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'Studie in opdracht van 
Vlaamse Bouwmeester 
vindt dit bouwproject 
ook geen goed idee’

VALT HET BOUWPROJECT 
KWADE GAT IN HET WATER?
De afgelopen zomer heeft nog maar 

eens aangetoond dat ons klimaat 

verandert, met steeds vaker lange 

periodes van droogte of overvloedige 

regen. De beelden van de 

overstromingen in Wallonië en 

Limburg staan nog op ons netvlies 

gebrand. Minister Demir (N-VA) riep de 

gemeenten dan ook op om niet langer 

bouwvergunningen uit te reiken aan 

projecten in overstromingsgevoelige 

signaalgebieden. 

In Wommelgem ligt er momenteel  

één zo'n project op tafel: het Kwade 

Gat. Deze open ruimte tussen 

Hofstraat, Van Asschestraat en 

Kapelaan Staslaan staat bekend als 

één van de vochtigste plekken van de 

gemeente. Jammer genoeg staat het 

gebied al meer dan tien jaar 

ingekleurd als woonzone. 

Zo kwam het in het vizier van 

projectontwikkelaars. Zij willen hier 

appartementen en woningen bouwen, 

hoewel hele stukken regelmatig 

onder water staan. Bij hevige regen 

fungeert de zone zelfs als water-

buffer voor de omliggende straten. 

Wie garandeert de bewoners daar dat 

ze de voeten droog zullen houden?

GEZOCHT: POLITIEKE MOED
Groen Wommelgem vindt 

bouwprojecten in het Kwade Gat dan 

ook geen goede zaak. Er zijn dan wel 

voorwaarden opgelegd voor de 

waterberging, maar in de bouw-

aanvragen zien we dat project-

ontwikkelaars steeds meer woningen 

op dezelfde oppervlakte willen 

proppen. Het gemeentebestuur moet 

de moed tonen om dergelijke zones te 

vrijwaren van bebouwing en 

verharding. Ook de Vlaamse regering 

moet eindelijk duidelijke regels 

opstellen die bouwen in dit soort 

signaalgebieden aan banden leggen!

in Wommelgem

Opruimen na de ramp

Gemeentescholen op de schop

Garanties gezocht voor het fort

© Stan HerthogsHet Kwade Gat is een uitgestrekt landbouwgebied tussen de 
Hofstraat, Van Asschestraat en Kapelaan Staslaan
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Patrick Bulens
HIELP MEE MET DE OPRUIMACTIE VAN RIVER CLEANUP IN WALLONIË

Bij de beelden van de overstromingen in Wallonië in juli had ons Groen-lid 

Patrick Bulens het gevoel dat hij móést helpen. 

“Ik hoorde over het vrijwilligerswerk van River Cleanup aan de oevers van de 

Vesder. Dat leek me een geknipte job.” Elke dinsdag en donderdag rijden er 

bussen vanuit verschillende steden naar het rampgebied. In totaal ging Patrick 

negen keer meehelpen. Op de duur reed hij zelfs met zijn eigen wagen om extra 

gereedschap en kruiwagens mee te nemen. 

De 100 tot 250 vrijwilligers van River Cleanup vormden een bont internationaal 

gezelschap, met Vlamingen, Walen, Nederlanders, Duitsers en Luxemburgers. 

Vaak kwamen ook bedrijven mee de handen uit de mouwen steken. Alles bijeen 

een hartverwarmende solidariteit!

“In het begin hebben we de dorpskernen van Olne, La Brouck, Trooz en 

Chaudfontaine mee opgeruimd. Al die getroffen huizen en bewoners zien: dat  

was behoorlijk confronterend. De rivier was letterlijk door sommige huizen heen 

geraasd, waardoor een woonkamer vol afval achterbleef. Het was keihard en  

emotioneel: bewoners ontmoeten die álles kwijt zijn. Maar de dankbaarheid en 

de warmte van de mensen deed ook deugd. Ze waren al blij als wij hun tuin 

opkuisten, want zelf hadden ze er de energie niet meer voor.”

Na de dorpen waren de weilanden en bossen in de valleien aan de beurt. Ook 

daar is zeer veel afval achtergebleven. "Wij verzamelden alles op één plaats, 

waar het opgehaald werd door de Civiele Bescherming. Op één dag 

verzamelden we vaak tot 10 ton afval. Het wordt nog een zware klus om dat 

allemaal opgeruimd te krijgen."

