
Hier

'De Vlaamse regering 
probeert verouderde 
plannen door te drukken 
zonder inspraak’

PLANNEN OP DE KEER ZIJN 
AANSLAG OP OPEN RUIMTE
Net voor de kerstvakantie keurde de 

Vlaamse regering een nota goed die 

alle belangrijke dossiers in verband 

met de ENA-zone (Economisch 

Netwerk Albertkanaal) aan elkaar 

koppelt. 200 ha industriezone op de 

Keer, een extra rijstrook op de 

snelweg, de aanleg van de A102, 

een reservatiestrook voor 

pijpleidingen en een nieuwe 

spoorontsluiting van de haven. 

Als groene strik werd "Groenpool"

voorzien, een project dat een aantal 

kleine groengebieden tussen Schoten 

en Ranst zou verbinden. Indien dat 

alles realiteit wordt, dan brengt dit 

een fatale slag toe aan de open 

ruimte in Wommelgem en Oelegem. 

Onze gemeente verliest dan haar 

laatste landelijke kenmerken en 

wordt een voorstad van Antwerpen. 

VEROUDERDE PLANNEN
Al deze gekoppelde plannen zijn al  

twintig jaar oud. Ze getuigen van een 

verouderde visie op mobiliteit, 

economie en ruimtelijke ontwikkeling. 

Zo zetten ze vooral in op overslag-

bedrijven, die containers uit de haven 

via het kanaal moeten aanvoeren, om 

ze dan op de Keer op vrachtwagens 

over te laden. Terwijl we op 17/02 nog 

in de krant lazen dat een van de 

laatste transportbedrijven uit 

Wommelgem wegtrekt om de files te 

vermijden. Die files gaan ook echt niet 

verdwijnen door meer en bredere 

wegen te voorzien. Mensen moeten 

overtuigd worden met goede 

alternatieven voor de auto. 

De Vlaamse regering heeft deze nota 

in alle stilte voorbereid zonder zelfs 

de lokale besturen te raadplegen. 

Groen Wommelgem keurt die manier 

van besluitvorming af en zal op alle 

fronten blijven strijden tegen deze 

plannen. Dit project kan onze 

gemeente echt niet dragen!

in Wommelgem

Nieuwkomers leren Nederlands

Manke participatie schoolkwestie

Geen geld voor klimaatacties

© Jelle MalomgréGemeenteraadsleden Jan Herthogs en Annemie Dierckx: Als de Keer 
vol industrie staat, zal Wommelgem voortaan bij de stad horen!
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Eveline Saeys
LEERT NIEUWKOMERS DE EIGENAARDIGHEDEN VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Voor anderstaligen is het niet vanzelfsprekend Nederlands te leren. Om een 

gepaste job te vinden is dat vaak een vereiste. Hoe pak je dat het beste aan? 

We vroegen het aan docente Eveline Saeys, inwoner van Wommelgem. 

Eveline studeerde af als vertaler Nederlands-Spaans en startte haar loopbaan 

met taalopleidingen voor anderstaligen. Momenteel is ze docente bij 

Linguapolis (Universiteit Antwerpen). 

Haar publiek is divers. Jonge mensen, gevlucht uit Syrië, hebben bv. de  

capaciteiten om verder te studeren en schrijven zich in om daarvoor het nodige 

niveau Nederlands te behalen. Of oudere studenten, met een hogere opleiding 

in hun thuisland, komen hier door de taalvereisten op de arbeidsmarkt niet in 

aanmerking voor een job. Dankzij Eveline en haar collega’s lukt het vaak wel. 

Eveline: “De diversiteit aan dialecten in Vlaanderen maakt het moeilijk 

om vlot te leren communiceren. Vanaf een bepaald niveau wordt daarom de 

spreektaal toegevoegd. Cursisten maken kennis met de levende taal en merken 

dat zoveel woorden anders uitgesproken worden dan hoe ze het tot dan toe 

geleerd hadden. Nog een hinderpaal: Vlamingen schakelen, om te helpen, in 

gesprekken al snel over naar Engels of Frans, terwijl anderstaligen er net baat 

bij hebben om het Nederlands ook in de praktijk te oefenen."  

Tot slot geeft Eveline nog enkele tips aan haar studenten: “Dompel jezelf 

onder in de lokale gemeenschap door deel te nemen aan sociale activiteiten, 

kijk naar tv-programma’s met verschillende dialecten en laat je vooral niet 

frustreren door de moeilijkheid van onze taal!”

