
Hier

"Samen kiezen voor 
een beleid dat onze 
prachtige natuur 
maximaal beschermt"

DE PRACHTIGE LAAKDALSE 
NATUUR HERONTDEKT 
Corona veranderde ons dagelijks 

leven ingrijpend. De maatregelen 

om het virus te bestrijden hebben 

een ongeziene impact op ons als 

individu, maar ook op onze hele 

samenleving. 

Heel wat dingen moeten we laten en 

we missen onze vrienden en familie. 

Maar alles komt goed. Samen met 

jullie kijken we uit naar het nieuwe 

normaal. Blijf volhouden!

ONZE GROOTSTE SCHAT: 
BUURTNATUUR
In deze editie van ons huis-aan-

huisblad zetten we onze prachtige 

Laakdalse natuur speciaal in de kijker. 

Want die laat ons nooit in de steek, 

crisis of niet. Heel wat Laakdallers 

vonden hun weg in onze bossen of 

trokken door onze velden, te voet of 

met de fiets. In de natuur genieten we 

van kleine dingen die ons fascineren, 

troosten of even doen wegdromen. 

De massale herontdekking van deze 

onschatbare rijkdom was duidelijk 

zichtbaar in het straatbeeld. Nooit 

eerder kreeg de lokale afdeling van 

Natuurpunt meer nieuwe leden dan in 

het voorbije jaar. 

Een onverwacht geschenk was de 

koudeprik in februari, toen we konden 

genieten van een prachtig sneeuw-

tapijt en van het wondermooie 

natuurijs.

BOUWEN AAN EEN 
VEERKRACHTIG LAAKDAL
Maar toekomstscenario’s rond de 

klimaatverandering doen ons vrezen 

voor het behoud van al die natuur. 

Droogte en hitte, maar ook intense 

neerslag, brengen onze ecosystemen 

in gevaar. Laten we samen, bestuur 

én inwoners, een beleid voeren om 

onze prachtige natuur maximaal te 

beschermen. Een veerkrachtige 

natuur voor een veerkrachtig Laakdal!

in Laakdal

Het Mamadepot

Onmisbare verenigingen

Natuurschatten in Laakdal

© Ruben MaesIJspret in de natuur. Maar de klimaatwijziging vormt een serieuze 
bedreiging. Tijd om met z'n allen samen in te grijpen. 
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Nu ook in Laakdal een "Mamadepot"!
GOED VOOR ARMOEDEBESTRIJDING ÉN HERGEBRUIK

Sinds dit voorjaar is Laakdal een nieuw initiatief rijker, dat het zeker 

verdient in de spotlights te staan. Ons Groen gemeenteraadslid Paul 

Mondelaers is een van de initiatiefnemers van het Laakdalse 

"Mamadepot".

Het Mamadepot is een winkel met materiaal voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 

Denk aan verzorgingsmateriaal voor baby's, bedjes, buggy's, speelgoed en 

leesboekjes, slabbetjes en knuffels en natuurlijk ook allerlei kleding.

Speciaal is wel dat alle artikels tweedehands zijn en gratis werden 

binnengebracht. Het Mamadepot kijkt alles grondig na, stelt het 

aantrekkelijk tentoon en verkoopt het tegen héél kleine prijsjes. 

Het project krijgt de steun van middenveldorganisatie FERM. Voor hen is dit al 

het zesde Mamadepot in Vlaanderen. 

Groen Laakdal is superblij met dit initiatief. We redden op die manier veel 

waardevolle spullen van de afvalberg of het containerpark, door ze als het 

ware een tweede leven te geven. Dankzij de lage verkoopprijs kan werkelijk 

iedereen er eens lekker komen shoppen voor en samen met de kinderen.

Iedereen is welkom de eerste zondag en de derde woensdag van de 

maand, telkens van 14 tot 16 uur. Gewoon even binnenlopen en een kijkje 

nemen is echt een aanrader. De talrijke vrijwilligers zorgen dat je je meteen 

thuis voelt.

