Hier
in Wommelgem

Samen zwerfvuil rapen
Bedenkingen bij nieuwe rotonde
Gemeentelijk klimaatplan

‘Groen komt versterkt uit
de verkiezingsstrijd, met
drie gemeenteraadsleden en één lid in het
Bijzonder Comité'
Onze vier mandatarissen: Mariyam Safi, Nathalja Huygen, Annemie
Dierckx en Jan Herthogs.
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WOMMELGEM STEMDE VOOR
#GEZONDGELUKKIGGROEN
Op 7 januari 2019 is de nieuwe
gemeenteraad gestart. Bij Groen
zien we de vele inspanningen van
een mooie campagne eindelijk
omgezet in mandaten. Meer dan
12% van de kiezers koos voor een
gezonde, gelukkige en groene
gemeente, een nooit gezien
resultaat in Wommelgem.
Hierdoor trekt Groen Wommelgem
voor de volgende zes jaar met drie
raadsleden naar de gemeenteraad.

Jan Herthogs begint aan zijn vierde
termijn als gemeenteraadslid. Met
zijn ervaring zal hij als fractieleider de
nieuwe ploeg trekken.
Annemie Dierckx zat tot voor kort in
de OCMW-raad, maar komt nu de
gemeenteraad versterken. Zij zal er
ook mee over waken dat de
inkanteling van het OCMW in de
gemeente geen verdere afbraak van
het sociaal beleid meebrengt.
Mariyam Safi is een nieuwkomer.

Vanop de tiende plaats werd ze als
jongere onze derde verkozene. Ze zit
in haar laatste jaar rechten met
specialisatie fiscaal recht. Met die
achtergrond vormt ze voor de groene
fractie een aanzienlijke versterking.

BIJZONDER COMITÉ
Dankzij onze goede score hadden we
plots ook recht op een afgevaardigde
in het Bijzonder Comité. Dat orgaan
onderzoekt en beoordeelt de

individuele vragen voor steun, in
overleg met de maatschappelijk
werkers van de gemeente. Dit geeft
ons de kans om een beter zicht te
krijgen op de werkelijke sociale noden
in Wommelgem. Nathalja Huygen
zal namens Groen dit mandaat
opnemen. Als jonge moeder en
geëngageerde zorgleerkracht in
Borgerhout heeft ze oog voor de
noden van wie minder geluk heeft in
de samenleving.

HIER

The Art of L.O.V.E.
WERKEN AAN EEN VERDRAAGZAME WERELD

Het resultaat van een paar uurtjes zwerfvuil rapen op en rond Fort 2

Tijdens onze Groen Picknick in juni op Fort 2 zagen we een groepje
mannen en vrouwen met prikkers en vuilniszakken rond het fort lopen.
Toen we hen aanspraken, bleken ze bezig te zijn met een
zwerfvuilactie.
Ze bleken een groepje geestesgenoten te zijn, genaamd The Art of L.O.V.E. Ze
willen zich inzetten voor en meewerken aan een meer verdraagzame wereld.
Dat begint volgens hen bij kleine dingen. Daarom doen ze regelmatig samen
activiteiten waarbij ze zich inspannen voor "iets goeds". Dat kan een
zwerfvuilactie zijn, maar evengoed helpen bij de opvang van thuislozen,
wandelen met de dieren van een dierenasiel, een inzamelactie houden, …
Alles wat je belangeloos doet voor iemand anders draagt volgens hen bij aan
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een meer verdraagzame wereld. Dat proberen ze elke maand in de praktijk te
brengen.
Omdat we zo gecharmeerd waren door hun initiatief en tegelijk traditiegetrouw
veel te veel eten hadden voorzien, nodigden we hen uit om ook deel te nemen
aan onze Picknick. Het werd een heel gezellige namiddag, die meteen het
bewijs opleverde van het uitgangspunt van The Art of L.O.V.E. Een
verdraagzame wereld begint bij kleine daden van mensen die met een open
geest anderen belangeloos tegemoet willen treden. In de ontmoeting die
hieruit ontstaat is er geen plaats voor onverdraagzaamheid.