Patrick Bulens (midden) ging meehelpen met River Cleanup aan de oevers van de Vesder. Met vele vrijwilligers zorgden ze voor eten, 
goederen of hulp om de huizen weer bewoonbaar te maken. Zo boden ze een beetje hoop aan inwoners die vaak alles kwijt zijn.
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GEMEENTESCHOLEN OP DE 
SCHOP ZONDER OVERLEG

Even terugspoelen in de tijd. In mei 2020 kwam plots het bericht dat het 

gemeentebestuur de gemeentelijke scholen wenste over te dragen aan het 

Gemeenschapsonderwijs. Die beslissing was tot stand gekomen zonder enig 

overleg, debat of inspraak. De emoties liepen dan ook hoog op en het verzet 

groeide. Een comité van leerkrachten, ouders en oppositiepartijen waaronder 

Groen Wommelgem bereidde zelfs een referendum voor! 

Hierdoor veranderde het gemeentebestuur het geweer van schouder en begon 

het met een participatietraject voor leerkrachten, ouders en inwoners. Maar tot 

échte inspraak of debat is het nooit gekomen. Het was duidelijk dat het 

gemeentebestuur de beslissing zelf niet ter discussie wou stellen. 

Het referendumcomité besloot daarom om met het gemeentebestuur te 

onderhandelen over de voorwaarden van de overdracht. Zo kon het dan toch 

nog extra budgetten uit de brand slepen om een aantal infrastructurele 

ENGAGEMENT VOOR HET FORT

Na een vraag van Groen in de 

gemeenteraad over het sneeuw- 

en ijsvrij maken  van de fietspaden 

kreeg het STROOIPLAN in 

Wommelgem een belangrijke 

herziening. Eerste prioriteit is 

voortaan een aaneengesloten 

route van FIETSPADEN IJSVRIJ 

te maken. 

Ook een aantal kleine missing 

links zullen aangepakt worden. 

Het is nu wachten op de eerste 

winterprik om vast te stellen of 

deze doelstellingen gehaald 

zullen worden. 

Het gemeentebestuur voerde 

afgelopen voorjaar campagne voor 

de actie Maai-Mei-Niet. 

Tegelijkertijd kwamen er ook heel 

wat vragen van inwoners over het 

GEMEENTELIJK MAAIBELEID. 

Na een vraag van Groen in de 

gemeenteraad lichtte schepen 

Neyens het maaibeleid toe en 

kondigde hij ook een evaluatie aan 

in november. Wij zijn benieuwd of 

de gemeente het gras lang genoeg 

wil laten groeien.

Het Bijzonder Comité van de 

Sociale Dienst herbekijkt 

momenteel de steunnorm die 

bepaalt op welke bijstand 

inwoners recht hebben. 

NATHALJA HUYGEN (Groen) 

vroeg om ook rekening te houden 

met de aankoop van menstruatie-

producten. Recent onderzoek 

wees namelijk uit dat steeds meer 

vrouwen hierop besparen en 

daardoor kansen missen. Groen 

wil deze "MENSTRUATIE-

ARMOEDE" de wereld uit, door 

deze extra kosten voor vrouwen 

te compenseren.

JAN HERTHOGS
Gemeenteraadslid
jan.herthogs@groenwommelgem.be

KOEN ROSKAMS
Bestuurslid
info@groenwommelgem.be

tekortkomingen aan de gebouwen 

aan te pakken. Daarnaast kregen we 

ook garanties dat er zou gewerkt 

worden rond armoedebestrijding met 

de scholen en de gemeenteraad. Dat 

laatste zal Groen Wommelgem zeker 

blijven opvolgen in de gemeenteraad.

GROEN STEMT TOCH TEGEN
Ondanks die toegevingen stemde 

Groen Wommelgem tegen de 

overdracht. We vinden immers dat de 

meerderheid heel dit proces volledig 

verkeerd heeft aangepakt. Nooit is er 

sprake geweest van echte inspraak. 

Het gemeentebestuur heeft nooit 

willen luisteren naar de argumenten 

pro gemeentelijk onderwijs, maar 

heeft gewoon zijn zin doorgedreven. 

Meer dan honderd jaar gemeentelijk 

onderwijs: dat zet je toch niet op deze 

manier bij het vuilnis?

