
Hier

‘Elke inwoner die in de 
tuin één extra boom 
plant, zorgt mee voor 
meer dan 5000 bomen 
in de gemeente !’

ELKE INWONER ÉÉN BOOM 
VOOR ÉÉN GROOT BOS
In Wallonië staat de vergroening 

van het landschap vooraan op de 

agenda dankzij de deelname van 

Ecolo aan de regionale regering. 

Maar ook bij in Wommelgem 

kunnen we met zijn allen een 

steentje bijdragen.

WEINIG PLAATS. VEEL IMPACT
Er is een algemene wetenschap-

pelijke consensus dat je met het 

planten van een boom in je tuin, klein 

of groot, een enorme bijdrage kan 

leveren tegen de opwarming van het 

klimaat en voor een grotere 

soortenrijkdom. Bovendien geniet je 

ook snel zelf voordelen van deze 

boom in je tuin. Kies voor een 

inheemse soort met de juiste 

groeivorm, aangepast aan je tuin en je 

kan op korte tijd genieten van de 

nodige schaduw, de vruchten en het 

vrolijke gefluit van allerlei 

nieuwsgierige vogels vlakbij je 

woning. 

WINTER EN ZOMER WEINIG 
WERK
Het vallende bladerdek in de herfst 

zorgt voor de nodige bemesting. Laat 

het vooral lang genoeg rusten zodat 

onderin de insecten kunnen 

overwinteren en zo tijdens de lente 

onze zinnen kunnen geprikkeld 

worden door jonge hommels, bijen en 

meikevers. We juichen daarom ook de 

behaagactie toe die Natuurpunt in 

samenwerking met de gemeente 

organiseert. 

Maar er is meer mogelijk. De 

gemeente zou ook burgers kunnen 

ondersteunen die hun huis of tuin 

meer duurzaam willen inrichten. Met 

een haagperk voor insecten en 

vogels, een nestkast of met één 

simpele boom. 
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Wiske Theys
IMKER IN HART EN NIEREN

Op imker zijn staat geen leeftijd. Dat bewijst de 93-jarige Wiske Theys 

uit de Kapelstraat al jaren. Als fervente imker draagt ze al decenia zorg 

voor enkele bijenkasten die verspreid in Wommelgem opgesteld staan. 

Dat bijen zorgen voor de bestuiving van bloemen en essentieel zijn voor de 

kweek van allerlei groenten en fruit dat leren we allemaal op de lagere school. 

Volgens studies van de KU Leuven is 75% van de gewassen verbouwd voor 

consumptie afhankelijk van bijen. Maar wist je dat bijen ook kunnen zorgen voor 

het ontstaan van nieuwe soorten? Enkele jaren geleden hebben Wiske haar 

bijtjes voor een prachtige kruising tussen twee perzikrassen gezorgd. Er 

ontstond een nieuw ras, dat – via een wedstrijd op Radio 2 – door het publiek de 

naam ‘Gouden Fikske’ werd toegedicht.

Ondanks haar leeftijd blijft Wiske gepassioneerd door haar bijen. Ze heeft er 

zelfs een film over gemaakt. Maar de laatste jaren hebben de bijen het moeilijk. 

Ziektes, het overmatig gebruik van pesticiden en het verdwijnen van 

bloemenkanten en bomen zorgen ervoor dat de bijenkolonies steeds vaker de 

winter niet overleven. Omdat de mens zonder bijen niet lang zou overleven, 

gaan de alarmbellen overal ter wereld af. Wiske is dan ook blij met alle 

aandacht waar de bijen de laatste jaren op kunnen rekenen.

Wil jij iets doen voor de bijen? Plant een boom, zaai bloemenkanten in je 

tuin, laat pesticiden achterwege of laat je gras wat langer groeien. 

Kleine dingen voor de mens, maar voor de bijen maakt het een groot verschil.

