Hier
in Wommelgem

Twee bezielers van Taalfabet
Wie wordt gemeentesecretaris?
Op eigen kracht naar de kiezer

"We denken mee na
over de nieuwe zaal. Na
twintig jaar mag er in
dit dossier wel een
oplossing komen."
Groen wil erover waken dat de nieuwe zaal geschikt is voor zoveel
mogelijk doeleinden zonder dat de omgeving daar last van heeft.
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DAN TOCH EEN ZAAL VOOR
WOMMELGEM?
Sinds april van dit jaar is er binnen
de gemeenteraad een werkgroep
actief die het ontwerp van een
nieuwe polyvalente zaal en een
jeugdontmoetingscentrum moet
bepalen. De oppositie vroeg meer
inspraak in dit dossier. We hebben
als groene partij beslist om intensief en constructief aan deze
werkgroep deel te nemen.
Wommelgem verdient dat.

Beide dossiers slepen al meer dan
twintig jaar aan. We hebben zeker
een aantal bedenkingen bij het
huidige dossier: de gekozen locatie
naast de gemeentelijke sporthal,
bijvoorbeeld, die maar een beperkte
oppervlakte heeft.
Langs de andere kant is het wel de
eerste keer in al die tijd dat de
plannen zo concreet worden en dat
we hier als oppositie een stem in
krijgen. We vinden dit té belangrijk

voor onze inwoners om het dossier op
basis van enkele kanttekeningen te
blokkeren.

toe dat er bij de verdere uitbating van
de zaal voldoende inspraak voorzien
wordt voor de gebruikers ervan.

Tijdens de besprekingen willen wij er
vooral over waken dat de nieuwe zaal
geschikt is voor zoveel mogelijk
verenigingen en doeleinden,
zonder dat de omgeving daar last van
ondervindt. Ook de ecologische
voetafdruk houden we graag zo laag
mogelijk. We zien er tenslotte ook op

Eind september gaat het openbaar
onderzoek voor de bouwaanvraag van
start. Stel je kritische vragen over dit
project en hopelijk beginnen we dan
met de best mogelijke zaal aan het
volgende decennium!
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Katrien Peeters en Roel Van Geel
BEZIELERS VAN LOKALE OPVANG VOOR NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE NIEUWKOMERS

De jongeren van Taalfabet, samen met hun begeleiders. Roel en Katrien staan centraal op de foto.

Katrien en Roel zijn al jaren actief bij Taalfabet, een organisatie die zich
inzet voor jongeren en zich vooral toespitst op de begeleiding van nietbegeleide minderjarige nieuwkomers in België.
Momenteel geven zij hier onderdak aan 13 jongens tussen 14 en 18 jaar.
Samen met een begeleider tekenen de jongeren een traject uit met het oog op
een succesvolle toekomst en bespreken ze hoe ze dit het best kunnen
doorlopen. De jongens leren alle aspecten van het dagelijkse leven kennen: van
alleen wonen en het huishouden doen tot naar school gaan en een job zoeken.
De begeleiders zijn de tussenpersoon bij overleg met voogden, scholen,
advocaten.
Katrien: “We zetten in op integratie door de jongeren lid te maken van een
lokale sportploeg of jeugdbeweging; zij hebben dezelfde interesses als een
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doorsneepuber. Integratie werkt enkel als het van twee kanten komt en er
kansen zijn om zich te bewijzen.” Katrien en Roel doen een oproep naar
vrijwilligers: wil jij deze jongeren helpen met Nederlandse les of begeleiden bij
huiswerk? Het duo richt zich ook tot lokale verenigingen: reik de jongens de
hand en creëer kansen.De gemeente gaf alvast een prachtig voorbeeld: een
Taalfabet-jongere mag vakantiewerk doen bij de groendienst. Tof!
Roel: ”Onze jongens verplaatsen zich haast uitsluitend per fiets. Als ze dan 18
zijn en hier vertrekken, is het moeilijk voor ons om hen die weer af te nemen.
Daarom zijn wij continu op zoek naar fietsen en hulp om oude exemplaren
rijklaar te maken. Eentje op overschot? We zijn je nu al dankbaar!
Meer info: www.taalfabet.be
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WIE WORDT DE NIEUWE
GEMEENTESECRETARIS?
ANNEMIE DIERCKX

