
Hier

‘Landen mét statiegeld 
recycleren tot 90% van 
hun drankverpakkingen, 
t.o.v. slechts 50% 
in Vlaanderen.’

GROEN: "STATIEGELD 
HELPT TEGEN ZWERFVUIL!"
Op de gemeenteraad van februari 

stelde Groen voor om toe te 

treden tot de Statiegeldalliantie. 

Dat is de koepel van verenigingen, 

organisaties en lokale besturen 

die vragen om statiegeld in te 

voeren op drankverpakkingen in 

plastic en metaal.

De ervaring in landen als Duitsland, 

de Scandinavische landen, Australië, 

meerdere staten in Canada en de VS, 

leert dat tot 90% van de verkochte 

verpakkingen daar gerecycleerd 

wordt. Dat zijn duidelijke cijfers.

De Statiegeldalliantie probeert de 

bevoegde ministers in Nederland en 

Vlaanderen te overtuigen om dit ook 

bij ons in te voeren. Het vermindert 

zonder twijfel de stijgende berg 

zwerfvuil. In 2015 spendeerden de 

Vlaamse gemeenten 155,4 miljoen 

euro om zwerfvuil op te ruimen.

BANG VAN STATIEGELD?
N-VA en Open VLD waren echter sterk 

gekant tegen ons voorstel. Ze 

zwaaiden met het gekende argument 

als zou het de efficiëntie van de pmd-

zak ondergraven. Maar dat klopt niet. 

Momenteel belandt slechts 50% van 

de verkochte drankverpakkingen in de 

pmd-zak. Zo recycleren we een pak 

minder dan in landen mét statiegeld. 

Beide partijen verwachten alle heil 

van de sensibilisering van de jeugd. 

Alsof enkel jongeren blikjes laten 

rondslingeren! Sensibilisering is 

inderdaad één van de middelen om 

zwerfvuil te voorkomen, maar enkel 

hier op inzetten zal het probleem niet 

doen verdwijnen. Het moet een 

combinatie zijn van verschillende 

maatregelen: statiegeld, 

sensibilisering en sanctionering. 

Enkel op die manier kunnen we het 

zwerfvuil uit de wereld helpen!

in Wommelgem

In de kijker: de woon-werkfietsers 

OCMW: de zonnepanelen-flater

Snelweg moet onder de grond

© Flor HerthogsHet zwerfvuil in de gracht tussen de oprit van de snelweg en de 
terminus van tram 8 bestaat vooral uit blikjes en flesjes.



HIER

In de kijker : alle Wommelgemnaars ...
... DIE DAGELIJKS MET DE FIETS NAAR HET WERK GAAN

De laatste jaren heeft de fiets er heel wat fans bijgekregen, vooral in 

het woon-werkverkeer. Meer en meer mensen gaan één of meer dagen 

met de fiets naar het werk en dragen zo hun steentje bij tot minder files 

en een gezonder milieu. Sommigen fietsen echt elke dag door weer en 

wind. Hen zetten we in deze editie in de kijker, ze verdienen het! 

Voor de foto brachten we een groep fervente fietsers bijeen uit onze eigen 

omgeving, maar ongetwijfeld zijn het er nog veel meer in Wommelgem! 

Jullie doen waar Groen voor staat, daarom verdienen jullie een bloemekee!

Met de fiets naar het werk heeft dan ook heel wat voordelen. Niet alleen is het 

goed voor je conditie, maar je trapt ook de stress weg na een lange werkdag. 

Dat je vaak recht hebt op een fietsvergoeding is mooi meegenomen. 

Het maakt bovendien niet uit of je met een stadsfiets of elektrische fiets rijdt: 

al die positieve effecten gelden voor beide. 

Ook als werkgever heb je baat bij een fietsende werknemer. Door dagelijks te 

fietsen zijn je mensen minder vaak ziek, alerter en productiever. De 

parkeerkosten zijn lager en je werknemers verliezen geen tijd in de files. 