                                                                                                    Wiske Theys poseert voor één van haar bijenkasten © Peter Renap
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BELEIDSPLAN ZONDER VISIE 
EN ZONDER DOELSTELLINGEN

In juni presenteerde de meerderheid van NVA en OpenVLD hun beleidsplan 

2019-2024 aan de gemeenteraad. Het blonk uit in vaagheid en algemeenheden 

en wij zagen heel wat blinde vlekken. Zo wordt er in het hele document  bv. 

nergens het woord klimaat gebruikt. Seniorenbeleid gaat enkel over feesten en 

ontspanning, maar niet over de moeilijke thema’s zoals mobiliteit, 

eenzaamheid, langer thuis wonen,…  Een mobiliteitsplan dat al meer dan 25 

jaar oud is, gaat men enkel een beetje “aanpassen”.  En zo kunnen we nog even 

doorgaan.

LICHTPUNTJES
Is alles slecht in dit beleidsplan? Natuurlijk niet. Er zijn een aantal zaken die we 

wel waardevol vinden. Meer investeren in het onderhoud en de infrastructuur 

van Fort 2. Er zal een beleidsplan opgesteld worden om winkelkernen en de 

wekelijkse markt aantrekkelijker te maken. Tot slot is het opmaken van een 

BETAALBARE HUURWONINGEN

In de MOBILITEITSCOMMISSIE 

stelden wij vragen rond de 

omleiding voor fietsers aan de 

werken voor de Rotonde De 

Lindekens. Het TIJDELIJK 

FIETSPAD werd uitgevoerd in 

losse steenslag en dit is niet 

comfortabel om over te fietsen. 

Wij vroegen of er geen 

ASFALTERING mogelijk was, 

zoals bij vele andere 

wegenwerken in de omliggende 

gemeenten. Uiteindelijk zal de 

huidige omleiding voor het 

grootste deel van de werken 

gelden. Jammer genoeg wou het 

gemeentebestuur niet op onze 

vraag ingaan.

Net als vorig jaar kenden we ook in 

2019 een erg DROGE ZOMER. De 

droogterecords werden 

meermaals verbroken. Alhoewel 2 

droge zomers na elkaar niet zo 

zeldzaam zijn, was het wel 

uitzonderlijk dat dit ook gepaard 

ging met zeer hoge temperaturen. 

Gevolg is dat de grondwaterstand 

zeer laag staat en maar moeilijk 

terug op peil komt. Daarnaast zien 

we dat er voor elk groot 

bouwproject maandenlang 

GRONDWATER weggepompt 

wordt naar de riolering. Groen 

Wommelgem maakt zich hier 

zorgen over en vindt dat het 

gemeenterbestuur niet enkel een 

hemelwaterplan moet opmaken, 

maar ook betere regels moet 

opleggen bij het oppompen van 

grondwater tijdens grote 

bouwprojecten. We kunnen dit 

perfect afvoeren via bestaande 

grachten en waterlopen waardoor 

dit water meer kans krijgt om 

terug te infiltreren.

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

NATHALJA HUYGEN
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
nathalja.huygen@groen.be

bomeninventaris een eerste stap 

richting een bomenbeheersplan voor 

alle bomen op het openbaar domein.

BUSINESS AS USUAL
Voor Groen Wommelgem is het echter 

duidelijk dat we van deze 

meerderheid geen vernieuwende of 

grensverleggende plannen moeten 

verwachten. Er wordt een beetje 

gemorreld in de marge van het beleid, 

maar zonder duidelijk visie en 

zonder echte bindende 

doelstellingen. Voor Groen is dit veel 

te weinig, zeker op vlak van 

klimaat. We zullen hier als 

gemeente over zes jaar de prijs voor 

betalen, zowel financieel als op vlak 

van onze gezondheid.  Wij zullen ons 

als groene partij kritisch maar 

constructief  blijven opstellen 

tegenover deze meerderheid!

Sinds dit jaar heeft Groen 

Wommelgem ook een 

vertegenwoordiger in het Bijzonder 

Comité van de Sociale Dienst van 

de gemeente. In dit comité worden de 

steunaanvragen beoordeeld van 

inwoners van Wommelgem die 

ondersteuning nodig hebben van het 

OCMW. Nathalja Huygen is onze 

afgevaardigde en deelt haar eerste 

ervaringen.

