Hier
in Zandhoven

Gevraagd: ernstiger klimaatplan
Groen stemt tegen, dat is positief
Open ruimte bewaren

"Zelfs het gemeentepersoneel vraagt naar
échte inspraak
van de adviesraden."
© Jordi De Vlam / Inge Somers

MEERJARENPLAN: TE WEINIG
CONCREET EN GEEN AMBITIE
De gemeenteraad keurde eind 2019
het meerjarenplan voor de
komende vijf jaar goed.
Nu, bijna een jaar later, bekijken
we in hoeverre de mooie
voornemens in concrete
actieplannen omgezet worden.
Dan oogt alles al wat minder fraai.
Op het eerste gezicht klinkt het plan
wel ambitieus: Zandhoven zou een
voorbeeld worden van een klimaat-

robuuste en energiezuinige
gemeente, met inwoners die mee
mogen nadenken over initiatieven en
projecten. Wanneer we echter dieper
kijken naar de actiemiddelen, zien we
dat die te zwak en te weinig concreet
zijn om de doelstellingen te bereiken.
Er zou bijvoorbeeld een actieplan
komen voor "een lagere CO2-uitstoot"
maar we vinden nergens een
streefcijfer.
Inzake ruimtelijke ordening zal het

college een ruimtelijk beleidsplan
opmaken tegen 2025. Dat is echt veel
te laat! De laatste tien jaar verdween
de open ruimte in Zandhoven aan een
snelheid van zeven voetbalvelden per
jaar. De vraag is overigens of zulk een
beleidsplan wel zinvol is, vermits ons
schepencollege vandaag
vergunningen goedkeurt die
regelrecht ingaan tegen het huidige
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
dat het college zélf goedkeurde.

GEEN ENKELE INSPRAAK
Bij de opmaak van dit meerjarenplan
heeft het college noch de Gecoro noch
de Milieuraad geraadpleegd. Is het
dan geloofwaardig dat het plan de
"adviesraden als open en actieve
partners" vermeldt? Zelfs het
gemeentepersoneel merkte op: “De
adviesraden moeten meer zijn dan
louter informatiekanalen.”
Mocht het aan Groen liggen, dan lag er
een veel ambitieuzer plan op tafel!
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Gezocht, in Zandhoven:
een ernstig klimaatactieplan

Is dit Zandhoven in 2050? De klimaatwijziging vraagt om actie nú, op
alle niveaus. Ook in Zandhoven, met een sterk klimaatplan.

De gemeenteraad besliste op
17 september dat Zandhoven
toetreedt tot het nieuwe
"Burgemeestersconvenant voor
Klimaat en Energie". Daarin engageert
onze gemeente zich om 40% minder
CO2 uit te stoten tegen 2030,
vergeleken met de uitstoot in 2012.
Groen juicht dit toe, maar we moeten
op onze hoede blijven.
We zien immers dat de beloofde CO2vermindering in het vorige "convenant
2020" lang niet gehaald werd. Het
ludieke plaatje hierboven zou wel
eens het resultaat kunnen tonen van
een falend klimaatbeleid op alle
niveaus. Alvast in Zandhoven moeten
we onze verantwoordelijkheid ernstig
nemen. De maatregelen van ons
gemeentebestuur zijn al te vaak
slechts kleine symbolische ingrepen
die weinig doeltreffend zijn. Zoals de
herinrichting van centrum Zandhoven:

de échte knip voor doorgaand verkeer
wordt niet gerealiseerd, er komen
vooral symbolische fietsstroken.
Maatregelen voor veilige
schoolomgevingen laten op zich
wachten. Windmolens zouden een
mooie bijdrage kunnen leveren voor
de CO2-vermindering, maar ook hier
neemt ons bestuur geen engagement
op: een concrete aanvraag werd
verworpen. Heel wat mensen waren
bezorgd over de locatie maar het
gemeentebestuur zocht niet naar
alternatieven. Een gemiste kans.
Waar kunnen windmolens dan wél
kunnen komen in Zandhoven? Of gaan
we samenwerken met onze buurgemeenten?
Ons bestuur moet initiatief durven
nemen en moedige keuzes maken om
de doelen van het nieuwe convenant
te verwezenlijken. Groen blijft pleiten
voor een doeltreffend en doortastend

