
Hier

‘Tijd vrijmaken om 
een ruimtelijke visie 
uit te werken voor de 
volgende decennia’

HOOG TIJD VOOR EEN 
BOUWPAUZE IN WOMMELGEM
In Wommelgem zijn er de laatste 

jaren zeer veel appartementen 

bijgekomen. Dat heeft het uitzicht 

van ons dorp erg veranderd, tot 

groot ongenoegen veel inwoners. 

Al meer dan tien jaar zegt het 

bestuur te werken aan een visie  

over hoe Wommelgem er zou  

moeten uitzien in deze 21ste 

eeuw. Tot op heden is het nog 

altijd wachten op die visie. 

Ondertussen is er echter al heel veel 

veranderd. Wommelgem is nu bijna 

volledig ingekleurd in het 

grootstedelijk gebied Antwerpen. 

Bijna alle lege bouwpercelen zijn 

intussen bebouwd. De bevolking 

veroudert steeds meer, het huis 

wordt te groot en wordt verkocht aan 

de meest biedende. Door dat alles 

voelen we de steeds hogere druk van 

allerlei bouwprojecten, vooral in het 

centrum van Wommelgem. 

De gemeentelijke administratie wordt 

zwaar bevraagd. De projecten moeten  

allemaal bestudeerd, geadviseerd en 

beoordeeld worden en dit onder een 

strak opgelegd tijdschema. De 

ambtenaren hebben daardoor geen 

tijd om te werken aan die visie, die 

Wommelgem zo hard nodig heeft.

PAUZE: NU EERST EEN VISIE 
Op de gemeenteraad van februari 

stelde Groen daarom voor om een 

bouwpauze in te lassen op 

appartementen en projecten van 

meer dan drie woningen, behalve 

als projecten volledig voor sociale 

woningen bestemd zijn. De tijd die 

hiermee gekocht wordt, dient dan 

voor het opmaken van dat zo 

belangrijke plan dat de ruimtelijke 

visie voor de volgende decennia 

vastlegt. Open VLD was tegen ons 

voorstel, N-VA vroeg meer tijd om het 

te bestuderen ...

in Wommelgem

WonderWijven ruilt kleding

Deze zomer opnieuw watertekort?

Meer ritten voor minder geld?

© Stan HerthogsAl zeker vijf projecten langs de Herentalsebaan: site Borremans 
(foto), Kwade Gat, site Philippaerts, site Crollet en project Ullens.
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WonderWijven
VROUWEN MET EEN HART VOOR MEKAAR EN VOOR DE AARDE

Hoeveel kleren in je kleerkast draag je echt nog regelmatig? Wat als je 

een deel ervan zou ruilen voor spulletjes die andere vrouwen niet meer 

willen? Zo vorm je mee een stuk tegengewicht voor onze 

wegwerpmaatschappij! 

Soms is iets net zo eenvoudig als het lijkt. In het WonderWijvenhuis bewijzen 

ze dat twee keer per jaar met hun "Kledingswap".

Deze "WonderWijverij" vertrekt vanuit drie uitgangspunten: bewust omgaan 

met Moeder Natuur door de overvloed die er is te delen, niet nog meer kopen 

terwijl er andere kledij ongebruikt in de kast blijft liggen, en tot slot is het ook 

gewoon een gezellige middag onder vrouwen. Met de kledij die niet geruild 

wordt, steunen ze een aantal goede doelen.

Duurzaamheid zit trouwens in het DNA van WonderWijven en dat merk je aan 

de verschillende grote en kleine acties. Zo wordt er niet alleen kleding geruild, 

maar ook boeken en stoffen. Het WonderWijvenhuis is enkel met tweedehands 

meubelen en huisraad ingericht. Zelfs verwaarloosde kamerplanten kunnen er 

aan een tweede leven beginnen!

Maar ook solidariteit is voor hen belangrijk. Voedseloverschotten van hun 

events worden doorgegeven aan bv. Taalfabet. Ze zijn ook heel actief in 

verschillende geefgroepen op de sociale media. Colruyt Wommelgem schenkt 

hen de overschotten van seizoensproducten, die zij dan op hun beurt verdelen 

aan goede doelen zoals bv. Ziekenzorg.