Als we met "woon-werkfietsers" praten, horen we vaak hetzelfde. Hoe blij ze 

zijn de verplaatsing met de fiets te kunnen doen. Deels uit overtuiging, deels 

voor het gezondheidsaspect. Ook willen ze allemaal anderen mee overtuigen 

om hun voorbeeld te volgen. Herken je iemand op de foto? Spreek hem/haar 

dan zeker aan over fietsen naar het werk; vraag naar hun ervaring of naar tips, 

de beste routes, de moeilijke punten. Ze antwoorden met veel plezier! 

De woon-werkfietsers op deze foto (v.l.n.r.): Gerda Verswijvel, Jan Herthogs, Annemie Dierckx, Michel Willems, Greet Lauwereys, Nathalie 
Franck en Patrick Bulens
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'Een ondergrondse snelweg 
zal luchtvervuiling en 
geluidsoverlast wegnemen!'

VOOR OCMW SCHIJNT DE ZON 
MAAR OP HALVE KRACHT

Toen we op de OCMW-raad hoorden aankondigen dat er zonnepanelen komen 

op het dak van het OCMW-gebouw in de Handboogstraat, waren we in eerste 

instantie aangenaam verrast. Zo zal ons OCMW een steentje bijdragen aan het 

milieu, klonk het. 

Groot was echter onze verbazing toen de meerderheid koos voor zonnepanelen 

met slechts een opbrengst van 8500 kWh/jaar terwijl we weten dat het OCMW 

meer dan 20 000 kWh/jaar elektriciteit verbruikt. Bovendien waren twee 

andere bedrijven in staat om hetzelfde dak tot 50 % méér in kWh te laten 

opbrengen. Elke goede huismoeder zou toch zo veel mogelijk opbrengst 

proberen te halen op haar dak? Niet zo in Wommelgem, dus.

GEEN ARGUMENTEN VOOR DEZE KEUZE
Op de OCMW-raad konden Gemeentebelangen en N-VA geen argumenten 

vinden waarom ze hadden gekozen voor deze beperkte installatie. De discussie 

SNELWEG: ONDER DE GROND!

TOILETTEN IN HET FORT

Bij ons bezoek aan Fort 2 in januari 

stelden we vast dat de toiletten 

daar in zeer slechte staat zijn. 

Los van de verschrikkelijke stank 

bleken ze vaak ook defect of 

verstopt. Groen stelde hierover op 

de gemeenteraad een vraag, maar 

tot hiertoe zonder gevolg. 

Wij vinden het ontoelaatbaar dat 

een gemeente haar eigen 

verenigingen op zulk een 

onhygiënische manier behandelt. 

SNEEUW OP DE FIETSPADEN

De korte winterprik in januari 

bracht opnieuw een aantal 

problemen aan het licht bij het 

sneeuwvrij maken van de wegen. 

Hier en daar wordt de sneeuw 

namelijk van de rijbaan op het 

fietspad geduwd. Dat wordt dan 

helemaal onberijdbaar. Volgens 

schepen Bart Van Scharen is dit te 

wijten aan een manke coördinatie 

tussen de ploegen die de weg 

ruimen en deze die voor de 

fietspaden zorgen. Wij bezorgden 

de schepen alvast een lijst met de 

knelpunten waar het vaak 

misloopt in onze gemeente.

EINDELIJK EXTRA BUSHOKJES 

VOOR LIJN 140

In vorige publicaties klaagden we 

het gebrek aan bushokjes aan 

voor lijn 140 in Wommelgem. Onze 

inspanningen leverden eindelijk 

resultaat op. Want bij de 

heraanleg van de Kerkplaats zal in 

elke rijrichting een bushokje 

komen ter hoogte van het 

gemeentehuis. Binnenkort kan je 

dus ook als het regent droog op de 

bus wachten!

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

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

werd zelfs niet echt gevoerd, omdat 

“men er technisch toch niets van 

kende” (dixit de OCMW-voorzitter). 

Het budget kan in elk geval geen 

probleem zijn, want de verkoop van 

allerlei eigendommen van het OCMW 

levert veel extra inkomsten op.

Onbegrijpelijk. Temeer omdat alle 

cijfers bewijzen hoe rendabel een 

investering in zonnepanelen nog 

steeds is; ze verdient zichzelf op 

termijn volledig terug. Bovendien 

moeten we als gemeente 20% 

minder CO2 uitstoten tegen 2020. Dus 

begrijpen we helemaal niet dat we 

niet zo veel mogelijk groene 

elektriciteit willen produceren met 

zonnepanelen. Groen Wommelgem 

vindt dit een grote gemiste kans 

en begrijpt niet wat de meerderheid 

bezield heeft!

