
Hier

‘Een referendum 
over de noodzaak van 
gemeentelijk onderwijs 
als stok achter de deur 
voor meer inspraak’

REFERENDUM DWINGT 
INSPRAAK AF OVER SCHOLEN
Half mei besloot ons gemeente-

bestuur dat het na 150 jaar 

gemeentelijk onderwijs in 

Wommelgem, de gemeentelijke 

scholen Oogappeltje en ’t Laar zou 

overdragen aan de GO!-koepel Fluxus. 

Zonder inspraak, zonder 

voorafgaande discussie werd dit 

voorstel op 28 mei in de gemeente-

raad goedgekeurd door N-VA, Open 

Vld en Vlaams Belang. Zulks tot groot 

ongenoegen van alle ouders en 

leerkrachten en de andere oppositie-

partijen. Die gang van zaken vond 

Groen zó onrechtvaardig dat wij 

beslisten om samen met oppositie-

partij Gemeentebelangen en raadslid 

Bart Van Scharen een klacht in te 

dienen bij het Agentschap 

Binnenlands bestuur. 

Begin juli kregen we het bericht dat 

de beslissing vernietigd werd. 

Beide scholen zouden dan toch 

gemeentescholen blijven. 

REFERENDUM
De burgemeester en de onderwijs-

schepen wilden de kwestie echter 

snel opnieuw laten stemmen op een 

extra gemeenteraad in augustus. In 

overleg met ouders en leerkrachten 

beslisten we daarom om een 

referendum aan te vragen. Hiervoor 

waren echter minstens 2600 

handtekeningen nodig - in volle 

vakantieperiode! Dankzij de grote 

inzet van ouders en leerkrachten 

konden we toch op drie weken tijd het 

vereiste aantal handtekeningen 

verzamelen. Onder druk van dit 

referendum heeft het bestuur dan 

toch beslist om de overdracht alvast 

met een jaar uit te stellen. Ouders en 

leerkrachten gaan nu onderhandelen 

over het al dan niet verderzetten van 

het gemeentelijk onderwijs. Maar ze 

kunnen dit nu doen met de steun van 

meer dan 20% van de bevolking. 

Wordt vervolgd. Bedankt iedereen!

in Wommelgem

WonderWijven ruilen kleding

't Is weer voorbij, die droge zomer

Evenwichtspuzzel voor Fort 2

© Nele Van WichelenDoor de goede samenwerking met raadsleden over de partijgrenzen 
heen, zijn we erin geslaagd om deze beslissing een jaar uit te stellen



HIER

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

Het WonderWijvenhuis is verhuisd sinds 15/10!

Je vindt ze nu op de Herentalsebaan 22, 2520 Millegem-Ranst

Het idee 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



IN ’T 
KORT

HIER

‘Alle opties bekijken voor het 
fort om een goed evenwicht te 
vinden voor alle functies’

WANNEER ZAL HET DE 
DROGE ZOMER TEVEEL ZIJN?

In onze vorige editie waarschuwden we al voor een droge zomer. Die is er ook 

gekomen, waardoor bij het schrijven van dit artikel (21/9) de stand van het 

grondwater opnieuw in code oranje beland was. Het volgende half jaar zal al 

extreem nat moeten zijn om de watervoorraden terug voldoende aan te vullen. 

Maar als je de metingen in onze provincie bekijkt op de website 

www.dov.vlaanderen.be, dan zie je dat in onze regio die aanvulling van de 

waterstand veel trager gaat dan normaal. 

De vele verhardingen, bestratingen en volgebouwde 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. 

WATERBEHEER MET VISIE
Het kan anders en beter, vindt Groen. Hoe? Supermoeilijk is het niet. Stimuleer 

EEN TOEKOMST VOOR FORT 2

Sinds 2019 zetelt Jan Herthogs als 

vertegenwoordiger met 

raadgevende stem in de RAAD 

VAN BESTUUR VAN DE INTER-

COMMUNALE IGEAN. Samen met 

enkele groene collega's leidde hij 

daar het verzet tegen de 

verdubbeling van de vergoedingen 

die de leden krijgen. Dat leek ons 

verstandig, gezien de beperkte 

duur van de IGEAN-vergaderingen 

en de extra kost die de gemeenten 

dan zouden moeten dragen. We 

konden onze eigen gemeenteraad 

overtuigen om tegen de 

verdubbeling te stemmen, maar 

jammer genoeg vonden we geen 

meerderheid op de algemene 

vergadering van IGEAN zelf, waar 

het voorstel voorlag. 

Op de gemeenteraad van juni 

stelden we het nut van de 

TIJDELIJKE VERKEERSLICHTEN

in vraag op kruispunt Ternesselei-

Uilenbaan. Die waren daar na de 

werken aan de rotonde blijven 

staan en zouden moeten dienen 

om links afslaande vrachtwagens 

tijd te geven dit te doen. Omdat dit 

in realiteit echter geen echt 

probleem vormt, werden de 

tijdelijke verkeerslichten na onze 

vraag ondertussen verwijderd.