Meer info vind je op http://wonderwijven.be

Wonderwijvenhuis, Driemastenbaan 37, 2160 Wommelgem

Het concept van een kledingswap is eenvoudig. Per kledingstuk dat je aanbiedt om te ruilen, krijg je een bonnetje waarmee je een ander stuk 
mag uitkiezen. Wat overblijft gaat naar een goed doel. 

© WonderWijven
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WAT ALS ER DIT JAAR WEER 
EEN DROGE ZOMER KOMT?

Was jij ook zo blij toen het de afgelopen weken zo zwaar regende? Na twee 

zomers van extreme droogte zou een natte winter moeten zorgen voor een 

aanvulling van het grondwaterpeil naar gemiddelde waarden. Maar als je de 

metingen in onze provincie bekijkt (bron: www.dov.vlaanderen.be), zie je dat in 

onze regio deze aanvulling veel trager gaat dan normaal. De vele verhardingen, 

bestratingen en dichtbebouwde zones verhinderen een goede waterinfiltratie 

in de bodem. Bij hevige regenval krijgt het water de tijd niet om in te dringen, 

maar stroomt het direct naar de riolering. We verliezen kostbaar grondwater en 

zo verdroogt onze bodem steeds meer. Het kan anders en beter, vindt Groen.

TIJD VOOR EEN WATERBEHEER MET VISIE 
Stimuleer het lokale circulaire watergebruik door het regenwater op te vangen. 

Overbrug de droge periodes door water duurzaam te bufferen in 

overstromingsgebieden of wadi's. Zet in op infiltratie van het grondwater dat 

MEER RITTEN, MINDER GELD

In november diende Groen in de 

gemeenteraad een voorstel in voor 

de inrichting van een 

NATUURBEGRAAFPLAATS op 

het Laar. De meerderheid zag wel 

wat in het voorstel, maar wilde dit 

in een bredere context bekijken, 

samen met andere plannen rond 

de begraafplaatsen. Ons voorstel 

zal verder besproken worden op 

de volgende commissie Algemeen 

Beleid. Wordt vervolgd ...

De groene fractie stelde het 

schepencollege ook vragen over 

het PROJECT KWADE GAT. 

Volgens de beslissing van begin 

november zou de Vlaamse 

Bouwmeester mee een visie 

helpen ontwikkelen over de 

invulling van dit gebied van 14ha. 

In een zeer kort en strak 

tijdschema wil men nu plots een 

studiebureau een plan laten 

ontwerpen dat rekening houdt 

met de WATERGEVOELIGHEID 

van het gebied én met de mening 

van de burger. Wij begrijpen niet 

goed waar plots deze tijdsdruk 

vandaan komt. Jarenlang heeft dit 

dossier stilgelegen en dus vragen 

wij ons af waarom het Kwade Gat 

ineens zo snel ontwikkeld moet 

worden? 

Ben jij nog geen digitale volger van 

Groen Wommelgem? Neem dan 

eens een kijkje op onze WEBSITE 

www.groenwommelgem.be 

en/of blijf op de hoogte via onze 

FACEBOOKPAGINA. 

Digitale kers op de taart: 

schrijf je in voor onze 

maandelijkse nieuwsbrief via 

www.groenwommelgem.be/

doe_mee.

PETER RENAP
Lid van de MINA-raad
groenwommelgem@gmail.com

KOEN ROSKAMS
Actief burger voor duurzaam transport
groenwommelgem@gmail.com

opgepompt wordt bij bouwwerken en 

laat de regels hierrond ook beter 

naleven: het is de verantwoordelijk-

heid van de gemeente om hier op toe 

te zien, zeker in droge periodes. 

Anders stroomt er nog meer water 

gewoon weg via de riolering en 

werken we de verdroging van onze 

bodem nog meer in de hand. 

Het gemeentebestuur belooft een 

hemelwaterplan om het regenwater 

beter te laten infiltreren. Groen zal  

aandringen om tegelijk ook een 

grondwaterplan op te maken en zo te 

garanderen dat het grondwater in 

onze gemeente beter op peil blijft, 

ook tijdens grote werken waarbij veel 

grondwater opgepompt wordt. 

Met de juiste maatregelen moeten we 

geen schrik meer hebben voor een te 

droge zomer.