beleid. Met zowel maatregelen die de
uitstoot verminderen als ingrepen om
ons stilaan aan te passen aan het
nieuwe klimaat. Voor de 40% CO2reductie stellen wij maatregelen voor
zoals meer fietsstraten, waar de auto
"te gast" is, en een vergunningenbeleid gericht op de klimaatdoelstellingen. We vragen meer ruimte
voor groen en water, zowel in de
dorpen als in de open ruimte. Het
bestuur moet (her)bebossen,
windenergie bevorderen, deelwagens
integreren in de stedenbouwkundige
voorschriften, enz.
Op de gemeenteraad vroegen we een
betere rapportering over het nieuwe
convenant. Dan kunnen we samen
volgen hoe het proces verloopt en
overleggen hoe het beter kan. Wij
hopen op een positieve aanpak en
evaluatie van de klimaatmaatregelen!
En zouden we niet beter streven naar
min 55 %, het nieuwe EU-streefdoel?

© Jordi De Vlam
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GROEN STEMT TEGEN,
EN TOCH IS DAT POSITIEF
PAUL SERGIER

Raadslid Autonoom Gemeentebedrijf
paul.sergier@telenet.be

Op elke gemeenteraad stelt Groen de nodige kritische vragen en brengt onze
partij waardevolle argumenten aan. Maar meestal veranderen de standpunten
van de CD&V-meerderheid niet bij de stemming. Resultaat: Groen stemt dan
tegen. Is dat negatief? Waar het algemeen belang centraal staat, stemt Groen
altijd positief. Jammer genoeg is dat in Zandhoven niet altijd het geval.

ONZE ARGUMENTEN KEER OP KEER VERWORPEN
- Groen heeft het nieuwe reglement van de gemeenteraad niet goedgekeurd
omdat het de zitpenningen verhoogt (december 2019).
Ook stemde Groen tegen het verdubbelen van de zitpenningen van de
vertegenwoordigers in de intercommunale IGEAN (juni 2020).
- Bij de vaststelling van de gezinsbelasting op een bedrag van 75 euro stemde
Groen tegen. De belasting maakt immers geen onderscheid tussen
alleenstaande ouders en gezinnen met twee inkomens en deze belasting is niet

gebaseerd is op inkomen
(december 2019).
- Groen stemt tegen de overdracht
van bevoegdheden van de
gemeenteraad naar het college.
Reden: dit maakt het beleid minder
transparant en zet de oppositie
buitenspel (april 2019).
- Het gebruiksreglement van
gemeentelijke zalen: Groen stemt
tegen omdat politieke partijen niet
welkom zijn in deze lokalen en
daarvoor geen enkele reden wordt
opgegeven (juni 2020).
- Kosteloze grondafstanden: met
sommige gaat Groen akkoord omdat
zij de inbreiding bevorderen (=wonen
in of zo dicht mogelijk bij het
dorpscentrum). Groen stemt tegen
als er geen sprake is van inbreiding en
wel van inname van open ruimte
(september 2020).

OPPOSITIE-LEED
Waag het niet als oppositiepartij om
een punt op de agenda te zetten of
een constructief voorstel te doen.
Vaak krijg je van onze burgemeester
of een schepen een respectloze
reactie. Zoals op 17 september, op een
goedbedoelde opsomming van
gevaarlijke punten voor fietsers en
voetgangers: “Wat weet jij ervan?",
"Je hebt het resultaat zelf mee
gestemd", of "Je was toen niet
aanwezig", ...
Niet verwonderlijk dat veel mensen
een afkeer krijgen van de politiek.
Het wordt ons intussen duidelijk
waarom onze burgemeester geen fan
is van audio-opnames van de
gemeenteraad op de website: dan
kan de Zandhovenaar alles

‘Respect voor iedereen:
is dat te veel gevraagd?'
meevolgen. Veel gemeenten hebben
dit systeem tijdens de coronalockdown ingevoerd. Is een van de
beleidsdoelstellingen van ons
bestuur niet "de participatie
bevorderen?" Het gemeenteblad
vermeldt zelfs niet wanneer de
oppositie een punt heeft
aangebracht. "De burger moet maar
weten dat het een punt is van de
oppositie als de CD&V tegenstemt” (Bron: de burgemeester).