De gemeenteraad van januari besprak 

de mogelijkheid om de snelweg in 

Wommelgem ondergronds te 

brengen. Alhoewel alle partijen in de 

gemeente de geluidsoverlast van de 

snelweg sterk willen verminderen, 

verschilt de strategie waarmee zij dat 

nastreven. 

Als de werken ooit beginnen aan de 

aanleg van A102 tussen Wommelgem 

en Ekeren, dan zal men ook de op- en 

afrit aan het Rond Punt moeten 

aanpassen. Komt de A102 daar 

ondergronds toe, dan lijkt het logisch 

om de E313 hier ondergronds op aan 

te sluiten. Zo verloopt al het verkeer 

onder de grond en herleiden we de 

geluidsoverlast tot nul . 

Groen-Rood vond dat we het beste 

als gemeenteraad een motie konden 

stemmen om die keuze kracht bij te 

zetten, zoals ook de districtsraad van 

Deurne dat deed. 

Onze meerderheid houdt echter vast 

aan de strategie van brieven schrijven 

naar de administratie. Volgens ons is 

dat politiek gezien een veel minder 

krachtig wapen in deze strijd!



4

3

21

HIER

Groen Wommelgem was altijd al 

actief betrokken bij de 11.11.11- 

werking. 11 november is de 

jaarlijkse actiedag, met sinds 

enkele jaren ook een pastabuffet. 

Ook in 2017 was de opkomst zeer 

groot en dat leverde 3.219 euro op 

voor de projecten van 11.11.11. 

Dat alles is enkel mogelijk dankzij de 

inzet van vele vrijwilligers. We willen 

bij deze onze sterke waardering voor 

dat werk uitspreken. 

Bedankt allemaal!

1
Meyrem Almaci stelde op de 

boekenbeurs haar boek “Respect 

is de nieuwe punk” voor. 

Hierin geeft ze een unieke inkijk in het 

ontstaan van haar politiek 

engagement, haar visie, de problemen 

waar we voor staan en de 

oplossingen die zij ziet. “Mijn politieke 

engagement staat in het teken van 

bruggen bouwen. Ik wil aan de zijde 

staan van zij die durven opstaan, en in 

durven gaan tegen polarisering”, stelt 

Meyrem Almaci.

2
Weet jij waar deze foto in 

Wommelgem genomen werd? 

Toen we nadachten over de 

mogelijkheden van recreatie op Fort 2, 

hadden we het al lachend wel eens 

over zwemmen in de fortgracht. Tot 

iemand ons erop wees dat er vroeger 

in de fortgracht inderdaad een 

buitenzwembad afgebakend was, ter 

hoogte van de Rosekapelstraat. 

3
Groen Wommelgem in januari 

op bezoek in Fort 2. 

Op initiatief van de 

programmawerkgroep Fort 2 

bezochten we het fort o.l.v. fortgids 

Willy Jacobs. We zouden meer te 

weten komen over het hele domein. 

Het werd een heel interessante 

wandeling, die ons heel wat ideeên 

opleverde over de noden en 

behoeften op dit prachtige 

gemeentelijke domein.
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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.

AUTODELEN: 
MISSCHIEN OOK IETS VOOR JOU?

KOM DAN NAAR ONZE AUTODEELPARTY!

Steeds meer mensen praten over autodelen en overwegen zelf ook 
die stap te zetten. 

Heb jij een wagen die je maar af en toe gebruikt en zou je die eventueel 
willen delen met mensen uit de buurt? 

Of zoek je mensen die hun auto samen willen gebruiken met anderen?

In Wommelgem is er nog geen autodeelinitiatief. Groen vindt het echter 
een prachtidee en we willen het mee onderzoeken. 

Interesse? Als we minstens met vijf kandidaten zijn, 
organiseren we een autodeelparty, beloofd!

Inschrijven kan via 
annemie.dierckx@groen.be 

Groen Wommelgem 

Jan Herthogs

Sint-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

jan.herthogs@groen.be

     www.facebook.com/groewommelgem

      @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.