Eveline Saeys is docent bij Linguapolis en leert nieuwkomers op een vlotte manier communiceren in het Nederlands. Hierbij botsen cursisten 
soms op het verschil tussen de standaardtaal en het gesproken dialect en dat hindert hen vlot te communiceren.

© Eveline Saeys
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MANKE PARTICIPATIE 
GEMEENTELIJK ONDERWIJS

In de vorige editie van dit blad spraken wij over de plannen van N-VA en 

OpenVLD om de gemeentelijke basisscholen over te dragen aan het 

gemeenschapsonderwijs. Alles gebeurde zonder inspraak van de betrokkenen 

en daartegen diende Groen met de oppositiepartijen een klacht in. Onder druk 

van een mogelijk referendum over het gemeentelijk onderwijs besloot het 

gemeentebestuur om toch een participatietraject op te starten en de beslissing 

voor de overdracht van het gemeentelijk onderwijs met een jaar uit te stellen.

Dat participatietraject werd echter zwaar gehinderd door de 

coronamaatregelen, waardoor slechts een heel beperkt deel van de 

betrokkenen kon deelnemen: 30 (groot)ouders en 30 burgers. Een veel 

gehoorde klacht van die deelnemers was dat er weinig tot geen ruimte was om 

de voordelen van het gemeentelijk onderwijs te bespreken. Alles draaide rond 

de kansen die een overdracht zou kunnen bieden.

GEEN CENT VOOR KLIMAAT

In december wijzigde de 

gemeenteraad het reglement op 

de begraafplaatsen zodat een 

NATUURBEGRAAFPLAATS op 

het Laar nu definitief kan mogelijk 

wordt.  In het najaar van 2021 

zullen de werken starten. Twee 

jaar na het indienen van ons 

voorstel op de gemeenteraad zal 

dit idee realiteit worden.

In januari volgde de beslissing om 

de Selsaetenstraat om te vormen 

tot een FIETSSTRAAT. Een 

positieve maatregel, want deze 

smalle straat is niet bedoeld voor 

doorgaand autoverkeer. 

Op de gemeenteraadscommissie 

Mobiliteit staan nog meer 

mogelijke fietsstraten op de 

agenda. Wij hopen dat die 

bespreking snel afgerond is zodat 

de gemeenteraad een definitieve 

beslissing kan nemen.

De gemeenteraad keurde ook een 

PAKKET CORONA- 

STEUNMAATREGELEN goed. 

Inwoners die een beroep moeten 

doen op het OCMW krijgen extra 

steun. Iemand die tijdelijk 

werkloos wordt omdat zijn/haar 

bedrijf het minder goed doet, mag 

niet in de armoede terechtkomen. 

Ook voor de Wommelgemse 

verenigingen komt er extra steun.  

Zij zien hun activiteiten, inkomsten 

en ledenaantallen dalen door de 

lange periode van inactiviteit, 

waardoor sommige in de 

problemen komen. Het rijke 

verenigingsleven is altijd een troef 

geweest in Wommelgem  en dat 

moet zo blijven!

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groenwommelgem.be

ANNEMIE DIERCKX
Gemeenteraadslid
annemie.dierckx@
groenwommelgem.be

PARTICIPATIE EN CORONA
Een goed participatietraject moet 

gedragen zijn door voldoende 

betrokkenen en moet alle opties open 

laten. Anders is het een loze oefening 

die enkel meer onbegrip veroorzaakt 

bij scholen, ouders en burgers. 

Oké, niemand kon weten dat er ook op 

dit moment nog steeds corona-

beperkingen zouden gelden. Toch 

begrijpt Groen Wommelgem niet 

waarom het bestuur zichzelf opnieuw 

een erg krappe timing heeft opgelegd. 

Er blijft geen extra tijd meer over om 

minder geslaagde facetten over te 

doen of een bepaalde discussie wat 

meer uit te diepen. Wij pleiten dan 

ook voor meer kwalitatieve 

inspraak in dit dossier. Desnoods 

moet de beslissing dan nog maar een 

jaar langer uitgesteld worden.

