
Hier

‘Vlaanderen vergrijst.  
Een probleem? Groen- 
Plus, de senioren-
afdeling van Groen, ziet 
het als een uitdaging.’

EEN LEEFTIJDSVRIENDELIJKE 
GEMEENTE: HOE DOE JE DAT?
Vier Wommelgemse senioren 

namen onlangs deel aan het 

GroenPluscongres. Thema was de 

'leeftijdsvriendelijke gemeente': 

welke beleidsmaatregelen kan je 

treffen om ouderen langer in hun 

eigen omgeving te laten wonen? 

Volgende voorstellen nemen wij 

in Wommelgem zeker mee naar de 

verkiezingen van 2018.

Voor GroenPlus blijft basismobiliteit 

onontbeerlijk. Elke gemeente stelt 

haar eigen mobiliteitsplan op en zorgt 

voor een betaalbaar en afdoend 

aanbod van openbaar vervoer. Maar 

het bestuur treft ook maatregelen 

voor taxicheques, mindermobielen-

centrales, autodelen,... Aandachts-

punt blijft een betere toegankelijkheid 

voor mensen met een beperking.

GroenPlus pleit voor een 

buurtgebonden aanpak van zorg. 

Wie hulp nodig heeft bij dagelijkse 

activiteiten (opstaan, wassen, eten 

maken, …) kan terecht in een 

dienstencentrum in de wijk. Het 

huidige concept van de lokale 

dienstencentra (informatie, 

ontmoeting, ontspanning e.d.) is 

onvoldoende. We willen ook een 

meldpunt voorzien waar 

wijkbewoners met een zorgvraag 

24 uur op 24 terechtkunnen voor hulp.

Soms is de nood aan zorg zo groot dat 

permanente opvang nodig is. 

GroenPlus wil meer subsidies voor 

kleinschalige zorghuizen in elke 

wijk (bv. groepswonen voor 

ouderen), maar ook een beter 

evenwicht tussen enerzijds veiligheid 

en hygiëne en anderzijds de 

levenskwaliteit voor ouderen.

De volledige voorstellen vind je in het 

congresboek ‘Leeftijdsvriendelijke 

gemeente’ op https://groen-

plus.be/dossiers.

in Wommelgem

Zelf oogsten op Het Buitenhof

OCMW zoekt sociaal doel

Van de regen in de bus

© GroenPlusSfeerbeeld van een stemming tijdens het congres van Groen Plus 
in Berchem.



HIER

Het Buitenhof
ZELFOOGST-BOERDERIJ IN WOMMELGEM

In 2016 zijn Geert De Haes en Nele Bogaerts begonnen met hun 

zelfoogstboerderij aan de Oelegemsteenweg: Het Buitenhof. Wie lid is, 

kan er zelf zijn groenten en fijne kruiden komen oogsten. Ze hebben ook 

een grote boomgaard aangeplant die dit jaar de eerste keer vruchten 

kan geven.

Het Buitenhof is een CSA-bedrijf, momenteel het eerste in Wommelgem. CSA 

staat voor Community Supported Agriculture, of: landbouw ondersteund door 

de gemeenschap. Mensen uit de regio kopen een oogstaandeel en kunnen 

hiervoor een heel oogstjaar zelf komen plukken. Dit systeem heeft als 

voordeel dat het voor een korte keten zorgt tussen boer en consument, 

waardoor de boer niet meer afhankelijk is van de groothandel voor zijn prijs. Ook 

worden de groenten steeds biologisch geteeld en hebben de leden inspraak in 

het teeltplan.

Drie jaar geleden werkten Geert en Nele beiden nog voor een bank, maar de 

ondernemerszin en de zorg voor het gezin van vier jonge kinderen gaf de 

doorslag voor een nieuwe wending in hun leven. De combinatie van 

kringloopwerken, thuis, dicht bij de natuur en het directe contact met hun 

klanten sprak hen erg aan.

Het Buitenhof heeft nog plaats voor nieuwe leden. Ben je geïnteresseerd? 

Neem een kijkje op de website www.hetbuitenhof.be of stuur een mail naar 

info@hetbuitenhof.be.

