
Hier

‘Wijnegem: een leefbare 
gemeente met genoeg 
openbaar groen om te 
wonen, te spelen 
en tot rust te komen.’

ERTBRUGGE BLIJFT GROEN:
843 MAAL BEDANKT!
Lelijke verrassing in december vorig 

jaar in de Wijnegemse gemeenteraad: 

domein Ertbrugge, de groene zone 

tussen de Houtlaan, Merksemsebaan 

en de Ertbruggestraat, zou worden 

volgebouwd.

Groen beschouwt Wijnegem niet als 

een stukje stad. Het groene karakter 

van Ertbrugge is dan ook cruciaal voor 

onze identiteit als gemeente buiten 

de stad; het is essentieel voor onze 

rust en onze leefbaarheid. 

En we staan daarin duidelijk niet 

alleen, liefst 843 inwoners tekenden 

onze petitie ‘Hou Ertbrugge groen!’. 

843 Wijnegemnaars met een 

duidelijke eis aan het bestuur: hou 

minstens 50% van Ertbrugge groen 

en maak het domein deels publiek 

toegankelijk als extra spel- en 

rustgebied voor onze inwoners.

DIE STEMMEN WAREN NODIG
En jullie eis werd ingewilligd! In juni 

keurden we in de gemeenteraad met 

alle partijen unaniem de principes 

voor het project goed. 50% van het 

domein blijft nu groen, waarvan 2,8 

hectare een openbaar park wordt. 

Daar komen fiets- en wandelpaden 

zodat we als inwoners vlotjes ons 

nieuw park kunnen bezoeken. 

DOSSIER BLIJVEN BEWAKEN 
De principes zijn nu goedgekeurd, het 

fundament voor het behoud van onze 

groene identiteit als gemeente is 

gelegd. Nu is het zaak om te bewaken 

dat deze principes werkelijkheid 

worden. Vanuit onze groene fractie 

stelden we daarom voor dat de 

vorderingen in het project minstens 

twee keer per jaar diepgaand 

besproken worden in de commissie 

ruimtelijke ordening. De andere 

Wijnegemse partijen keurden dit 

voorstel unaniem goed, wat wij sterk 

waarderen!

in Wijnegem

Echte klimaatambitie gevraagd

De Groene Delle blijft groen!

Een natuurbegraafplaats?

© Google mapsErtbrugge: deze groene zone tussen de Houtlaan, de 
Merksemsebaan en de Ertbruggestraat wordt deels een park.



HIER

Wijnegems bestuur: 
gebuisd voor klimaatrapport

Langdurige droogte is maar één van de vele effecten 
van de klimaatverandering.

© Ans Ronsse

Bosbranden van Australië over 

Californië tot het Amazonegebied, 

steeds sneller smeltende ijskappen, 

ook in België jaarlijkse hitte- en 

droogterecords, afgewisseld met 

steeds heviger stormen die 

wateroverlast veroorzaken ... 

2020 waarschuwt ons zeer duidelijk: 

het is nu of nooit voor een écht 

klimaatbeleid. 

We zijn dan ook tevreden dat onze 

gemeenteraad unaniem het 

‘Burgemeestersconvenant 2030’ 

goedkeurde. Daarmee engageren we 

ons als gemeente om tegen het jaar 

2030 onze CO2-uitstoot met 

minstens 40% te verminderen ten 

opzichte 2012. Een belangrijk 

engagement dus!

2030 is echter nog veraf. Op vraag van 

onze groene fractie bespraken we ook 

de resultaten van het aflopende 

‘Burgemeestersconvenant 2020’. 

En die resultaten kleuren helaas 

donkerrood. 

In 2015 engageerde het gemeente-

bestuur van N-VA en Durf zich om 

tegen 2020 de CO2-uitstoot met 

minstens 20% te verminderen ten 

opzichte van 2011. In plaats van die 

beoogde vermindering zien we in de 

meest recente cijfers van 2018 een 

meer-uitstoot van 7,9%. 

DAT MOET ANDERS

De weinige positieve maatregelen die 

het bestuur de voorbije jaren trof, 

zoals de isolatie van de gemeentelijke 

gebouwen en het fietsvriendelijker 

maken van enkele straten, blijken dus 

ruim onvoldoende. 

Met Groen vragen we daarom dat het 

gemeentebestuur versneld werk 

maakt van o.a. de volgende acties :

 • Een diepgaand onderzoek naar waar 

het de voorbije jaren fout liep;

 • Meer steun aan onze inwoners en 

bedrijven om gebouwen te isoleren en 

te kiezen voor hernieuwbare energie

 • Duurzame mobiliteit bevorderen 

door in te zetten op veilige en 

comfortabele fietsinfrastructuur.

... EN HET KAN ANDERS

Is er dan intussen helemaal geen 

goed nieuws te melden? Toch wel, 

dankzij jullie, onze inwoners! 

Uit het klimaatrapport blijkt dat 

Wijnegem het sterkst scoort van alle 

Antwerpse IGEAN-gemeenten wat 

betreft aantal huizen met 

zonnepanelen! 

