Hier
in Boechout-Vremde

Gemeente lanceert klimaatplan
Nomineer jouw groene pluim!
Make peace, not war

'Elk halfjaar zetten we
met het klimaatactieplan
een thema in de kijker.
Dit najaar is dat
biodiversiteit'

Schepen van klimaat Kris Swaegers

Danny Grillet

GEMEENTE LANCEERT
KLIMAATACTIEPLAN
Schepen van klimaat en bezielster
van het klimaatactieplan Kris
Swaegers legt uit: 'De klimaatcrisis
laat zich almaar harder voelen voor
mens en natuur. Het is de moeite om
als gemeente op klimaatvlak het
onderste uit de kan te halen. Vele
druppels maken een flinke plas.
Daarom starten we met een
gemeentelijk klimaatactieplan waarin
we sensibiliseren en informeren, en
waaraan we acties verbinden.'

'Met het klimaatactieplan brengen we
elk halfjaar een thema onder de
aandacht. Beginnen doen we met
biodiversiteit. Waarom? Zonder
biodiversiteit (al de levensvormen op
aarde) geen leven, zo eenvoudig is
het. Al die levensvormen zijn elkaars
levensverzekering. Biodiversiteit
zorgt voor voedsel, zuurstof, een
levensvatbaar klimaat en ga zo maar
door. Helaas staat de biodiversiteit
door menselijk toedoen onder druk.

We willen hier als gemeente extra op
inzetten. Zo vinden en vonden dit
najaar acties plaats als 'behaag
natuurlijk' en 'boom zoekt tuin', en is
de werkgroep 'natuurlijk Boechout'
gestart rond biodiversiteit.
Of ik de andere thema's al wil
verklappen? Na biodiversiteit komen
aan bod: water, duurzame mobiliteit,
wonen, duurzaam consumeren/
circulaire economie en tot slot

energie.' Dit najaar ondertekent onze
gemeente ook het Burgemeestersconvenant 2030 waar een
klimaatactieplan aan verbonden is.
'Op dat plan wil ik niet wachten. De
klok tikt en tikt. Het klimaat wacht
evenmin', besluit Kris.
Zelf ideeën of voorbeelden in de
praktijk gebracht? Deel ze op
sociale media met de hashtag
#boechoutklimaatneutraal.
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Red het leven, red het klimaat
DE GEZONDHEID VAN DE PLANEET BEPAALT DE GEZONDHEID VAN ONS ALLEN

Het eerste thema van het klimaatactieplan is biodiversiteit. Biodiversiteitpracht vind je overal en dus ook dichtbij. Zoals hier dit koppeltje
oranjetipjes. Oranjetipjes hebben nood aan pinksterbloemen, die vooral voorkomen in vochtige weidelandschappen.

Het eerste luik van het gemeentelijk klimaatactieplan staat in het teken van
biodiversiteit. Maar wat heeft biodiversiteit met het klimaat te maken? En wat
bedoelen we precies met biodiversiteit? Biodiversiteit staat gelijk aan al het
leven op deze planeet. Planten, dieren en alle denkbare organismen, van
onzichtbaar minuscuul tot zo groot als een blauwe vinvis. En al deze
organismen vervullen een functie en zijn op de een of andere manier van nut
voor elkaar (ja, ook muggen). Alle levensvormen hebben een soort van
ongeschreven contract getekend. Ze houden de natuur in balans en zijn
afhankelijk van elkaar. Ze leven en laten leven. Kortom, iets om zorg voor te
dragen. Maar laat daar nu net het schoentje knellen. De biodiversiteit is de
afgelopen 50 jaar met maar liefst 68% gedaald. En dat is een probleem. Een
groot probleem om precies te zijn. Neem nu de bij. Die zorgt voor de bestuiving

Paul Van Dyck

van heel veel planten. Maar vele bijen sterven. Valt de bij weg, dan ook vele
fruit- en groentesoorten. Ons lot is dus verbonden met dat van de kleinste
(soms irritant zoemende) wezens op de planeet. Door de planeet uit te putten
en de natuur te vernietigen brengen we al dit leven en dus onszelf in gevaar. En
warmt de aarde op, wat het verlies aan biodiversiteit extra versnelt.De
klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis kunnen we dus niet los van elkaar zien.
De klimaatcrisis en de handelingen die hieraan ten grondslag liggen,
veroorzaken een verlies aan biodiversiteit. En biodiversiteit kan de gevolgen van
de klimaatcrisis temperen. Denk bv. aan bomen die CO2 opslaan. Hoog tijd dus
om het tij te keren. Wat we dit decennium doen of niet doen bepaalt niet meer
of niet minder dan de toekomst van deze planeet en van al onze nazaten. De
gezondheid van de planeet bepaalt de gezondheid van ons allen.
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WIE WINT DE GROENE PLUIM
BOECHOUT-VREMDE 2020?

