. Boeren en Buren Wommelgem heeft meer dan dui-

zend klanten, Karen richtte ook een Buurderij op in Lier en runt nu de beide af-

delingen en onlangs werd de eerste verjaardag van Boeren en Buren gevierd

met een proeverij in dienstencentrum De Wimilingen, de vaste uitvalbasis op

donderdagavond.

Wat drijft Karen om dit initiatief te trekken? “Als je naar de supermarkt gaat,

ken je de oorsprong van je producten niet en weet je ook niet hoe lang ze onder-

weg zijn geweest om tot slot nog een paar dagen in je koelkast te liggen voor je

ze klaarmaakt. De producten die je bij ons bestelt, worden de dag ervoor of de

dag zelf geoogst of verwerkt, waardoor de boer ook niet met verliezen blijft

zitten.”

Groen wenst Boeren en Buren het allerbeste toe. Het is een intiatief waarin we

geloven en dat we ook in de toekomst willen blijven ondersteunen.

Karen Vervoort woonde tot voor kort in Wommelgem en richtte vorig jaar de Wommelgemse afdeling van
Boeren en Buren op.
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Het leek ons een impulsieve
aankoop zonder dat het be-
stuur de echte noden kende

LEG WACHTBUIS VOOR HOFKE
MOONS AAN IN TORENSTRAAT

Nu de Torenstraat open ligt is dit het moment om het probleem van de

drooggevallen gracht van Hofke Moons aan te pakken. Anders duurt het

weer jaren voor er zich nog eens zo'n mogelijkheid zal voordoen.

Momenteel zijn er werken aan de gang in de Torenstraat. Eerst werden de

nutsleidingen vervangen en in een tweede fase wordt ook het wegdek ver-

nieuwd. Daarna moet de straat opnieuw voor vele jaren dienst doen. Als we een

bestaand probleem aan de riolering willen oplossen, dan is het nu wel het mo-

ment om dat te doen.

Vlakbij de Torenstraat ligt Hofke Moons, een historisch landgoed dat omgeven

wordt door een hofgracht. Deze gracht ligt er de laatste jaren droog bij. Dit

komt onder andere omdat bij de heraanleg van de Kerkplaats het regenwater in

de verkeerde richting werd afgevoerd. Hierdoor is er te weinig aanvoer van

regenwater naar de hofgracht. De opgedroogde gracht kan tot gevolg hebben

GEMEENTEHUIS IN KOELKAST

In mei werd het KOEIESTRAATJE

GEOPEND, een nieuwe trage ver-

bindingsweg tussen Wommelgem

en Wijnegem in het verlengde van

de Doornaardstraat.

Er was een grote opkomst van

Wommelgemnaars die dit wegge-

tje wilden leren kennen en ook op

ontdekking gingen in het nabijge-

legen natuurgebied De Beemdkant

van Natuurpunt. Achteraf werd al-

les doorgespoeld met een lekker

Tipsorbier.

De gemeente organiseerde in juni

voor de eerste keer een FIETS-

DAG. Tijdens dit evenement

draaide alles rond de fiets: van

een fietshersteller tot gekke

tweewielers of een testrit met

een e-bike. Dit is een eerste goede

stap om meer mensen uit de auto

en op de fiets te krijgen.

Op de gemeenteraad van septem-

ber stond de goedkeuring van de

instap van een PRIVÉPARTNER

IN EANDIS, de netwerkbeheerder

van het gemeentelijke gas- en

elektriciteitsnetwerk. De keuze

van Eandis viel op State Grid Eu-

rope, de Europese poot van een

Chinees staatsbedrijf.

Groen heeft bedenkingen bij deze

verkoop, omdat we hier te maken

hebben met een firma die steeds

verantwoording moet afleggen

aan de Chinese Communistische

Partij.

Willen we hen echt mee de con-

trole geven over ons netwerk voor

gas en  elektriciteit? Jammer ge-

noeg stemden N-VA, Gemeente-

belangen (GB) en Open Vld voor

de verkoop aan State Grid Europe.

ANNEMIE DIERCKX
OCMW-raadslid
annemie.dierckx@groen.be

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

dat het oude monument schade kan

oplopen door scheuren of verzakkin-

gen.

Als we opnieuw regenwater kunnen

aanvoeren naar de hofgracht, dan kan

het water terug op peil gebracht wor-

den. Daarom stellen wij voor om van

de wegenwerken in de Torenstraat

gebruik te maken om alvast een

wachtbuis aan te leggen naar de

hofgracht van Hofke Moons.

