
De schepen van mobiliteit, Bart Van
Scharen, reageerde in eerste instantie niet
bijster enthousiast. Maar de weergoden
gaven nog twee jaar respijt want de
winters van 2014 en 2015 waren
uitzonderlijk zacht. In tussentijd konden
de geesten rijpen bij het bestuur. De
technische dienst werkte een strooiplan
uit en er werd een speciale tractor
aangekocht die geschikt was om de

fietspaden te strooien. Een voertuig dat
ook kan sneeuwruimen, borstelen en zelfs
met pekel kan sproeien.

Afgelopen winter konden we eindelijk de
eerste resultaten zien van al deze
inspanningen. De belangrijke fietspaden
lagen er ’s morgens vroeg na de eerste
winterse neerslag in januari al in zeer
goede staat bij. Een pluim voor de
technische dienst en de gemeente-
arbeiders die zich hier extra voor ingezet
hebben. Ook in de winter kan de fiets  een
goed vervoersalternatief zijn voor de auto.
Minder auto's op gladde wegen betekent
ook minder kans op ongevallen. Maar dan
wel op voorwaarde dat je zonder vallen op
je bestemming kan raken.

De volgende stap is volgens Groen-Rood
een overleg met onze buurgemeenten om
de strooidiensten op mekaar af te
stemmen. Nog te vaak stopt een
gestrooid fietspad nu aan de
gemeentegrens en beland je als fietser
toch nog op een ijspiste met gevaar voor
lijf en leden. Als fietser in de
winterperiode wil je er zeker van kunnen

zijn dat de route die je neemt, ook ijsvrij zal
zijn.  Alle betrokken gemeenten moeten
samen een intergemeentelijk
fietspadenplan uitwerken. Op die manier
ontstaat een netwerk van veilige en goed
onderhouden fietspaden, die van de fiets
een waardig vervoersalternatief maken
voor elk seizoen!
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> Jan Herthogs: "De volgende stap is overleg met onze buurgemeenten, want nog te vaak eindigt
een gestrooid fietspad aan de gemeentegrens."

DE VIER FIETSSEIZOENEN
VAN WOMMELGEM
In 2013, aan het begin van deze legislatuur, stelde Groen-Rood
in de gemeenteraad een vraag over een strooiplan voor de
fietspaden. Dit bleek in onze gemeente nog niet te bestaan,
waardoor fietspaden soms wel, soms niet gestrooid werden
met gevaarlijke toestanden tot gevolg.

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

Op 11 november vertrok een groep van Groen Plus te voet naar de
klimaattop in Parijs. 16 dagen later waren ze ter plaatse
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//WWW.GROEN-PLUS.BE/

Fons Lommelen stapte mee met Groen Plus
naar de klimaattop in Parijs
De groene senioren, waarvan de oudste deelnemer bijna 80 jaar
is, vertrokken met een duidelijke boodschap naar de
regeringsleiders. “Een ambitieus klimaatbeleid is goed voor onze
kinderen en kleinkinderen. Het is in de eerste plaats voor hen,
voor de toekomstige generaties, dat we naar Parijs wandelden”,
verklaart Fons Lommelen, voormalig gemeenteraadslid voor
Groen in Wommelgem. “De COP21 in Parijs moest lukken, want
het is van cruciaal belang dat een wereldwijd klimaatbeleid de
klimaatopwarming onder de 2 graden Celcius houdt."

De wandeltocht ging over 16 etappes van dagelijks meer dan 20
km. Onderweg vernamen de stappers het verschrikkelijke nieuws
over de aanslagen in Parijs en ook over de afschaffing van alle
manifestaties rond de Klimaattop. Toch wandelden ze verder,
omdat ze dit statement zo belangrijk vonden. "De vele acties en
de massale aanwezigheid van burgers, oud en jong, moesten
voor bijkomende druk zorgen op de onderhandelingen. Daarom
besloten we toch door te stappen", verklaart Fons

Vanuit Groen Wommelgem willen wij Fons  feliciteren met deze
fantastische inspanning voor het klimaat.

De technische dienst werkte aan een
strooiplan en kocht onlangs nog een
speciale tractor aan
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Door de hoge huurprijzen in Wommelgem
belanden mensen met een leefloon vaak in de
armoede en kunnen ze andere basisbehoeften
niet meer bekostigen zoals gas, water of
elektriciteit. Door deze noodzakelijke kosten
mee in rekening te nemen in de steunnorm kan
deze groep toch een menswaardig bestaan
leiden. Groot was echter onze verbazing toen
we vernamen dat de huishuur niet langer als
een noodzakelijke kost gezien werd.  Sommige
huishoudens zouden dankzij de nieuwe
berekening meer ondersteuning krijgen, maar
anderen zouden wel (een deel van) hun
huurtoelage verliezen.

Annemie Dierckx, OCMW-raadslid, merkte op
dat mensen die nu elke maand net het hoofd
boven water houden, opnieuw kopje onder
geduwd worden. Zij deed het voorstel om het
algemene budget op te trekken. Er is geld
beschikbaar door de onverwachte verkoop van
een aantal gronden. De meerderheidspartijen
reageerden hierop dat het OCMW niet dient om
huureigenaars rijk te maken en dat deze de
huurprijzen kunstmatig hoog zouden houden.
Bovendien klopten zij zich op de borst dat
Wommelgem toch het laagste aantal
leefloontrekkenden telt in heel Vlaanderen.