Hoog tijd dat het gemeentebestuur 

het goede voorbeeld van haar eigen 

inwoners volgt en échte 

klimaatambitie toont! 

WOUTER STES
Gemeenteraadslid
steswouter@gmail.com



IN ’T 
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'Vieringen worden steeds 
persoonlijker ingevuld. Zo 
ook de wijze van begraven.’

GROENE DELLE BLIJFT 
DEFINITIEF NATUURGEBIED

De Groene Delle, een Limburgs natuurgebied van 27 ha naast het Albertkanaal, 

dreigde te moeten verdwijnen voor een industriezone (zie foto 3 op de 

voorlaatste pagina). Een storm van protest brak los toen dat bekend raakte. 

Liefst 4500 ingediende bezwaren en meer dan 40.000 handtekeningen: zegt 

dat genoeg? Resultaat: de Groene Delle is gered.

Naast de strikte natuurwaarde is de Groene Delle als 'natuurlijke spons'  

belangrijk als schoolvoorbeeld in de strijd tegen droogte en klimaatverandering. 

Bovenop de klimaatproblemen is er ook nog de biodiversiteitscrisis. Veel dier- 

en plantensoorten hebben het moeilijk of staan op uitsterven. De Groene Delle 

vervult met haar bossen en wetlands ook een rol in de bescherming van de 

biodiversiteit. 

Natuur is belangrijk voor de mens. De voorbije corona-maanden gingen meer 

mensen nabije plekjes natuur ontdekken en waarderen. Ook in dat opzicht is de 

NATUURLIJK BEGRAVEN

Groen vroeg om een brief te sturen 

naar de Poolse ambassadeur over 

de groeiende discriminatie in de 

vorm van LGBT-VRIJE ZONES in 

Polen. Het voorstel werd tot onze 

spijt niet op de gemeenteraad 

behandeld, wegens "niet aan 

Wijnegem gelinkt". LGBT staat 

voor "Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender". Het punt is wel 

besproken op het schepencollege, 

en kreeg daar de goedkeuring. Er is 

dus toch een brief vertrokken naar 

de Poolse ambassadeur.

In de voorbije maanden, die door  

COVID-19 werden beheerst, zijn 

velen anders gaan kijken naar hun 

voeding en de manier waarop we 

die in huis halen. We kopen meer 

bij de lokale boer (korte-keten-

economie) en het aandeel van 

verse en gezonde (bio-)voeding zit 

in de lift.

Daarom vermelden we nogmaals 

het initiatief "BOEREN & BUREN". 

Je bestelt via een online-platform  

rechtstreeks bij de boer, die je 

tijdens het ophaalmoment ook zelf 

ontmoet. Kom eens kijken in

't Gasthuis op dinsdagavond 

tussen 17 en 18.30 uur; of kijk eens 

op boerenenburen.be.

Een andere initiatief onder het 

motto "weet wat je eet" is 

zelfoogstboerderij LOOF & BEZEN 

in Wommelgem. Sinds 2019 telen 

ze er biologische groenten, fruit en 

bloemen volgens de principes van 

CSA (landbouw gedragen door een 

gemeenschap). Korter kan de 

keten niet meer worden! Neem 

voor meer informatie contact op 

met boeren Tom en Kaat: 

www.loofenbezen.be/contact/

LUSSE BERDEN
Voorzitter Groen Wijnegem
lusseberden@gmail.com

MARLEEN ELEN
Gemeenteraadslid
marleen.elen@gmail.com

definitieve vrijwaring een overwinning 

voor deze en de komende generaties.  

Waarom we dit verhaal belangrijk 

genoeg vinden om in ons Wijnegems 

huis-aan-huisblad te brengen? 

Omdat het aantoont dat het wel 

degelijk een verschil kan uitmaken: 

inspraak of bij gebrek eraan: protest 

van buurtbewoners en natuur-

verenigingen, politieke en 

middenveldorganisaties, vooral tegen 

de achtergrond van het klimaatdebat 

anno 2020.  

Hopelijk heeft heel het corona-

gebeuren op zijn minst de verdienste 

om ons even te laten stilstaan bij het 

belang van klimaat en natuur en de 

plaats van onze soort, de mens, op 

deze planeet. We hebben er namelijk 

maar één.

Op een vorige gemeenteraad 

vermeldde het gemeentebestuur dat 

de druk op de begraafplaats steeds 

groter wordt door de groei van onze 

bevolking en de vrije keuze waar men 

begraven of gecremeerd wil worden. 

Steeds meer mensen vragen dat hun 

as wordt uitgestrooid of in een 

afbreekbare urne wordt begraven in 

een zo natuurlijk mogelijke omgeving.

In 2016 keurde het Vlaams parlement 

unaniem het decreet goed dat 

gemeenten hierover meer autonomie 

geeft, dit op initiatief van Katrien 

Schryvers (CD&V).  Zoersel is de 

eerste gemeente die een machtiging 

kreeg voor een natuurbegraafplaats. 