Bij een heraanleg van straten in de

buurt kan het regenwater van die

straten alvast aangesloten worden

op deze wachtbuis. Op die manier

kunnen we op termijn het niveau van

de gracht weer op peil krijgen. Daarom

mogen we bij de werken aan de To-

renstraat de kans niet laten liggen

om deze wachtbuis in te graven voor-

dat de straat weer voor jaren niet op-

gebroken kan worden.

Het dossier van het nieuwe gemeen-

tehuis aan de Herentalsebaan stond

op de gemeenteraad van 5 september

op de agenda. Een architectenbureau

had het gebouw onderzocht en de re-

novatiekosten geraamd op 3,6 miljoen

euro. Dit was een flink stuk meer dan

vooraf was verkondigd door de meer-

derheidspartijen N-VA en Gemeente-

belangen (GB).

Bovenop de aankoopprijs van 1,6 mil-

joen euro bleek dit project al bijna

even duur te worden als nieuwbouw.

Bovendien waren er twijfels of alle

diensten er wel ondergebracht kun-

nen worden.

GB steunde daarom niet langer dit

project en stemde tegen in de ge-

meenteraad. De N-VA gebruikte

vervolgens de bouw van de nieuwe

school als pasmunt. Het resultaat

was een gênante vertoning tussen de

twee partijen tijdens de gemeente-

raad.

Nochtans had de oppositie van bij het

begin heel wat bedenkingen geuit bij

dit project. Het leek ons een impulsie-

ve aankoop zonder dat het bestuur de

echte noden van de verschillende

diensten kende. Gevolg: het dossier

belandt nu in de koelkast tot 2019.



NATIONAAL

We staan voor fundamentele keuzes over wie we zijn en hoe we 
samenleven. Wat we de laatste tijd van veel politici horen – rechts én 
links – is een pessimistische visie. ‘We zien veel aanbieders in angst 
en verdeeldheid’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘We horen 
veel slogans en ideetjes die goed klinken maar niet werken. Gaan we 
die verdelende praat achterna of willen we een samenleving met meer 
menselijkheid en verbondenheid? Het is tijd voor nieuwe hoop.’

Meyrem citeert uit een gedicht van Václav Havel. ‘Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Dat is 
precies wat al die mensen doen die zich vandaag inzetten voor een betere 
samenleving. Leerkrachten en verplegers die het beste van zichzelf geven, 
jongeren die kinderen opvangen op zomerkampen, de vele mensen die voogd 

zijn van vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen boodschap aan politici die 
mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen. Zij tonen elke dag opnieuw dat 
het anders kan.’

Groen zal nooit de weg opgaan van diegenen die angst gebruiken om mensen 
te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo 
fel voor gevochten hebben op te offeren. We benoemen, zonder te verbloe-
men. We verwoorden, zonder op te hitsen. We zoeken naar oplossingen, 
zonder te verdelen.

Herbekijk de speech van voorzitster Meyrem Almaci op het Groen 
Europees Zomerweekend: www.groen.be/nieuwehoop

TIJD VOOR NIEUWE HOOP

© Lien AritsOp het Zomerweekend hield voorzitster Meyrem Almaci een vurig pleidooi voor een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid.
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ALS ER AL SPRAKE IS VAN 
EEN NOODTOESTAND, IS 
HET VAN ONS KLIMAAT

Al zestien jaar na elkaar rijgen 
we het ene warmterecord na 
het andere aaneen. Juni was 
met 175 liter water per vierkante 
meter de natste maand ooit. 
In september werden we 
getrakteerd op een hittegolf. 
Mensen worden ziek en hun 
straten staan blank. Wie kan 
eigenlijk nog naast die urgentie 
kijken? Als er ergens sprake 
is van een noodtoestand, dan 
is het voor ons klimaat.

Terwijl in het buitenland volop 
geïnvesteerd wordt in duurzame 
energie, stroomt in België twee 
derde van de energiesubsidies naar 
de fossiele en nucleaire sector. 
Toch ben ik hoopvol. Wat vandaag 
buitengewoon lijkt, zal hier en in 
Europa binnenkort de norm zijn.

Zon- en windenergie zijn nu al 
competitief en dit marktvoordeel 
zal in de toekomst enkel nog 
toenemen. De auto-industrie keert 
haar tanker langzaam maar zeker 
naar voertuigen op elektriciteit 
en waterstof. Gezinnen kiezen 
steeds vaker voor een lekkere en 
gezonde maaltijd zonder vlees. 
De bouwsector kiest voor lage-
energie- en passiefhuizen. En last 
but not least: massavervuilers 
als China en de Verenigde 
Staten onderschrijven bindende 
afspraken rond klimaat. 
Zonder meer historisch.