Heel veel succes! 

Ons gemeenteraadslid Paul Mondelaers nam mee het initiatief voor een Mamadepot in Laakdal. 
Duimen maar, dat nu veel mensen de weg erheen vinden! 

Beau Mondelaers
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Het beleid moet alle 
verenigingen een duw in de 
rug geven. Ze verdienen het.

BOMEN MAKEN ONS BETER
OPROEP: PLANT EEN BOOM!

Een boom is veel meer dan een houten stam met een kruin. Wij mogen bomen 

best héél dankbaar zijn: voor onze samenleving vervullen ze een hele reeks  

maatschappelijke diensten.

Hoe groter bomen worden, des te meer zuiveren ze onze lucht en nemen ze 

meer CO2 op. Dat is hun belangrijkste bijdrage tegen de klimaatverandering.  

Bomen bufferen ook een heel pak hemelwater - goed tegen overstromingen - 

en brengen ons verkoeling in warme zomers. Bomen schenken ons vruchten en 

ze herbergen talrijke organismen: een belangrijke bijdrage in de biodiversiteit. 

Tevens vormt duurzame houtproductie een basis voor hergebruik van 

grondstoffen. De diversiteit aan boomsoorten verrijkt ons landschap en levert 

ook op die manier een maatschappelijke en culturele meerwaarde op: een breed 

kleurenpalet streelt onze ogen doorheen de seizoenen. Oude bomen in het 

landschap zijn de levende sporen van onze geschiedenis.

EEN WARME SAMENLEVING

PAASRAPPORT: GEBUISD

Het Laakdals gemeentebestuur 

van CD&V en ProLaakdal krijgt van 

Groen een dikke onvoldoende op 

hun Paasrapport. Langs de ene 

kant verhoogde het bestuur de 

belastingen (onroerende 

voorheffing - of "grondlasten" in de 

volksmond) voor haar inwoners. 

En langs de andere kant springen 

ze met dat geld nogal losjes om 

als u het ons vraagt. Want ...

TORENHOGE FACTUUR

... Want een Brussels 

consultingbureau mag ons OCMW 

probleemloos al maandenlang 

meer dan 1000 euro per dag 

aanrekenen voor één medewerker. 

Ons Groen-gemeenteraadslid Paul 

Mondelaers vroeg op de 

gemeenteraad om dit contract te 

beëindigen. Alle leden van de 

meerderheid stemden in blok 

tegen ons voorstel. 

Vanuit Groen stellen we ons 

vragen bij zulke torenhoge 

facturen. We roepen op om 

bedachtzamer om te gaan met de 

gemeentefinanciën. Want ...

SCHEEFTREKKING

... Want, zeg nu zelf: de 

medewerking van deze consulent 

kost ons OCMW op één dag meer 

dan het volledige maandbedrag 

dat een alleenstaande krijgt als 

OCMW-leefloon (984 euro). Die 

laatste moet daar dan wel 30 of 31 

dagen mee toekomen en er huur, 

elektriciteit, gas, water, telefoon, 

eten en kleding mee betalen.

Van een scheeftrekking 

gesproken.

RUBEN MAES
Secretaris van Groen Laakdal

KOEN VANKERKHOVEN
VOORZITTER GROEN LAAKDAL

Maar de toenemende druk op de open 

ruimte kostte al aan veel te veel 

bomen het leven. Met elke gevelde 

boom hakken we ook in op al die 

diensten die hij leverde. Het duurt 

vaak tientallen jaren voor een nieuw 

exemplaar dat verlies goedmaakt. 

Bos- of bomencompensatie zou in 

een echt duurzaam beleid veel 

systematischer moeten vereist zijn 

om de verloren rijkdom die de gekapte 

bomen ons schonken te herstellen. 