Nele en Geert van Het Buitenhof zijn klaar voor een nieuw 
zelfoogstseizoen!

© Het Buitenhof
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‘Bus 140 is de populairste 
lijn, maar toch heeft het 
traject slechts één bushokje !’

OCMW GEEFT 1,3 MILJOEN VAN 
SOCIALE WONINGBOUW WEG

Het OCMW wist niet wat te doen met 1 388 000 euro vrijgekomen middelen 

die bestemd waren voor het sociaal woonproject in de Beukenlaan. Die som 

kwam vrij omdat het project verkocht werd aan De Ideale Woning. Daarom 

hebben N-VA, Gemeentebelangen en OpenVLD beslist om de gelden dan maar 

over te dragen naar de gemeente. 

Voor Groen is het nochtans duidelijk wat er met het geld had moeten gebeuren.

Geld dat bestemd was voor sociale woningbouw moet voor dat doel bestemd 

blijven. Wommelgem hinkt nog steeds achterop wat betreft het aantal sociale 

woningen op ons grondgebied. Tegen 2025 zouden we volgens de Vlaamse 

doelstellingen 120 sociale woningen moeten hebben. Momenteel staat de teller 

slechts op 24! Wommelgem zit niet op schema en daarom is het voor ons 

onbegrijpelijk nu al te stoppen met investeren in sociale woningen. 

VAN DE REGEN IN DE BUS

Twee jaar geleden legde Groen-

Rood het charter BIJ-

VRIENDELIJKE GEMEENTE voor 

aan de gemeenteraad en alle 

partijen keurden het unaniem 

goed. Ondertussen heeft de 

duurzaamheidsambtenaar een 

beleidsplan opgesteld rond 

bijvriendelijke maatregelen. Sinds 

februari 2017 staat er een bijenhal 

aan de Samentuin van het 

Schootsveld: een soort 

'appartementsblok' voor bijen, 

waarin naast bijenkasten ook 

bijenhotels voor solitaire bijen 

zullen komen. Bovendien wordt 

deze bijenhal het vertrekpunt van 

een educatieve wandeling over de 

bij. Als je deze zomer dus ergens 

iets hoort zoemen, dan weet je 

hoe dat komt!

Afgelopen zomer deden wij een 

rondgang in de buurt van de 

Vrijgezellenstraat en het 

Scheersel. We vernamen dat het 

VERKEER NAAR DE SPORTHAL 

en de voetbalvelden vaak voor 

gevaarlijke toestanden zorgde, 

vooral op het kruispunt van beide 

straten. Dat probleem brachten 

we op de gemeenteraad en er zal 

bij wijze van proefproject nieuwe 

belijning komen op dat kruispunt. 

We zijn blij dat het 

gemeentebestuur het probleem 

inziet, maar we vragen wel om 

deze maatregel te evalueren met 

de buurtbewoners.

HEB JE EEN VRAAG VOOR 

GROEN of wil je meehelpen met 

de verdere uitbouw van onze 

lokale groep, neem dan contact op 

met Jan Herthogs, 

jan.herthogs@groen.be 

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

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

SOCIAAL DOEL GEZOCHT
De discussie in de raad over de 

voorwaarden voor dit financieel 

cadeau was beneden alle peil. 

Uiteindelijk werd de definitie van 

'sociaal doel' zo breed gerekt dat elk 

beleidsdomein hiervoor in aanmerking 

zou kunnen komen. 

Als we er trots op zijn dat 

Wommelgem financieel gezond is en 

dat we een 'belastingparadijs' zijn, 

waar blijven dan de middelen om 

meer werk te maken van sociale 

woonprojecten? Voor alleenstaanden 

en eenoudergezinnen is het moeilijk 

om een betaalbare huurwoning te 

vinden - zelfs mét een job. Wie 

werkloos is, kan al helemaal niet in 

Wommelgem blijven, want met een 

uitkering is het hier gewoon té duur. 

Is dit dan het Warme Wommelgem 

dat men beloofd heeft?

