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Net zoals voor vele inwoners is de leef-
baarheid èn het behoud van de groe-
ne, open ruimte in Boechout-Vremde 
voor Groen-Gangmaker topprioriteit. 
De bezorgdheid over “het volbou-
wen” van ons dorp is terecht want het 
gaat over onze woonkamer, de ruimte 
waarin we ons bewegen, waar onze 
kinderen samenspelen en we elkaar 
kunnen ontmoeten.  
                     
De uitdaging is een stevig evenwicht 
vinden tussen wonen, het vrijwaren 
van groene, open ruimten, de natuur 
en agrarische gronden, het herinrich-
ten van dorpspleinen en het realiseren 
van recreatieruimte. Dit is enkel mo-
gelijk met een goed onderbouwde vi-
sie, die voldoende getoetst wordt aan 
het wettelijk kader: rekening houdend 
met de mogelijkheden en de verplich-
tingen. Wat kan er in Boechout, wat 
kan niet!?!

werkt voor Boechout en Vremde

1. RUIMTELIJKE ORDENING
2. WONEN
3. SAMENLEVEN
4. VERKEER
5. DUURZAAMHEID
6. DEMOCRATIE IS MEERVOUDIG

1. RUIMTELIJKE ORDENING.
• Stopzetten ruimte-inname = Kernversterking

• Combineren en delen

• Investeren in open en groene ruimte

• Groen maakt niet alleen gelukkig, het gaat ook de klimaatopwarming tegen. 
Kwaliteit van de publieke ruimte

• Participatie

We zijn fier op het feit dat Boechout 
nog steeds de meest landelijke ge-
meente in de Zuidrand van Antwer-
pen is. Daar blijven we voor gaan! 
Ongeveer 75% van ons grondgebied 
is open, groen en landelijk. Ondanks 
de druk van het hogere beleidsniveau 
en de gewestplannen hebben wij dit 
maximaal kunnen handhaven. En ook 
in de volgende legislatuur zullen we 
alles in het werk stellen om dat te blij-
ven doen.

Stopzetten ruimte-inname = 
Kernversterking: 
De belangrijkste ruimtelijke uitdaging 
voor de toekomst is het stopzetten 
van ruimte-inname, we investeren in 
zoveel mogelijk groene, open ruimte 
en een betaalbare, energiezuinige wo-
ning voor iedereen. 

Als we onze open ruimte willen be-
houden, dan moeten we open be-
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bouwing en de lintbebouwing een 
halt toe roepen. Open bebouwing is 
de meest populaire woonvorm maar 
zo’n vrijstaande woning neemt veel 
ruimte in. De lintbebouwing zorgt 
voor een grotere maatschappelijke 
kost, meer autoverkeer en daardoor 
verliezen we het contact met achter-
liggende open gebieden. 

We zijn fier op het woonproject: Het 
Midden = een knap project waarbij 
een vervuilde site een woongemeen-
schap wordt die beantwoordt aan 
onze huidige visie op RO: 
in het centrum wonen dicht bij voor-
zieningen ( OV , fietsostrade, winkel, 
werk, kribbe, school..) èn dichter bij 
elkaar. En als we bouwen moeten we , 
zoals in het Vijverhof oog hebben voor 
een goed evenwicht tussen private en 
gemeenschappelijke groene ruimte. 
(20% bebouwing en 80% parktuin)

Veel inwoners maken zich zorgen over 
de toename van de verkeersdruk als 
gevolg van de nieuwe bouwprojecten. 
Als we dichter bij elkaar gaan wonen, 
op een veilige wandel- of fietsafstand 
van winkels, scholen, openbaar ver-
voer en werk, kunnen we de auto dik-
wijls thuis laten en met de fiets ons 
brood bij de bakker gaan halen.

Combineren en delen: 
Leegstand vermijden door een tijdelij-
ke invulling te geven: pop-up winkels, 
co-workingspace of zoals het Vijver-
hof dat gebruikt werd als muziek-
school en er konden twee edities van 
de Kunstvijver plaatsvinden. 
We kunnen braakliggende terreinen 
meer “tijdelijk” gebruiken als bloe-
menweide, als plek om te ravotten 
voor de kinderen, als (samen)moes-
tuin (zoals Het Wijveld)…

Investeren in open en groene 
ruimte:
Absoluut noodzakelijk bij slim ver-
dichten is het voorzien van de nodige 

illustraties Ditte Van Brempt

Groen maakt niet alleen gelukkig, 
het gaat ook de klimaatopwar-
ming tegen. 
Water en groen binnenbrengen ver-
hoogt de leefkwaliteit. Groen brengt 
in tijden van klimaatopwarming de 
nodige koelte tot in het centrum van 
de gemeente. We stimuleren het ver-
groenen van gebouwen met groenda-
ken en gevelgroen voor isolatie, ver-
koeling en buffering. 
Naast groen zorgen we ook voor 
water : we beperken de verharde op-
pervlakte zoveel mogelijk, wadi’s en 
grachten zorgen voor de opvang van 
water bij overvloedige neerslag waar-
door er minder kans is op waterover-
last. 