Veel burgers en ondernemers 
van dit land hebben het 
begrepen. Denk aan de vele 
energiecoöperaties en aan al die 
bedrijven die de switch maken. 
Denk aan al die boeren die 
gezond en dichtbij produceren, 
aan de autodelers en aan de 
fervente fietsers. Die doeners 
moeten we ondersteunen 
met een beleid dat duidelijke 
keuzes maakt. Alleen zo krijgt 
België een gouden medaille voor 
klimaatambitie te pakken.

WAT IS JOUW 
ZORGVERHAAL?

Wat maakte jij mee? Heb jij ideeën 
over hoe het beter kan? Deel jouw 
verhaal. Wij brengen het naar het 
parlement en gaan ermee aan 
de slag. Want diverse stemmen 
en goede ideeën verdienen een 
megafoon in de politiek. 

‘De bewoners fleuren helemaal 
op als er familie op bezoek 
komt met huisdieren’

Deel jouw verhaal 
www.groen.be/jouwzorgonzezorg

‘Bij woonzorgcentrum Floordam aan de slag gaan was een heel bewuste keuze. 
Ik sta helemaal achter de visie van ons centrum. Daardoor doe ik mijn werk ook 
heel graag. De bewoners leven in kleine groepen. Een belangrijk deel van het leven 
speelt zich af in de gedeelde ruimte. Die heeft een open keuken zodat bewoners die 
dat willen en kunnen, betrokken kunnen worden bij huishoudelijke taken. Het menu 
wordt samengesteld door een professionele kok, die elke week voor een lading 
verse ingrediënten zorgt. Geen grootkeuken dus, maar vers gekookte maaltijden. 
Dankzij de buitenruimtes kan de familie op bezoek komen met huisdieren. De 
bewoners fleuren dan echt helemaal op. Bij ons heerst er geen ziekenhuisgevoel, 
maar een echt thuisgevoel.’

EVELYNE VAN NUFFEL
Adjunct-woningverantwoordelijke bij woonzorgcentrum Floordam

ZORGEN VOOR MORGEN
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"Geen nood aan
nieuwe auto-
strades, wel aan
slimme  alter-
natieven."MEER INSPANNINGEN

VOOR BIOLANDBOUW

Biolandbouw zit in de lift. De

consument gaat bewust op zoek naar

gezonde en kwaliteitsvolle

producten. Maar Vlaanderen blijft

achter en zeker in onze provincie zijn

de inspanningen eerder marginaal.

Tegenover gangbare landbouw blijft

bio hangen in een sfeer van wij-zij,

groot-klein, belangrijk-onbelangrijk,

veel budget-geen budget, veel

onderzoek-weinig onderzoek. Dat

willen wij doorbreken.

Afgelopen maanden werkte Koen

samen met de provinciale diensten

landbouw, plattelandsontwikkeling &

onderwijs aan een voorstel. De eerste

stappen werden gezet en ons voor-

stel kreeg groen licht. De provincie

maakt werk van meer aandacht voor

biotechnieken in de leerplannen en

biedt ruimte voor meer  onderzoeks-

mogelijkheden.

 Het is een eerste - stevige - stap die

perspectieven opent voor de toe-

komst van de biolandbouw in onze

provincie.

Koen Kerremans, Provincieraadslid

LEDENDAG

Op 2 oktober organiseerde Groen

Noord- en Voorkempen een

gezellige familiedag. In Schoten

gingen de leden het Albertkanaal

op met de boot en voeren zij

richting de dokken van Antwerpen.

Er werd stilgehouden op de

plaatsen waar verschillende grote

projecten op stapel staan, zoals

de Oosterweelverbinding en het

Kanaalplan. Vanop het water

kregen de deelnemers een beter

zicht op de impact van het BAM-

tracé. Joke Laukens en Johan

Malcorps (Groen) gaven de nodige

technische toelichting. De dag

eindigde met een pannenkoeken-

avond in het Gasthuis van

Wijnegem.

GROEN ROEPT OP OM R11-BIS DEFINITIEF TE BEGRAVEN

Noch het BAM-tracé op zich, noch de combinatie met de A102 (Ekeren-

Wommelgem) en de R11-bis (Wommelgem-Wilrijk) lossen de fileproblematiek

op de Antwerpse Ring op. Tot die conclusie komt Groen-parlementslid Ingrid

Pira na een grondige studie van het PLAN-MER van studiebureau TML. Samen

met de Groen-afdelingen uit de regio’s Boom-Kontich en Noord- en Voorkempen

roept ze de Vlaamse Regering op de initiatieven definitief te schrappen.