OCMW-raadslid
annemie.dierckx@groen.be

Op de gemeenteraad van september lag het opstarten van de selectie van
een nieuwe gemeentesecretaris op tafel. Tussen de meerderheidspartijen
N-VA en Gemeentebelangen bleken grote meningsverschillen te bestaan. N-VA
wou de procedure openstellen voor alle kandidaten. Gemeentebelangen zag de
huidige secretaris van het OCMW liever doorschuiven naar deze job, om dan
beide functies te combineren.
Empathisch en sociaal: dat is een must
Wij vroegen op de gemeenteraad uitstel van dit punt; we hebben bij beide
opties onze bedenkingen. Tot hiertoe werd er in de gemeenteraad nooit de
discussie gevoerd hoe wij als gemeente staan tegenover een fusie van
gemeentelijke en OCMW-administratie. Wij hebben onze twijfels bij de
geplande verplichting om beide organisaties zomaar samen te gooien. Voor
Groen moeten er garanties zijn dat er een menselijk, sociaal beleid gevoerd

wordt, los van de waan van de dag.
Langs de andere kant vinden wij dat
de huidige functieomschrijving van
gemeentesecretaris te vaag blijft
op vlak van empathisch vermogen
en andere leiderschapsvaardigheden.
De gemeentelijke ambtenaren
verdienen na al die jaren een goed
personeelsbeleid, waar mensen
gewaardeerd worden voor hun
talenten.

OPROEP TOT OVERLEG
Wij roepen alle partijen op om in
overleg te gaan over deze twee
punten zodat de discussie niet langer
gaat over een persoon, maar over een
beleid. Zolang we als gemeente niet
uitklaren welke richting we uit willen,
krijgen we nooit de juiste m/v/x op de
juiste plaats.

GROEN OP EIGEN KRACHT
Groen Wommelgem besliste in een
ledenvergadering om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op
eigen kracht naar de kiezer te trekken.
Het huidige kartel met sp.a is na
2018 niet langer een feit. Onze
leden en achterban voelden het
allemaal: tijd om een nieuw, sterk en
positief Groen verhaal te schrijven!
De redenen voor het stopzetten van
het kartel zijn divers. We merkten dat
het verhaal van Groen-Rood niet
langer wervend en enthousiasmerend genoeg was. De laatste
twee jaar leek het evenwicht tussen
beide partners ook zoek, zowel op
vlak van ideeën als op vlak van
inbreng in de partijorganisatie. De

"Onze leden voelden dat het
tijd was voor een nieuw en
positief Groen verhaal."
leden vonden het tijd om opnieuw op
eigen benen te staan.
Groen is dankbaar voor de fijne
samenwerking van de afgelopen
jaren. We gaan als goede vrienden uit
mekaar; de samenwerking is altijd
correct verlopen.
JAN HERTHOGS
Groen Wommelgem heeft veel goede
ideeën en is klaar om een sterke lijst
voor te leggen aan de kiezer.

Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

IN ’T
KORT

Sinds enkele maanden hebben we
een eerste FIETSSTRAAT in onze
gemeente. In de Moffenhoeve, de
Rooseweg en een deel van de
Rollebeekstraat staan nu speciale
borden. Hier hebben fietsers altijd
voorrang, met veel plaats en
ruimte om rustig te kunnen
trappen. Het gaat om een proefproject dat in de verkeerscommissie van 6 november wordt
geëvalueerd. Heb jij nog TIPS OF
SUGGESTIES VOOR BIJKOMENDE FIETSSTRATEN? Geef ons
gerust een seintje!
De gemeente nodigt alle inwoners
opnieuw uit om WAPENSTILSTAND te herdenken op 11
november. Op vrijdag 10 november
staat er in de feestzaal van Fort 2
een optreden van Les voix
perdues gepland. Zaterdag 11
november vindt er een herdenkingsdienst plaats: vanaf 10 u. in
de Petrus en Pauluskerk, vanaf 11
u. op het kerkhof van het centrum
en om 11.30 u. op het kerkhof van ’t
Laar. JE BENT WELKOM!
Wij stelden in de gemeenteraad de
vraag op welke manier het
gemeentebestuur de LOKALE
MIDDENSTAND KAN (EN WIL)
ONDERSTEUNEN. We moeten
vaststellen dat het afgelopen jaar
alweer enkele winkels verdwenen
zijn in de gemeente. De bevoegde
schepen, Koen Baert, kwam niet
verder dan te zeggen dat hij zeker
geen cheques wilde. Voorts plant
hij geen maatregelen.
Tja, een GEMISTE KANS om een
levendige middenstand op te
bouwen...
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In mei nam tijdens de provinciale
Fortengordel een hele meute
fietsers Fort 2 in Wommelgem
opnieuw in . De rest van het jaar
gebeurt er weinig op het fort. Groen
wil buiten de platgetreden paden
denken als het gaat om de invulling
van het fort. We zijn ervan overtuigd
dat we van dit gemeentelijk domein
een hotspot kunnen maken waar
talent en creativiteit mekaar
ontmoeten en doen groeien.
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2
Op 17 en 18 november organiseert
Groen in Brussel het nationaal
Schakelcongres. Onder het motto
"Met alle doeners aan de slag" wil
Groen samen met leden en sympathisanten haar visie op het samenspel
tussen burgers, overheid, verenigingen en bedrijven scherpstellen. Op 27
september kwamen we in de regio al
eens samen om de congresteksten te
bespreken. Kom jij ook mee
nadenken? Schrijf je in op
www.schakelcongres.groen.be.
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3
Het Burgemeestersconvenant is
in gevaar! Wommelgem tekende het
iets meer dan een jaar geleden met de
bedoeling om tegen 2020 zeker 20%
minder CO uit te stoten. Toen we
vroegen welk budget hieraan
gekoppeld was, moesten we
vaststellen dat er slechts 7.000 euro
voorzien werd in de begroting.
Hiermee halen we nooit onze
doelstelling!
© Bigstock

4
Onlangs werd de Sterdreef
officieel heropend. De gemeente
lag jarenlang in proces met de
boordeigenaars van deze weg.
Uiteindelijk gaf de rechtbank de
gemeente gelijk en konden fietsers en
voetgangers de weg langs het
domein Hulgenrode opnieuw
gebruiken. Dankzij de inspanningen
van de milieuraad en de druk die
Groen vanuit de gemeenteraad
uitoefende op dit dossier, blijft de
weg open!
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GROEN IDEE
VERKIEZINGSPROGRAMMA
WOENSDAG 29 NOVEMBER
20 U. TOT 22 U.
ZAAL FAMILIA
Op woensdag 29 november nodigen we alle leden en sympathisanten
uit om ons met z'n allen te buigen over het verkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Denk jij mee met ons na?
Je bent welkom in zaal Familia (A. Mortelmansstraat)
tussen 20 u. en 22 u. We voorzien een hapje en een drankje en bieden
jou inspirerende gesprekken over de toekomst van Wommelgem.
Geef een seintje als je komt via jan.herthogs@
groen.be of kom gewoon af op de
dag zelf! Tot dan!

Groen Wommelgem
Jan Herthogs
Sint-Damiaanstraat 97
2160 Wommelgem
03 354 15 26
jan.herthogs@groen.be
facebook.com/groewommelgem

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.

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.