Mensen die mee hun schouders 

willen zetten onder het GROENE 

PROJECT IN WOMMELGEM zijn 

en blijven welkom. Praktische 

geesten of theoretische denkers:  

zoals elke lokale groep hebben wij 

jullie hard nodig. Interesse? Schrijf 

je in op onze nieuwsbrief via: 

groenwommelgem@gmail.com

of spreek één van onze raadsleden 

aan!

PETER RENAP
lid MINA-raad (Milieu- en Natuurraad)

KOEN ROSKAMS
lid Groen
groenwommelgem@gmail.com

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 opgepompt wordt bij 

bouwwerken en laat de regels 

hierrond ook beter naleven: het is de 

taak 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. 

Op de gemeenteraad van september 

informeerde Groen naar het beloofde 

hemelwaterplan. Voorlopig ontvingen 

wij (nog) geen antwoord. Nochtans 

dringt de tijd. Enkel met snelle en 

efficiënte maatregelen zijn we beter 

bestand tegen een (te) droge zomer.

Er is de laatste maanden heel wat te 

doen geweest over de toekomst van 

Fort 2. Ook Groen Wommelgem was 

bezorgd, want “het fort” ligt ons 

nauw aan het hart. We zijn blij dat bij 

sommige mensen van het bestuur 

het besef groeit dat inspraak van 

burgers en verenigingen noodzakelijk 

is bij zulke gevoelige dossiers. De 

inbreng van objectieve actoren zoals  

Natuurpunt of Bressers Erfgoed heeft 

geleid tot drie mogelijke 

ontwikkelingsscenario’s, die vooral 

bedoeld waren om een creatieve 

discussie op gang te brengen. Dit 

proces moet leiden tot een brede 

gedragen visie en een positief 

toekomstplan voor de komende 25 

jaar op dit prachtige domein. 

EVENWICHT
De komende maanden moet voor het 

fort een evenwicht gevonden worden 

tussen de natuurwaarde, het belang 

van erfgoed en de sociale functie voor 

alle aanwezige verenigingen. In de 

loop van 2021 ligt de uiteindelijke 

beslissing in de handen van de 

gemeenteraad. Groen zal dit dossier 

van nabij blijven opvolgen. Blijf dus 

zeker op de hoogte via onze 

facebookpagina en website.
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HIER

Lockdown, afgelopen voorjaar? 

Moeilijk vergaderen, met al die 

beperkingen? Toch blijft Groen 

Wommelgem ijverig de koppen bij 

mekaar steken. Op veilige afstand 

weliswaar! Het was niet voor 

iedereen even evident, maar na enkele 

keren vonden we toch een goed 

systeem om vlot digitaal te 

vergaderen. Groen blijft de 

gemeentelijke dossiers van dichtbij 

opvolgen. Zelfs een virus zal ons niet 

stoppen!

1

Corona deed ons ook de fiets 

(her)ontdekken. Sinds maart 

verdriedubbelden we met alle 

Belgen onze fietskilometers en 

we blijven dit volhouden. Een 

echte fietsrevolutie! Daarop wil 

Groen voortbouwen. Heb jij nog een 

goed fietsidee? Of ken je nog een 

pijnpunt voor fietsers in onze 

gemeente? Geef het door aan onze 

raadsleden en zij gaan ermee aan de 

slag! groenwommelgem@gmail.com

2 In mei stelden we op de 

gemeenteraad voor de tweede 

keer voor om een bouwpauze in te 

voeren in Wommelgem, maar 

tevergeefs. Alhoewel de meerder-

heid schermde met allerlei doem-

scenario's, zijn er de laatste maanden 

wel nog drie andere gemeenten ge-

start met een bouwpauze: Dilbeek, 

Halle en Lille beslisten om  de bouw 

van appartementen tijdelijk te pau-

zeren totdat een ruimtelijke visie op 

hun gemeente klaar is.  

3

Groen Wommelgem bleef er niet 

van gespaard: corona verstoorde 

ook bij ons geplande activiteiten. 

Zo hebben we o.a. de traditionele 

picknick in juni afgelast. Zodra de 

maatregelen het in juli echter 

toelieten, hebben we wel samen 

genoten van een aperitief in open 

lucht ... op voldoende afstand van 

elkaar.

(Op de foto: de picknick van 2019!)
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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.

PANNENKOEKENFEEST JETTE
ZONDAG 9 FEBRUARI - 15U TOT 18U

GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM

Op zondag 9 februari ben je welkom op het
pannenkoekenfeest van Ecolo en Groen Jette. In dit

koude winterweer verleiden we je graag met een
pannenkoek en een lekker fairtrade koffie!

Je bent welkom in GC Essegem (Leopold-I-straat 329 in Jette)
tussen 12u en 20u. We reiken ook de Groene Pluim 2016 uit aan

de persoon of organisatie die op cultureel, sociologisch of
ecologisch vlak in 2016 positief werk heeft verricht.

Inschrijven kan via annemie.maes@
groen.be 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.