“De conclusies van onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven over het

BAM-tracé zijn zonneklaar”, aldus Pira. “De Kennedytunnel blijft een bottleneck,

de doorstroming op de Ring verbetert nauwelijks en zowel de verkeersveiligheid

als de leefbaarheid verslechteren. Bovendien brengen de A102 en de R11-bis

geen significante verbetering in combinatie met het BAM-tracé en wordt weinig

tot matig gebruik voorspeld.” De Groenen verwijten de Vlaamse Regering dat ze

deze conclusies niet ernstig neemt en halsstarrig vasthoudt aan een stokoude

visie op mobiliteit. “De toegenomen verkeersvraag zorgt voor nieuwe problemen

en vraagt om een grondige bijsturing van het beleid”, klinkt het bij Pira en

voorzitters Sien Pillot (regio Boom-Kontich) en Maya De Backer (regio Noord- en

Voorkempen). “Er zijn voldoende initiatieven haalbaar op korte tijd zonder een

nieuwe autostrade door Antwerpen te trekken: maak de Liefkenshoektunnel

tolvrij, verlaag de snelheid op de Ring, voer een slimme kilometerheffing in, zorg

voor meer en beter openbaar vervoer, enz.. Negeer de conclusies van TML niet

langer en focus op alternatieven die zowel de luchtkwaliteit als de

verkeersdoorstroming in en rond Antwerpen verbeteren."

Ingrid Pira, Vlaams Parlementslid Groen (0478/21.45.04)

Sien Pillot, Groen-voorzitter Boom-Kontich

Maya De Backer, Groen-voorzitter Noord- en Voorkempen

REGIONAAL
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HIER

De vakbonden betoogden op 29

september tegen 2 jaar regering

Michel. Groen liep mee in deze

betoging, omdat we het gevoel van

een meerderheid van de burgers mee

een stem willen geven. Viervijfde van

de Belgen vindt het belastingsbeleid

van deze regering onrechtvaardig. Na

2 jaar is de kloof tussen arm en rijk

enkel maar vergroot. Bovendien is er

een groot draagvlak voor een bijdrage

van de  grootste vermogens. De

begroting moet rechtvaardiger

worden. Het kan anders.

1

Het was druk op de proeverij van

Boeren en Buren. Om haar eerste

verjaardag te vieren organiseerde

Boeren en Buren Wommelgem een

proeverij waar je bij alle lokale

producenten eens kon proeven van al

hun lekkernijen.

Bestellen doe je via de website

www.boerenenburen.be. Afhalen kan

elke donderdag van 19 tot 20 uur in

dienstencentrum De Wimilingen.

2
Groen Wommelgem trok in

augustus de straat op voor de

actie 'Plant uw gedacht'. Met

enkele mensen gingen we van deur

tot deur om te vragen wat mensen

graag anders zien in hun buurt. Hun

grote en kleine bekommernissen

nemen we verder mee in ons politiek

werk. Als bedanking deelden we

bloemzaadzakjes uit. Binnenkort

misschien ook aan uw deur?

3
De eerste familiedag van Groen

Regio Noord- en Voorkempen was

een succes. Elk jaar komen de leden

van de regio samen om gezellig bij te

praten bij een goed glas. Dit jaar voe-

ren we met een boot het Albertkanaal

op en kregen we deskundige uitleg bij

het masterplan Albertkanaal en het

hele Oosterweeltracé. Het was ook

de ideale gelegenheid om nog eens de

aandacht te vestigen op alternatieve

vervoersmiddelen zoals de busboot

naar de haven.

4
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Doeners uit Wommelgem 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.

JOUW ZORG, ONZE ZORG
DONDERDAG 24 NOVEMBER – 20 TOT 22UUR

ZAAL ’T CENTRUM IN KALMTHOUT

Van wieg tot rusthuis wachten duizenden mensen in ons land op
zorg. De overheid kijkt vooral naar de vrijwillige handen, zoals
mantelzorgers, om de wachtlijsten terug te dringen. Tegelijk

moeten we met zijn allen langer, meer en flexibeler werken. Voor
Groen kan het anders.

Op 24 november organiseert Groen Kalmthout een avond rond het
thema zorg met Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt. Ook
de Zorgboerderij Rommeshoef uit Essen en OCMW Kalmthout zijn

uitgenodigd.

Iedereen welkom vanaf 19:45 uur op Heidestatieplein 8
in Kalmthout (tegenover station Heide).

Groen Wommelgem

Jan Herthogs

Sint-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

jan.herthogs@groen.be

www.groenwommelgem.be

     facebook.com/groenroodwommelgem

      @jherthogs

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 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.