Groen Laakdal pleit daarom voor een 

structureel bomenbeleid, uitgevoerd 

zowel door de gemeente als door ons 

allemaal. Bomen zijn er in alle 

soorten, op maat voor elke tuin. 

Een tuin is niet klimaatbestendig 

zonder genoeg bomen. Plant dus de 

juiste soorten in jouw tuin en 

investeer mee in de toekomst!

Verenigingen hebben een zware tijd 

achter de rug. De voorbije periode was 

er een van onzekerheden. Activiteiten 

werden geprogrammeerd en 

geannuleerd. Mensen samenbrengen, 

de hoofdtaak van verenigingen, kon 

niet meer. Bestuursleden zochten 

naar alternatieven. Zo organiseerde 

de KWB van Groot-Vorst

verschillende wandelingen voor  

'bubbels' en zette de bierclub haar 

jaarprogramma om in coronaproof 

activiteiten. De bierproefavonden 

gebeurden digitaal en er was een 

online ledenfeest met hapjes en 

biertjes. Andere verenigingen 

brachten een geschenkje naar hun 

leden. Aan allen een 'dikke merci': 

zij houden de samenleving warm. 

Nu de vaccinaties van start zijn 

gegaan hopen we op betere tijden. 

Maar de heropstart zal nog veel 

energie en werk vragen in onze 

verenigingen. Hier is een belangrijke 

taak weggelegd voor onze gemeente. 

Het bestuur en het personeel

moeten alle verenigingen de duw in 

de rug geven die ze verdienen. Niet 

enkel financieel. Er zal ook behoefte 

zijn aan begeleiding en ondersteuning 

vanuit de gemeente.
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Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.
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VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



FEEST ÉN INHOUD OP 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
GROEN KEMPEN

Een online nieuwjaarsreceptie… Saai 
toch? Niet als het van Groen Kempen 
afhangt. Corona weegt zwaar, maar 
dwingt ons tegelijk om onszelf 
telkens opnieuw uit te vinden. En dat 
deden we dan ook, met succes. Iedere 
aanwezige kreeg een aperitiefbox van 
Oxfam Wereldwinkel thuis geleverd. 
Zo konden we toch samen in stijl 
klinken op 2021. 

Groen Kempen reikte ook (live!) de 
Groene Pluim uit aan een prachtig 
initiatief: De Frakstok. Inge Jansen, 
Bart Verdonck en Jeroen Ooms 
zamelen met De Frakstok warme 
kledij in in Turnhout en omstreken 
(www.defrakstok.be).

Dit initiatief sluit aan bij het 
jaarthema van Groen Kempen i.s.m. 
Groen Turnhout: kansarmoede. In de 
Kempen groeien veel kinderen 
noodgedwongen op in (verdoken) 
armoede. Initiatieven als De Frakstok 
zijn schitterend maar het is aan de 
overheden op alle niveaus om 
structurele armoede de wereld uit te 
helpen. Over de stappen die daarvoor 
nodig zijn willen we ons dit jaar 
buigen, samen met ervarings-
deskundigen en experts.

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN 
DE LANDBOUW IS 
ONHOUDBAAR

Voor de provinciale Groen-fractie is 
het onbegrijpelijk dat megastallen 
nog steeds vergund worden 
terwijl het vaststaat dat deze 
stallen een negatieve impact 
hebben op het milieu. Groen pleit 
voor een omschakeling naar een 
duurzame landbouw die inspeelt 
op de groei van lokale 
ondernemers in de biolandbouw.

Een biologische landbouw vraagt 
om nieuwe prioriteiten, en daar 
zou de provincie haar expertise op 
moeten inzetten. Dan gaat het bv. 
om het beter benutten van 
landbouwgronden voor de 
ontwikkeling van 
streekproducten. Op die manier 
kan de provincie mee tegemoet- 
komen aan de stijgende vraag van 
de consument naar lokale 
bioproducten.