Voor Groen-Rood moet de steunnorm anders
berekend worden. Uit onderzoek blijkt dat de
huurprijzen in Wommelgem niet hoger zijn dan

in andere randgemeenten van Antwerpen. Er is
ook geen abnormale leegstand van
huurappartementen en –woningen. Panden
raken blijkbaar makkelijk verhuurd en voor
relatief hoge prijzen. Door mensen met een laag
loon niet te ondersteunen, komen zij in de
verdrukking op de huurmarkt. Hierdoor moeten
zij noodgedwongen woningen huren in andere
gemeenten. Men duwt op deze manier de
inwoners met een laag loon of leefloon
systematisch naar de buurgemeenten.

Groen-Rood vindt dat er huurtoelage moet
gegeven worden aan alle lage inkomensgroepen
in Wommelgem. Zolang er niet voldoende goede
alternatieven zijn voor deze mensen (o.a.
sociale huurwoningen) vinden wij dat
Wommelgemnaars moeten ondersteund
worden om in hun gemeente te kunnen blijven
wonen. Ook als ze – vaak noodgedwongen – een
beroep moeten doen op steun van het OCMW.
Want wonen is een basisrecht!
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Omdat NVA, Gemeentebelangen en OpenVLD de huishuur niet als noodzakelijke kost zien
worden inwoners, die net het hoofd boven water houden, opnieuw kopje onder geduwd.
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Op de OCMW-raad van oktober lag een punt ter discussie om de
steunnorm voor de allerlaagste inkomens in Wommelgem op een
andere manier te berekenen. Op het eerste zicht leek dit ons een
goed voorstel, want moeten rondkomen met een laag loon of
uitkering is met de hoge huishuren in onze gemeente erg moeilijk.

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

Personenbelasting daalt naar 5%
In december werd de personenbelasting verlaagd tot 5%.
Groen-Rood steunde deze maatregel, omdat met deze
verlaging ons voorstel van 2013 op deze manier volledig
uitgevoerd werd. Wij stelden toen al voor om de
personenbelasting laag te houden en de opcentiemen te
verhogen. De eerste belasting is namelijk een extra
belasting op het loon dat elke Wommelgemnaar verdient en
arbeid wordt in België nu  al te zwaar belast. De
opcentiemen daarentegen worden berekend op het
kadastraal inkomen van elk gebouw dat op ons grondgebied
staat. Door deze opcentiemen wordt er meer belast op basis
van vermogen: mensen met een gemiddelde woning betalen
minder dan iemand met een grote villa; eigenaars van
meerdere appartementen dragen meer bij, ook als ze niet in
Wommelgem wonen.  Het is een eerste bescheiden stap
naar een meer rechtvaardige lastenverdeling, ook op
gemeentelijk niveau.

https://www.groen.be/taxshift

Marktprijzen Scheersel gehalveerd op
voorstel van Groen-Rood
In 2013 verdubbelden NVA en Gemeentebelangen de
marktprijzen voor standplaatsen op de wekelijkse markt. Na
twee jaar hielden veel marktkramers Wommelgem voor
bekeken en zag men het marktplein stilaaan leeglopen. Een
verlaging drong zich dan ook op. De meerderheidspartijen
stelden een eerder symoblische verlaging voor. De oppositie
wilde minstens een terugkeer naar de oude tarieven.
Bovendien kaartte Groen-Rood in de de gemeenteraad aan
dat de marktkramers klagen over de lagere opkomst
wanneer ze op het Scheersel staan. Voor sommigen loont
het werkelijk de moeite niet meer om ervoor naar
Wommelgem te komen. Door de vele evenementen op het
marktplein wordt de wekelijkse markt bovendien ook meer
verplaatst naar het Scheersel dan vroeger. Groen-Rood
diende dan ook een amendement in om de standprijzen te
halveren op vrijdagen dat de markt op het Scheersel moet
staan. Ons voorstel werd aangenomen en we hopen dat de
wekelijkse markt op deze manier weer wat ademruimte
krijgt.

//www.wommelgem.be/markt

Help mee aan een groener Wommelgem
Heb jij ook een duidelijk idee hoe onze gemeente eruit zou
moeten zien over vijf jaar?  Denk je dat Groen je hierbij zou
kunnen helpen? Wil je de handen uit de mouwen steken
voor een sterkere groene partij?
Neem dan zeker contact op met ons secretariaat, zodat we
samen kunnen kijken wat we voor mekaar kunnen
betekenen.

jan.herthogs@groen.be

15 februari was #Valentrein
Ook dit jaar bedankte Groen weer alle gebruikers van het
openbaar vervoer op Valentrein. Met onze regio deelden we
flyers uit aan Station Noorderkempen en aan de terminus
van tram 3 in Schoten. Pendelen hoeft geen olympische
discipline te zijn. Daarom wil Groen ijveren voor meer en
beter openbaar vervoer!

CONTACT Groen Wommelgem

Jan Herthogs

St-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

info@groenwommelgem.be

www.groen.be

@groen

www.facebook.com/

groenroodwommelgem.be
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