Je kan geen krant openslaan of je 

leest over problemen bij het 

openbaar vervoer in onze regio: 

stakingen, besparingen, geannu-

leerde ritten, personeelstekort … 

De aanhoudende besparingen bij De 

Lijn zijn oorzaak nummer één. 

Grootste slachtoffers: de gebruikers 

van het openbaar vervoer. 

En de doelstelling was toch dat we 

met z’n allen 50% van onze 

verplaatsingen te voet, met de fiets 

of met het openbaar vervoer zouden 

doen? Om dat allemaal beter te 

organiseren werden de intergemeen-

telijke Vervoerregio's opgericht, 

want de ambities zijn erg hoog. 

Onbegrijpelijk dan toch dat al die 

extra ritten met hetzelfde budget of 

zelfs minder moeten gerealiseerd 

worden? Meer ritten met minder geld: 

dat kan niet. Gevolg: lijnen gaan 

worden geschrapt of ingekort, de 

frequentie zal lager zijn en bepaalde 

wijken gaan nauwelijks nog bediend 

worden door het openbaar vervoer. 

Daarom willen Ringland en 

Straatvinken meer burger-

participatie in de Vervoerregio. In 

februari was er in Mortsel een eerste 

vergadering voor de Zuidrand. Met 

een 200-tal actieve burgers gaven wij 

daar concreet vorm aan onze 

verzuchtingen rond het openbaar 

vervoer in onze regio. 

Beste Vervoerregio, beleid 

uitstippelen samen met de 

burgers, dat is echt wel mogelijk!
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Op 15 maart hield Groen 

Wommelgem opnieuw een 

zwerfvuilactie, maar dit keer 

samen met de collega's van 

Groen-Gangmaker Boechout. 

Want samen kunnen we meer!

Zwerfvuil stopt nu eenmaal niet aan 

de gemeentegrenzen en door samen 

te werken kunnen we dit probleem 

beter aanpakken. En in beide Groen- 

groepen steken we graag de handen 

uit de mouwen. Doe jij de volgende 

keer ook mee? 

1
In oktober bezochten we de stad 

Eeklo met een delegatie van 

Groen Regio Noord- en 

Voorkempen. Eeklo is hét 

voorbeeld in Vlaanderen op vlak 

van lokale hernieuwbare energie. 

In Eeklo doen ze dat door sterk in te 

zetten op zonne- en windenergie, 

maar ook door de warmte te 

recupereren van hun afval-

verbrandingsinstallatie. Met dank aan 

de groene schepen voor het warme 

onthaal!

2

Op elke 14de februari organiseert 

Groen de nationale actie 

Valentrein. Over het hele land 

zetten we op Valentijnsdag de 

gebruikers van het openbaar 

vervoer in de bloemetjes.

Groen Wommelgem deed voor de 

tweede keer mee dit jaar. Thema was 

een beter aanbod van trams en 

bussen in de avonduren. Geen 

overbodige actie, aan de reacties van 

de reizigers te merken! 

3
In november organiseerden we 

voor de eerste keer Groen Tafelen. 

Van Jan Mertens kregen we een 

inleiding in het ecologische 

gedachtegoed. 

Jan deed zijn verhaal in een heel 

bevattelijke taal en met veel 

voorbeelden en bewijzen. Voor veel 

aanwezigen was het een aangename 

herontdekking van de waarden die ze 

in het dagelijkse leven proberen toe te 

passen. 
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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.

GREEN HIGH TEA PICKNICK
ZONDAG 21 JUNI - 15U TOT 18U
SPEELPLEIN HET SCHEERSEL

Op zondag 21 juni organiseren we ons jaarlijks evenement voor leden 
en sympathisanten. Draag je Groen Wommelgem een warm hart toe of 

wil je gewoon eens een gezellig praatje maken, kom dan zeker 
 langs! Wij serveren een gratis hapje en drankje aan alle bezoekers.

Hou de datum zeker vrij in je agenda.

We steken het concept dit jaar in een ander jasje en gaan voor een "zoete 
namiddag picknick". De plaats blijft ongewijzigd:  Speelplein Het 

Scheersel (Scheersel in Wommelgem). 
Welkom tussen 15u en 18u. 

.Wil je meer info of help je graag een handje? 
Contacteer evapierets@

hotmail.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: Herthogs Jan,
Sint-Damiaanstraat 97, 2160 Wommelgem

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.