Tobias Daneels, provincieraadslid 
Antwerpen

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE 
KLIMAATASSEN

Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer 
groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge 
ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze 
opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de 
biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van 
Dienderen.

Tussen Herentals en Turnhout komt er deze legislatuur een autoluwe 
fietsroute. Als we deze route groen inkleuren creëren we kansen voor de 
biodiversiteit. Dit wil zeggen dat we zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen 
en groene bermen langs fietsroutes. “Met onze biodiversiteit is het slecht 
gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en plantensoorten hebben die groene linten 
nodig om zich te verplaatsen en zich in stand te houden. De provincie stimuleert 
de gemeenten om zo’n groene linten aan te leggen via bermbeheerplannen, 
langsheen waterlopen, via de werking van de regionale landschappen, … Dus is 
het toch alleen maar logisch dat de provincie dit bij de aanleg van nieuwe 
fietsverbindingen zelf ook toepast.”

De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed 
voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de 
fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer 
geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades 
en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het 
comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit. Dat dit 
mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”

KEMPEN

© De Frakstok

© Groen
© Groen

Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer 
fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'
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Ga in Groot-Vorst eens een kijkje 

nemen in de Ossebroeken. 

Zeker nu, in volle lente, is dat een 

streling voor het oog en voor het oor. 

De voorjaarsbloeiers in combinatie 

met de nachtegaal brengen je in 

hogere sferen. Let wel op dat je 

aangepast schoeisel voorziet want 

het kan nat zijn in dit broekbos.

1

Natuurgebied De Werft in Veerle

Dit natuurgebied is gelegen in de 

vallei van de Rode Laak tussen Veerle 

centrum en Veerle-Heide. Vergeet niet 

dit kleine wandelbruggetje te nemen 

over de Werftloop.

2

 Swinnebroeken in Klein-Vorst.  

Ten zuiden van de E313-snelweg ligt 

natuurgebied “Swinnebroeken”.  Nat 

grasland en broekbos staan centraal. 

Heerlijk om via de knooppunten te 

wandelen of te fietsen. Wist je dat in 

volle Tweede Wereldoorlog in dit 

gebied een Engelse Lancaster 

bommenwerper werd neergehaald 

door de Duitse bezetter? De vier 

inzittenden kwamen om het leven.

3
Trichelbroek in Eindhout is het 

moerasgebied aan de monding van 

de Kleine Laak in de Grote Laak. 

In een prachtig landschap met 

hoeves, weilanden, eikenbossen en 

dreven, vind je een verscholen 

natuurlijke waterplas. Die vijver trekt 

heel wat watervogels aan. In de 

omgeving broeden tientallen blauwe 

reigers. Aan de rand van de vijver 

staat een kijkhut waar iedereen van 

de vogels en het landschap kan 

genieten.

4
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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 Laakdal 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.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

Er is 10.000 euro beschikbaar om het gemeentelijk 
uitleenmateriaal te verbeteren of aan te vullen. Je weet wel: 

de traditionele tafels, stoelen en podiumbakken.

Maar wat heeft jouw vereniging nog méér nodig? 
Wat kunnen jullie gebruiken?

Denk bijvoorbeeld aan toekomstige evenementen en initiatieven die 
coronaproof moeten kunnen doorgaan, of aan nieuwe technologie.

Geef je wenslijstje door aan ons gemeenteraadslid Paul 
Mondelaers. Hij brengt jullie noden en wensen gegarandeerd 

op de gemeenteraad.

e-mail: paul.mondelaers@groenlaakdal.be
gsm: 0473 38 34 37

DOEN!

Groen Laakdal 

Paul Mondelaers

Houthoek 64

2430 Laakdal

0473 38 34 37

info@groenlaakdal.be

www.groenlaakdal.be 

     www.facebook.com/groenlaakdal

Verantwoordelijke uitgever: Koen Vankerkhoven,
Rozenstraat 75, 2430 Laakdal

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.