De laatste gemeenteraad vóór de 

zomer keurde het ‘geïntegreerd 

beheerplan Fort 2’ goed. Dit 

document spiegelt zowel de 

verenigingen, de natuur en de 

historische gebouwen een lange en 

mooie toekomst voor. Het is de 

bedoeling dat het plan de komende 

24 jaar verder wordt geconcretiseerd. 

WAAKZAAM BLIJVEN
Maar Groen Wommelgem blijft 

waakzaam. Want het huidige 

gemeentebestuur heeft nog geen 

enkel concreet engagement op papier 

gezet. Eén zin uit de inleiding is 

veelzeggend: "De volgende 24 jaar 

worden stappen gezet richting dit 

streefbeeld en hiervoor kunnen 

subsidies worden verkregen van de 

Vlaamse overheid.” Groen 

Wommelgem leest hier tussen de 

regels het ware uitgangspunt : ‘Geen 

subsidie is geen investering’ . 

Wij zien dus nergens een garantie 

voor de noodzakelijke ontwikkelingen. 

Toch zullen we er blijven op hameren 

dat een degelijk beheersplan voor 

Fort 2 nodig is en blijft voor de 

leefbaarheid en het historisch 

karakter van onze gemeente. 

Wij verwachten een concreet 

engagement van het 

gemeentebestuur, dat ook in het 

financieel meerjarenplan van de 

gemeente het nodige gewicht krijgt.
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In september kwamen we met een 

25-tal groene mandatarissen 

samen in Wommelgem voor een 

regiovergadering. Dit was de eerste 

fysieke vergadering sinds oktober 

vorig jaar! Het deed deugd om 

iedereen nog eens te zien na een 

lange periode. Wij hopen dan ook dat 

we kunnen blijven fysiek vergaderen, 

maar we hopen ook dat onze 

verenigingen in Wommelgem zich dit 

jaar volledig kunnen smijten zonder 

beperkingen!

1
Op de gemeenteraad stond in 

september een vervanging in de 

groene fractie op de agenda.

Annemie Dierckx (rechts) werd 

immers aangesteld als nieuw 

Algemeen Directeur van het Annuntia 

Instituut Wijnegem en zij zag de 

combinatie met een mandaat in de 

gemeenteraad niet langer zitten. Eva 

Pierets (links) neemt daarom de 

fakkel over. 

Wij wensen beide dames veel succes 

in hun nieuwe uitdaging!

2
In juli hielden we opnieuw een 

"Groene Apero", met een drankje 

op een zonnig terras. Altijd het

ideale moment om iemand in de 

bloemetjes te zetten ... of in een 

olijfboompje! Die prijs ging naar 

Marina Tits, die jarenlang de 

verdeling organiseerde van dit huis-

aan-huisblad in de brievenbussen op 

Het Laar. Duizenden blaadjes zijn door 

haar handen gegaan. Nu ze verhuisde 

naar een andere gemeente, heeft ze 

beslist om haar taak door te geven. 

3
Eind april trokken we opnieuw de 

straat op voor een zwerfvuilactie. 

Met een ploeg van een vijftiental 

vrijwilligers pakten we de P+R-

parking aan, de Nijverheidsstraat en 

de Koralenhoeve. Resultaat: meer dan 

30 zakken vuilnis en een sluikstort 

(salon inbegrepen). Ook het aandeel 

wegwerp mondmaskers is enorm 

gestegen. We hopen dat meer 

mensen zich door onze actie bewust 

worden van het afvalprobleem. Tijd 

voor dé oplossing: statiegeld!
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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.

MOET JOUW FIETS OOK 
BUITEN SLAPEN? 

WAT VIND JE VAN EEN  
BUURTFIETSENBERGING? 

Steeds meer mensen gebruiken vaker de fiets. Ook het type fiets 
verandert: van elektrische fietsen tot bakfietsen en van steps tot 

driewielers. Maar niemand laat ze graag buiten staan.

Groen Wommelgem lanceerde daarom de vraag om de inplanting en 
organisatie van zulk een fietsenstalling te onderzoeken. 

Zou jij ook gebruikmaken van een fietsenberging in je 
buurt? Stuur dan je naam en adres naar 

info@groenwommelgem.be

Groen Wommelgem 

Jan Herthogs

Sint-Damiaanstraat 97

2160 Wommelgem

03 354 15 26

info@groenwommelgem.be

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.