We contacteerden onze collega’s van 

CD&V en samen stelden we op de 

gemeenteraad voor om, in 

samenspraak met de Minaraad en het 

Agentschap Natuur en Bos, de 

mogelijkheid te onderzoeken van een 

natuurlijke begraafplaats in 

Wijnegem. Ondertussen kregen we 

het goede nieuws dat het 

schepencollege openstaat voor ons 

voorstel. We blijven het opvolgen!



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



BESPAREN OP DE 
REIZIGERS

2020 was nog geen twee maanden 

oud of er circuleerden alweer nieuwe 

onheilsberichten over het aanbod van 

De Lijn. In de nieuwe lijnplannen voor 

de regio Antwerpen worden 

verschillende tram- en buslijnen 

ingekort of afgeschaft. Nochtans 

moeten we tegen 2030 met z’n allen 

50% duurzame verplaatsingen 

maken. Het openbaar vervoer is hierin 

een onmisbare schakel. 

De focus van het nieuwe lijnplan ligt 

helaas niet op investeren, maar op 

besparen. Tot hiertoe konden die 

besparingen gerealiseerd worden 

binnen de interne werking van De Lijn, 

maar dat kan je niet eindeloos blijven 

herhalen. Dus komen nu de reizigers 

in het vizier: een minder (frequent) 

aanbod, wijken die niet meer bediend 

worden, vaker overstappen om op je 

bestemming te raken.

Het nieuwe Vervoersplan 2030 voor 

Antwerpen zal volgens Groen niet 

zorgen voor meer, maar eerder voor 

minder gebruikers van het openbaar 

vervoer. Zo halen we die 50% nooit…

BREND VAN 
RANSBEECK NIEUW IN 
PROVINCIERAAD

Brend Van Ransbeeck (23) uit 

Berlaar is het nieuwe gezicht in de 

Groen-fractie in de provincieraad. 

Hij volgt Rina Rabau op, die zich 

onder andere helemaal wil smijten 

in haar rol als gemeenteraadslid in 

Mechelen.

Brend stond bij de 

provincieraadsverkiezingen op de 

tweede plaats en zetelt sinds 

begin 2019 in de gemeenteraad van 

Berlaar. Hij studeerde Politieke 

Communicatie en is in eigen dorp 

erg actief in de jeugdwerking.

MEER FIETS!

De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe 
fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget: 
van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024. 
Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6 
miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol 
alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten 
opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen. 
Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst 
30%. Lang leve de fiets dus!

Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen 

aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades:

- Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst);

- Antwerpen – Lier (Boechout en Lier);

- Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten);

- Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ;

- Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol). 

De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen 

Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg 

de rode draad.

Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op randstedelijke, 

veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale schaal, die daarom 

niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle fietsverbindingen 

tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten, Brasschaat, van Kapellen 

naar de haven, tussen Brecht en Malle, van Hoogstraten naar Turnhout, van 

Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heist-op-den-Berg …

In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te 

realiseren..

REGIONAAL

@ Els Sallets

© Anaïs Vannieuwenhuyze

Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

De provinciale Groen-fractie voor corona op de 
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.
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De Beemdkant, De Pont,

Het Veer, ... : we hebben in het 

verleden al verschillende 

natuurgebieden bezocht met 

een vakkundige gids.

Dit voorjaar stond het beschermd 

landschap Ertbrugge-Zwarte Arend 

op de kalender ... Totdat corona er een 

stokje voor stak. 

Hopelijk kunnen we in de loop van 

volgend jaar de draad terug oppikken. 

Dan hoor je het zeker! 

1
Tijdens de World Cleanup Day 

– maar ook op andere dagen van 

het jaar – dragen we ons steentje 

bij in de strijd tegen zwerfvuil. 

Telkens weer ondervinden we het 

tijdens die klus 'aan den lijve': naast 

een mentaliteitswijziging bij de 

inwoners zijn er dringend structurele 

maatregelen nodig voor het probleem 

van weggeworpen drankverpak-

kingen. Statiegeld kan een deel van de 

oplossing zijn. De publieke ruimte is 

van ons allemaal!

2
Zoals op p. 3 beloofd, hier een foto 

van natuurgebied de Groene Delle.

Veel mensen – waarvan veel gezinnen 

met jonge kinderen – (her)ontdekten 

de voorbije maanden de natuur in hun 

buurt. Soms ontstaat hierdoor wat 

extra druk op kwetsbare gebieden. 

Maar tegelijk stijgen de leden-

aantallen van natuurverenigingen, 

waardoor die meer gebied kunnen 

verwerven. Het belang van een stukje 

natuur op wandelafstand voor 

iedereen, is onmiskenbaar.

3
De lokale afdeling van Groen in 

Wijnegem is fier op haar nieuwe 

website. Je vindt er alle nieuwtjes, 

gegroepeerd rond onze drie 

hoofdthema's: Leefbaar, Mobiel en Op 

mensenmaat. Je leert de mensen van 

Groen Wijnegem kennen en je kunt 

abonneren op onze nieuwsberichten. 

Allen daarheen dus: 

www.groenwijnegem.be.

En bezoek zeker ook onze 

facebookpagina:

www.facebook.com/

GROENWijnegem
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