MARJET BRANGERS

marjet.brangers@telenet.be
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KERREUZE KAZO!'S:
VOOR IEDEREEN !
Een mooi initiatief was het, om de
plaatselijke middenstand te
steunen in corona-tijden.
Tegelijkertijd konden gezinnen die
het moeilijk hebben rekenen op
een extraatje.
Ons voorstel om bij het afhalen
een doos te plaatsen om de bon
door te geven aan mensen die het
méér nodig hebben, werd spijtig
genoeg niet aanvaard. Een
gemiste kans om de solidariteit
tussen onze inwoners meer tot
uiting te brengen. Als alternatief
deden we wel een oproep daartoe
via facebook.
OPENBAARHEID
GEMEENTERAAD
Verschillende keren stelden we
voor om een opname van de
gemeenteraad online te zetten
zodat mensen thuis kunnen
meekijken of-luisteren. In tijden
van corona is dit nog relevanter,
omdat we best niet te dicht op
elkaar gaan zitten. De CD&V houdt
dit voorstel telkens opnieuw af.
ZIN OM TE HELPEN?
Met Groen zijn we steeds op zoek
naar geëngageerde mensen met
een groen hart. Heb je zin om mee
te werken aan een beter lokaal
beleid, om leuke evenementen te
organiseren of wil je gewoon eens
een (online) vergadering mee
volgen om te weten wat er speelt
en hoe Groen werkt? Stuur gerust
een mailtje naar
jordidevlam@gmail.com en volg
eens een vergadering, dan bekijken
we wat jouw bijdrage zou kunnen
zijn. Hopelijk tot binnenkort!
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In het groene Zandhoven is het goed
wonen. Jammer genoeg verdwijnt er
elk jaar flink wat groen en open
ruimte. Voor de realisatie van het
dorpspark in Massenhoven stonden
enkele rare ingrepen op de plannen.
Zo kwam er in de plaats van een groot
deel van het bestaande groen een
nieuw, kleiner stuk groen. Er zou ook
een deel wijken voor een weg rond de
kerk, als kiss & ride voor de
basisschool. Gelukkig legde de
provincie recent voorwaarden op om
toch het groen te behouden.
© Marjet Brangers
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En we bouwen alles rustig verder
vol... Ons bestuur offert nog maar
eens een mooi stuk groene open
ruimte op. In de Salvialaan in Viersel is
een vergunning toegekend voor
woningbouw in een niét te
ontwikkelen woonuitbreidingsgebied.
Dat gaat in tegen het eigen ruimtelijk
structuurplan van onze gemeente!
Groen vindt dit onaanvaardbaar. We
blijven in en buiten de gemeenteraad vechten voor het behoud van
de ons resterende open ruimte.
© Jordi De Vlam
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Dromers worden doeners!
Actief Groen-lid Anneleen De Wilde
maakte haar grote droom waar. Ze
richtte een webwinkel op voor mooie,
duurzame en eerlijke kleding.
Gepassioneerd door de natuur, wil zij
bewijzen dat de productie van kleding
ook kan zonder vervuiling en
uitbuiting. Bij WildSand vind je
betaalbare kleding in ecologische
materialen. Goed voor jou, voor het
milieu én voor de arbeiders die de
kleding maken.
© www.wildsand.be
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Hier loopt officieel Voetweg nr. 25.
Tot de opkomst van de auto in de
jaren ’60 werden voetwegen vaak
gebruikt. Nu heeft de coronalockdown ons opnieuw ‘met de
voeten op de grond’ gebracht: we
wandelen en fietsen weer volop.
Daarom zou het goed zijn dat de
gemeente afgesloten voetwegen
weer open maakt. Zoals deze
voetweg tussen Kerkeveld en
Cauwenberglei in Pulle. Dan kunnen
ook de kinderen langs hier veiliger
naar hun school gaan.
© Ward Belmans

Doeners uit Zandhoven 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.

Groen
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