Al enkele keren kaartten wij het 

gebrek aan bushokjes aan op het 

traject van Bus 140 richting 

Wijnegem. Volgens tellingen van De 

Lijn is dit één van de meest gebruikte 

lijnen door Wommelgemnaars en toch  

staat er slechts één bushokje op het 

grondgebied van onze gemeente...: 

aan de velden op de Wijnegemsteen-

weg. Dagelijks zien wij heel wat 

mensen het weer trotseren om de 

bus te kunnen nemen. Afdaken, 

overhangende portieken,... alles is 

beter dan kletsnat op de bus te 

moeten stappen.

Groot was dan ook onze verbazing 

dat het nieuwe ontwerp van de 

Torenstraat nergens ruimte voorziet 

voor een overdekte bushalte. Wij 

begrijpen dat de ruimte in deze straat 

beperkt is, maar een beetje creatiever 

nadenken over alternatieve 

oplossingen voor het klassieke 

bushokje moet toch wel kunnen. 

Binnenkort krijgen het marktplein en 

de voetpaden van de Kerkplaats een 

heraanleg. Wij doen nu al een oproep 

om rekening te houden met de 

gebruikers van lijn 140 en een 

bushokje te voorzien in de plannen!
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Het is ondertussen een jaarlijkse 

traditie dat de gemeente begin 

oktober de jeugddag organiseert. 

De editie van 2016 kon doorgaan onder 

een prachtige herfstzon en kende dan 

ook een groot succes. Zeer veel 

kinderen, zowel met hun vereniging 

als individueel konden zich een hele 

namiddag amuseren op allerlei 

springkastelen, gekke fietsen, tijdens 

het knutselen,... Of gewoon blijven 

kijken naar één van de optredens. Een 

geslaagde editie en een pluim aan de 

jeugddienst voor deze organisatie!

1

In september vierde de 

St-Johannaschool haar 150-jarig 

bestaan. Tijdens het feestweekend 

waren er allerlei activiteiten in en 

rond de school en werd er een 

optocht gehouden door Wommelgem. 

Op een ludieke manier beeldden alle 

kinderen verschillende tijdvakken in 

de schoolgeschiedenis uit. 

Dit jubileum bracht veel volk op de 

been en deed heel wat inwoners 

herinneringen ophalen. Proficiat en op  

naar de volgende 150 jaar!

2
Voor het derde jaar op rij vierde 

Wommelgem de Wapenstilstand 

op een moderne wijze. Groen-Rood 

deed in 2014 het voorstel om deze 

herdenking nieuw leven in te blazen 

en we zetten er ook zelf onze 

schouders onder door mee in het 

11 Novembercomité te stappen. Ook 

dit jaar waren er opnieuw veel 

gezinnen en verenigingen aanwezig 

om mee de gedachte van vrede in 

leven te houden. Bedankt voor jullie 

aanwezigheid!

3
In november namen vier groenen 

uit Wommelgem deel aan een 

congres van GroenPlus over 

leeftijdsvriendelijke gemeenten. 

Het was een inspirerende dag voor 

alle deelnemers en er zullen veel 

ideeën meegenomen worden naar 

Wommelgem. V.l.n.r. poseren hier op 

de foto - met federaal parlementslid 

Kristof Calvo en senator Petra De 

Sutter: Hilde Defillet, Thérèse 

Ranzato, Fons Lommelen en Marina 

Tits. 
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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.

HOE ZAL WOMMELGEM 
ER OVER TIEN JAAR UITZIEN? 
WAT ZOU JIJ ANDERS DOEN?

Ben jij begaan met onze gemeente? Heb je een idee hoe het anders 
kan? Wissel je graag met anderen van gedachten? Groen is steeds op 

zoek naar mensen die mee willen bouwen aan de lokale groep.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen: van de politieke discussie op een 
vergadering, tot een tekst schrijven of het huis-aan-huisblad bussen. 

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op via 
jan.herthogs@groen.be 

of spreek één van onze leden aan. 
Hopelijk tot binnenkort!

Groen Wommelgem 

Jan  Herthogs

St-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

jan.herthogs@groen.be

     facebook.com/groenroodwommelgem

      @jherthogs

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.