IN ’T
KORT

WANDEL MET ONS MEE

DANNY GRILLET

VOORZITTER GROEN-GANGMAKER
(daniel.grillet@telenet.be)

'Onze gemeente kent heel wat fantastische initiatieven die van een gul groen
hart getuigen. En die willen we belonen. Jij kan ons hierbij helpen. Welk sociaal,
ecologisch of ander menslievend initiatief in Boechout-Vremde kon jou dit jaar
bekoren? In die mate dat het de in binnen- en buitenland felbegeerde groene
pluim in de wacht hoort te slepen? En hoe dan ook extra aandacht verdient?
Nomineer dit project of initiatief door voor 1 december 2020 naar
groengangmakerbv@gmail.com te mailen en motiveer gerust jouw keuze. De
vaakst gekozen initiatieven zullen dan dingen naar de groene pluim. Vanaf 1
december maken we de laureaten bekend op onze website en Facebookpagina.
Daar kan je dan stemmen op jouw favoriete groene initiatief.
Samengevat: mailtje sturen naar groengangmakerbv@gmail.com met
jouw nominatie voor de groene pluim. Op www.groengangmaker.be en
onze Facebookpagina vind je al deze informatie ook terug.

Om elkaar te blijven herkennen,
maken we geregeld wandelingetjes
in groep waarbij we filosoferen over
het leven in Boechout-Vremde en
andere wereldproblematieken. Zin om
mee te filosoferen of om vrijblijvend
een praatje te slaan? Dan ben je van
harte welkom. Onze volgende
wandeling vindt plaats op zondag 13
december. We starten om 10 uur
aan de kerk van Vremde. Graag en
wie weet tot dan!

GEMEENTERAAD BIJWONEN?
Interesse in hoe lokale politiek werkt?
Contacteer ons gerust. Of kom naar
de gemeenteraad. Dit jaar vinden er
nog twee gemeenteraden plaats, op
maandag 30 november en op
maandag 14 december, telkens om
20 uur.

MAKE PEACE, NOT WAR
'Ons jaarthema vorig jaar was privacy
en databescherming. Heel boeiend,
nog meer bijgeleerd. Ik kijk voorgoed
anders naar ANPR-camera's. Of liever
gezegd: ik wend mijn gezicht er van
af. Komend jaar willen we als lokale
partij werken rond wereldvrede. Dat
klinkt hopeloos idealistisch, maar ik
verklaar. We zien door corona landen
op zichzelf terugplooien. We zien dat
leiders corona misbruiken om hun
macht te versterken. En dan is er nog
de klimaatcrisis die miljoenen mensen
op de vlucht zal jagen. Deze broeierige
tijden zijn een voedingsbodem voor
conflicten. Het helpt ook niet dat ons
land peperdure F35-vliegtuigen koopt
die kernwapens kunnen stockeren.
Een van mijn eerste betogingen was

‘Wat kunnen wij als gemeente
en als burgers doen voor
meer wereldvrede?’
tegen de kernraketten (ik was 10),
waar blijft het straatprotest tegen
deze F35's? Boechout is lid van
Mayors for Peace, sprak zich uit tegen
kernwapens en er is de werkgroep
Wapenstilstand. Hoe kunnen we als
gemeente en als burger nog meer
doen voor wereldvrede? Die vraag
willen we beantwoorden. We zijn een
kleine stip op de kaart, maar we zijn
wel deel van die kaart. Ik nodig je van
harte uit hier mee over na te denken.'