“Ik kan niet in detail treden, maar wat 

mij wel opvalt, is het gebrek aan 

sociale woningen in de gemeente. 

Soms moeten mensen 

noodgedwongen beroep doen op een 

crisiswoning van de gemeente. Het 

gebruik van zo'n woning is tijdelijk en 

dus moet men op zoek naar een 

betaalbaar alternatief. Het aanbod 

goedkope huurwoningen of sociale 

woningen is echter zeer beperkt. 

Toch willen zij liefst in Wommelgem 

blijven door schoolgaande kinderen of 

voor extra steun van hun sociaal 

netwerk. Noodgedwongen blijven 

deze mensen dan ook langer in deze 

crisiswoning.“

Groen Wommelgem vindt dat de 

gemeente  een versnelling  hoger 

moet schakelen om meer sociale 

woningen te realiseren. Zolang die er 

niet zijn, moet de gemeente dan maar 

één of andere vorm van 

ondersteuning betalen ter 

compensatie van de hogere huishuur.
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Op 16 juni organiseerde Groen 

Wommelgem opnieuw zijn 

jaarlijkse picknick. Tijdens dit 

gezellig samenzijn nodigen we al onze 

leden en symathisanten uit.Dit keer 

verzamelden we aan het speelterrein 

van het Brieleke. Gelukkig waren de 

dag ervoor de nieuwe picknicktafels 

geplaatst. De sfeer zat er al snel in 

mede door al het lekkers dat iedereen 

had klaargemaakt. 

Hopelijk tot volgend jaar!

1 Bij de Federale en Vlaamse 

verkiezingen had Wommelgem 

twee kandidaten op beide lijsten. 

Mariyam Safi stond op de 15de 

plaats voor het Vlaams Parlement en 

behaalde maar liefst 7200 

voorkeurstemmen.

Jan Herthogs stond op de 5de plaats 

voor de Federale Kamer en kreeg 

4535 voorkeurstemmen. 

Bedankt aan alle Wommelgemse 

kiezers die bijgedragen hebben aan de 

deze mooie resultaten!

2
Op 29 september organiseerde 

Groen Regio Noord- en 

Voorkempen zijn jaarlijkse 

familiedag. Ook een afvaardiging van 

Groen Wommelgem was aanwezig die 

dag. We deden een bezoek aan De 

Kleine Boerderij in Merksplas, een 

plantentuin met een uitgebreide 

verzameling aan variëteiten van 

tuinplanten. Ze willen aan het grote 

publiek tonen dat er heel wat opties 

zijn om meer variatie in de beplanting 

van je tuin te krijgen. 

3

Op 23 maart organiseerde Groen 

Wommelgem opnieuw een 

zwerfvuilactie. We namen dit keer 

de Uilenbaan en Wijnegemsteenweg 

onder handen. Meer dan 20 vuilzakken 

werden gevuld, waarvan de helft 

gevuld met PMD.Nogmaals een bewijs 

dat we naar een systeem van 

statiegeld op drankverpakkingen 

zouden moeten evolueren.
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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.

GROEN TAFELEN
ZONDAG 24 NOVEMBER - 10U TOT 13U

ZAAL FAMILIA - ZAAL 5

Op zondag 24 november ben je welkom op een nieuw initiatief van 
Groen Wommelgem. Twee keer per jaar nodigen we een gastspreker uit 

aan onze groene tafel. Voor ons eerste tafelmoment nodigen we Jan 
Mertens uit. Hij brengt het ABC van de de ecologie. Wat is ecologie en hoe 

staat het in verhouding tot duurzaamheid? En is het wel haalbaar om 
ecologisch te leven? 

Houden deze vragen je bezig, dan ben je welkom in ZAAL FAMILIE 
(zaal 5) van 10u tot 13u. Wij zorgen voor een licht verteerbaar 

ontbijt en een drankje tijdens de lezing.

Inschrijven kan via annemie.dierckx@
telenet.be Tot dan!

Groen Wommelgem 

Jan Herthogs

Sint-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

groenwommelgem@gmail.com

www.groenwommelgem.be 

     www.facebook.com/groenwommelgem

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.