HIER

ROTONDE LINDEKENS: MAGER
"COMPROMIS" VOOR FIETSERS
VRACHTVERVOER
JAN HERTHOGS

Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groen.be

In februari start de aanleg van de rotonde die de verkeersdoorstroming moet
verbeteren aan de kruising Ternesselei-Nijverheidsstraat-Van Tichelenlei. Het
resultaat is volgens het aangestelde studiebureau het “beste compromis”.
Hierbij toch enkele serieuze bedenkingen.
Op de voorziene dubbelrichtings fietspaden langs de rotonde verliezen de
fietsers bij elke kruising hun voorrang. Bovendien moeten ze elke zijstraat in
twee keer oversteken. De fietser wordt loslopend wild en moet kiezen:
blijven wachten of slalommen tussen stilstaande (vracht)wagens.
Maar ook bij het verlaten van de rotonde zijn fietsers niet veilig. Richting
Nijverheidsstraat en centrum fiets je op niet meer dan een moordstrookje
naast het voorbijrazende verkeer. Groen dringt er daarom op aan om de juiste
en noodzakelijke heraanleg van de Ternesselei en de Nijverheidsstraat met
voorrang te behandelen. We blijven dit "compromis" qua doorstroming en
veiligheid voor de fietsers eerder een mager beestje vinden.

Een ander pijnpunt in die zone is het
zware vrachtverkeer door de
Van Tichelenlei. Het huidige
verbodsbord volstaat blijkbaar niet,
dus is deze heraanleg een ideale
gelegenheid om daar andere pistes
(sluizen, etc…) te overwegen.
Het huidige plan probeert de
vrachtwagens te ontmoedigen door
de bocht naar de Van Tichelenlei
scherper te maken. Groen vreest dat
dit onvoldoende zal zijn en dat er toch
vrachtwagens door de straat zullen
blijven rijden.
We blijven dit dossier van nabij
opvolgen en zullen de nieuwe
coalitiepartners aan hun
nieuwjaarsbeloftes houden.

ER IS GEEN AARDE 2.0
Statistieken liegen niet. 2018 staat
op de vierde plaats in het rijtje van
warmste jaren ooit. Een andere
opvallende trend is de record-hoge
CO2-concentratie in het voorbije
jaar. Na een korte stabilisatie de
afgelopen jaren, bereikten de CO2cijfers een nieuwe piek in 2018.
Een doorgedreven ambitieus
klimaatplan dringt zich op, ook op
gemeentelijk vlak. Wommelgem
heeft zich via het Burgemeestersconvenant geëngageerd om tegen
2020 een daling in de CO2-uitstoot te
verwezenlijken op ons grondgebied.
Tot op heden heeft het bestuur van
dit convenant nog maar weinig werk
gemaakt.

Groen Wommelgem kijkt vanuit de
oppositie kritisch toe op de uitvoering
van de aangegane beloftes, maar we
kijken nog wat verder en zetten ook
de noodzaak aan een duurzame visie
op lange termijn op de agenda.
Kevin Ost, onze nieuwe co-voorzitter,
ziet in zijn job als tuinaannemer elke
dag de gevolgen van de klimaatverandering. Hij probeert mensen te
motiveren om ook hun steentje bij te
dragen. Want ook met kleine ingrepen
in je eigen leven kan je al een verschil
maken. Wat vaker fietsen, minder
vlees eten, producten met de minste
verpakking kiezen, ... Meer tips nodig?
Laat je inspireren op ons Klimaatcafé op 22/04. Meer info: zie
achterblad.