In oktober besliste Wommelgem toe 

te treden tot het nieuwe 

burgemeestersconvenant. Hiermee 

engageert de gemeente zich  om de 

uitstoot van CO2 op ons grondgebied 

tegen 2030 met 40% terug te 

dringen ten opzichte van de uitstoot 

van 2012. Als groene partij zijn we 

natuurlijk erg blij als het gemeente-

bestuur zich hiervoor wil inzetten. 

Nochtans was de vorige editie van 

het burgemeestersconvenant geen 

groot succes. N-VA stemde tegen,  

het actieplan was minimalistisch en 

werd nooit concreet gemaakt, noch 

met uitgewerkte acties, noch met 

centen. Geen wonder dat de 

doelstelling niet gehaald werd. 

Bij deze editie stond iedereen dus wel 

op één lijn. Bovendien was ons bij de 

bespreking van het meerjarenplan 

verzekerd dat “klimaat als een rode 

draad door de verschillende 

uitgavenposten zou lopen”. We 

waren dus in blijde verwachting van  

de nodige concrete budgetten. 

Groot was onze teleurstelling toen 

we te horen kregen dat men vooral 

wilde gaan voor “het laaghangend 

fruit”, “de quick wins” en dat het 

vooral niet te veel geld mocht kosten. 

Groen Wommelgem hoopt dat de 

werkgroep in de milieuraad het 

college toch nog kan bijstaan om 

concrete klimaatacties uit te werken.
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Staf Aerts vervangt Staf 

Pelckmans in het Vlaams 

Parlement. Begin dit jaar besliste 

Staf Pelckmans om zijn mandaat als 

Vlaams Parlementslid stop te zetten. 

Staf Aerts uit Duffel zal hem als 

eerste opvolger vervangen. Tijdens de 

laatste verkiezingscampagne in 2019 

kwam hij nog op bezoek in 

Wommelgem voor een fotosessie op 

Fort 2. Wij wensen Staf vanuit 

Wommelgem heel veel succes toe 

met zijn nieuwe uitdaging!

1
Eén winterprik van een week en 

dat hebben de fietsers weeral 

geweten. De brug van de 

Wijnegemsteenweg (foto) werd 

herschapen in één gladde spiegel! Dat 

was echter niet het enige pijnpunt. 

Nog al te vaak zijn de gestrooide 

fietspaden niet verbonden of worden 

kleine stukken niet gestrooid omdat 

de tractor er niet kan passeren. Groen 

Wommelgem trok opnieuw aan de 

alarmbel en vroeg een evaluatie van 

het strooiplan voor de fietspaden.

2
ACTIE! Deel jouw favoriete plekje 

op de Keer. Op de facebookpagina 

van Groen Wommelgem startten we 

een steunactie voor de Keer (zie 

voorpagina). We willen dit gebied 

onder de aandacht brengen van het 

grote publiek. Daarom roepen we 

iedereen op om het favoriete plekje op 

de Keer te delen op de sociale media 

met de hashtags #reddekeer 

#stopena. Zo kunnen we mekaars 

favoriete plekjes leren kennen. 

Alvast bedankt voor jouw steun!

3 Op 14 februari vierde Groen 

opnieuw Valentrein. Normaal gezien 

bedanken we die dag alle gebruikers 

van het openbaar vervoer, maar de 

coronamaatregelen lieten dat nu niet 

toe. Daarom willen we dit jaar 

iedereen bedanken die elke dag paraat 

staat tijdens deze pandemie. Niet 

alleen buschauffeurs of 

treinbestuurders, maar ook alle 

mensen in de zorg, vrijwilligers die 

zich inzetten, agenten, vuilnis-

mannen, leerkrachten ... 

Samen komen we erdoor!
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.

ZWERFVUILACTIE
ZATERDAG 24 APRIL - 9U TOT 12U

KERKPLAATS WOMMELGEM

Op zaterdag 24 april organiseert Groen Wommelgem opnieuw een 
zwerfvuilactie. We hopen op zo veel mogelijk helpende handen. Indien er 

dan nog beperkingen zijn door de coronamaatregelen zullen we ons 
opsplitsen in kleinere groepjes.

Afspraak op de Kerkplaats in Wommelgem om 9u.
Na de groepsfoto verdelen we ons over een aantal straten. 

Het einde is voorzien omstreeks 12u.

Zorg zelf voor werkhandschoenen en 
stevige schoenen. 

Wij zorgen voor de rest van het  materiaal.

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.