JOOST DERKINDEREN

GEMEENTERAADSLID
GROEN-GANGMAKER
(joost.derkinderen@gmail.com)

WIST JE DAT ...
- november de ideale maand is om
een boom te planten? De bodem is
dan nog vrij warm, wat de wortels
de kans geeft om flink te groeien.
- het wetenschappelijk bewezen is
dat je van geveltuintjes gelukkig
wordt? Ze fleuren je leefomgeving
op. Ze brengen koelte op almaar
hetere zomerdagen. Ze zorgen
voor schone lucht. En het zijn
bakens van biodiversiteit. Op de
site van onze gemeente vind je
alle informatie hoe je eraan kunt
beginnen.
- het beter is lui te zijn dan
bladeren te rapen? Bladeren
bevatten een schat aan voeding
voor je bodem. En ze zijn een
schuiloord voor vele diertjes.
Op onze Facebookpagina
facebook.com/groengangmaker
vind je dit najaar een uitgebreid
gamma aan biodiversiteittips.
SOEP OP STOEP-ACTIE
Veel te veel mensen hebben het
moeilijk om de eindjes aan elkaar
te knopen. Als corona het duldt,
biedt KWB Boechout op zaterdag
12 december van 10.30 tot 15.00 op
de parking van Delhaize een
lekkere kom soep aan. Met jouw
vrije bijdrage helpt Welzijnszorg
mensen in armoede.
BERICHT VAN ALGEMEEN NUT
Over wereldvrede gesproken: op
Knack.be kan je een opiniestuk van
Joost lezen met als titel 'Waar zijn
de pacifisten gebleven?'. Daarin
betoogt hij dat de motieven om
mee te lopen met de vredesmanifestaties in de jaren tachtig niets
aan belang hebben ingeboet.
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Aan allen die hebben meegedaan aan
de eerste editie van de Grote GroenGangmakerspeurtocht: proficiat!
Aan allen die niet hebben meegedaan,
vooruit dan maar, ook proficiat! Maar
het meest proficiat aan Roger
Verhoeven die als enige geen fouten
maakte en zich voor eeuwig en altijd
de winnaar van de eerste Grote
Groen-Gangmakerspeurtocht mag
noemen. Net als de nummers 2 en 3
ontving hij een mooi pakket van de
Wereldwinkel. Niet kunnen meedoen?
Waag volgend jaar je kans!
Danny Grillet

2
Kiekje van onze traditionele denkdag
bij het begin van het nieuwe politieke
jaar. Dat betekent nadenken over de
toekomst van onze gemeente en een
beetje bijpraten en een beetje veel
eten. Wil je mee het groene ideeëngoed helpen verspreiden?
Geïnteresseerd in wie we zijn, wat we
doen en waar we voor staan? Maak
snel kennis met ons. Dat kan door een
eindje mee te stappen op een van
onze wandelingen (zie p.3). Of spreek
gewoon iemand van ons aan.
Danny Grillet

3
Het vernieuwde Jef Van Hoofplein ligt
er nu ruim een jaar en het is alsof het
er nooit anders bij heeft gelegen. Aan
de achterzijde vind je het zogeheten
Wiebelplein. Vroeger een parking, nu
een mengelmoes van groen, bankjes
in de schaduw en speeltuigen. Een
plaats midden in onze gemeente die
uitnodigt om even tot rust te komen.
We zijn trots dat we hier zo lang voor
geijverd hebben en dit mee hebben
helpen realiseren. En dankbaar om er
elke dag vele blije gezichten te zien.
Danny Grillet

4
Nadat het college een vergunning
weigerde voor een tankstation op de
Provinciesteenweg, trok Gabriëls naar
de Deputatie en kreeg daar gelijk. De
gemeente trok dan naar de Raad voor
Vergunningsbetwistingen en die
schorste de vergunning. Schepen Kris
Swaegers: 'De Raad zegt duidelijk dat
wij ons onmiskenbaar engageren voor
een verlaging van de CO2-uitstoot en
klimaatneutraliteit, en dat een tankstation dit in de weg zit. Dat de Raad
rekening houdt met de klimaatdoelen
van een gemeente is erg uitzonderlijk.'
Danny Grillet

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
Doeners uit Boechout-Vremde 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.

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

LAAT VAN
JE HOREN
Groen -Gangmaker Boechout-Vremde
- Kris Swaegers (schepen)
- Joost Derkinderen (gemeenteraadslid)
- Els Heremans (lid bijzonder comité)
- Danny Grillet (voorzitter)
groengangmakerbv@gmail.com
www.groengangmaker.be
www.facebook.com/groengangmaker
@groengangmaker
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