KEVIN OST

Co-voorzitter Groen Wommelgem
kevin.ost@gmail.com

IN ’T
KORT

Ook in de PROVINCIALE
VERKIEZINGEN zette Groen een
mooie score neer. Gemiddeld
brachten meer dan 14% van de
kiezers in onze provincie een
groene stem uit.
Dat leverde VIJF VERKOZENEN
op in de provincieraad. Een mooi
resultaat, zeker als je weet dat de
provincieraad afslankte naar 36
raadsleden. De verkozenen voor
Groen zijn: TOBIAS DANEELS
(Herentals), RINA RABAU
(Mechelen), LOUIS SCHOOFS
(Rumst), ILSE VAN DIENDEREN
(Antwerpen) en DIEDERIK
VANDENDRIESSCHE (Hove).
In september nam Groen
Wommelgem deel aan de World
Cleanup Day. De grote
hoeveelheid ZWERFVUIL die we
op korte tijd verzamelden, drukte
ons nog maar eens met de neus
op de feiten: er komt veel te veel
afval in ons milieu terecht.
Veel mensen hadden die dag
graag meegeholpen, maar waren
jammer genoeg verhinderd. Geen
nood! Groen Wommelgem zal dit
jaar zeker nog meer zwerfvuilacties organiseren, alvast in de
maanden maart en september.
Hou zeker onze facebookpagina of
website in de gaten.
Webadressen vind je op het
achterblad van dit krantje.
HEB JE EEN VRAAG VOOR
GROEN of wil je meehelpen met
de verdere uitbouw van onze
lokale groep, neem dan contact op
met Annemie Dierckx via
groenwommelgem@gmail.com
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Op 2 december en 27 januari
stapten telkens tienduizenden
mensen door Brussel om een
ambitieuzer klimaatbeleid te
eisen van de Belgische regering en
de Europese leiders.
Nooit eerder kwamen zoveel mensen
op straat omwille van de
klimaatproblematiek. Ook Groen
Wommelgem nam uiteraard met een
delegatie deel aan beide
klimaatmarsen. Ben jij er de volgende
keer ook (weer) bij?

2
Wapenstilstand 2018 werd
opnieuw een massaal
bijgewoonde herdenking van het
einde van WO I. Voor dit honderdste
herdenkingsjaar stonden er allerlei
speciale activiteiten op de agenda.
Niet alleen verhuisde de ceremonie
naar Fort 2. Er werd door de kinderen
ook een Vredesboom geplant en een
tijdscapsule met vredeswensen
begraven op de begraafplaats van 't
Laar. Een zeer geslaagde editie!

3
Op World Cleanup Day,
15 september, deed Groen
Wommelgem mee met de
zwerfvuilactie. Een team van
twintig vrijwilligers van alle leeftijden
raapte zwerfvuil langs de Uilenbaan,
tussen de Doornaardstraat en de
Wijnegemsteenweg. Op nog geen drie
uur tijd verzamelden we meer dan
genoeg afval voor 25 (!) vuilniszakken. Meer dan de helft bestond uit
drankverpakkingen zonder statiegeld.

4
In juni hielden we onze eerste
Groene Picknick op Fort 2. Met
onze leden en sympathisanten kozen
we een leuke locatie uit, ieder zorgde
voor een hapje om te delen en de
kinderen amuseerden zich rot op het
springkasteel of met een gocart. Een
supergezellige dag. Zó gezellig dat
we prompt beslisten om er een
jaarlijkse traditie van te maken. Hou je
mailbox en onze facebookpagina in de
gaten voor de editie van juni 2019!
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KLIMAATCAFÉ OP DE DAG V/D AARDE
MAANDAG 22 APRIL - 14U TOT 17U
ZAAL 5 VAN PAROCHIECENTRUM FAMILIA
Op 22 april, de Dag van de Aarde, organiseren we een Klimaatcafé met
workshops en gastsprekers.
Wil jij ook ideeën opdoen om je steentje bij te dragen en jouw ecologische
voetafdruk te beperken?
Je bent welkom in ZAAL 5 VAN PAROCHIECENTRUM FAMILIA
(A.Mortelmansstraat 18 - Wommelgem) tussen 14u en 17u.
Kom van gedachten wisselen met mensen die net als jij een
inspanning willen doen voor het klimaat.
Meer info via kevin.ost@gmail.com
of kom gewoon af op de
dag zelf! 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.

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.