We breiden het knappe project “Ver-
groen je voortuin “ van de Molenlei 
uit naar andere straten. Zo’n geza-
menlijk project versterkt ook de sa-
menhorigheid van de straat. 

We willen een bomen- actie-plan op-
stellen: 10 bomen per inwoner extra 
de volgende legislatuur: een nieuwe 
dreef, een bosring rond landbouw-
gronden, rond de gemeente, een 
dorps-speel-bos in Vremde (RUP 
Kerkweg). Met de voorbije hittegol-
ven hebben we allen aan den lijve on-
dervonden hoe belangrijk bomen als 
verkoeling en als bescherming wel zijn, 
naast een van hun belangrijkste func-
ties: het vangen van fijn stof. 
Kwaliteit van de publieke ruimte
We geven de publieke ruimte terug aan 
de burger : Groen-Gangmaker is fier 
op het vernieuwde Jef Van Hoofplein. 
Reeds een tiental jaar geleden hebben 
we plannen voorgesteld om van het 
parkeerplein een groen plein te maken. 
De belevingswaarde is enorm toege-
nomen, het is een kindvriendelijk plein, 
dus een mensvriendelijk plein met an-
dere woorden: goed voor iedereen!

publieke ruimte, water en groen. De 
ideale buurt is groen, rustig en ver-
keersveilig, met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor ont-
moetingen. 
Terwijl het lijkt dat er in onze ge-
meente alleen maar wordt gebouwd, 
hebben we ook een aantal open 
ruimtes beschermd, uitgebreid of 
geherwaardeerd: (580.474 vierkante 
meter extra openbaar groen publiek 
toegankelijk ): Speelbos Biesbesbos, 
Compensatiebos aan de Alexianen-
weg, Het eikenbos Zuiderdal , Uit-
breiding natuurgebied Molenbeek-
vallei, Vijverhof doorwaadbaar, Het 
Molenveld (Bessemgebied) blijft een 
open park- en recreatiegebied waar 
nooit meer gebouwd kan worden. 
Het landschapsgebied Frijthout is een 
prachtige, groene publieke wandel- en 
belevingsruimte, een blijvende buffer 
tussen de stad en het dorp. Het park 
Sneppenbos is een mooi familiedo-
mein waar intensief gebruik van wordt 
gemaakt: sporten, spelen, wandelen in 
een schitterend landschapsgebied dat 
grenst aan de Molenbeekvallei. 

88% van de inwoners van Boechout 
woont op minder dan 800 meter van 
“wijkgroen” zoals een park. Dat zijn er 
meer dan gemiddeld in Vlaanderen. 
Wij willen ervoor zorgen dat die af-
stand nog verkleint.

Woonuitbreidingsgebieden “Bors-
beeksesteenweg-Capenberg” en 
“Vremdsesteenweg-Hellestraat” 
wordt niet ontwikkeld als woonge-
bied. 

Het woonuitbreidingsgebied Kerk-
weg (= de oude terreinen van Spor-
ting Vremde): Groen-Gangmaker wil 
krachtdadig werk maken van een RUP 
om deze plek maximaal in te richten 
als landschapspark + speelbos met 
deels mogelijkheden voor gemeen-
schapsvoorzieningen: kinderopvang of 
seniorenhuisvesting.
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Het centum van Vremde is mooi aan-
gelegd. Hier willen we nog extra in-
zetten op verkeersveiligheid: de lees-
baarheid van zone 30 via poorten en 
handhaving hiervan.

Nieuwe woonprojecten moeten door-
waardbaar zijn: Het Midden, Het project 
Vandeputte, het Zuiderdal, het Vijverhof, 
zijn doorwaadbaar voor voetganger en/
of fietser. We creëren wandel- en fiets-
linten langs trage wegen.

We richten de publieke ruimte kwali-
teitsvol in: met voldoende rustpunten, 
zitplaatsen, zoveel mogelijke groen, 
bomen om beschutting onder te 
zoeken, voor iedereeen toegankelijk 
ook voor ouderen, mensen met een 
rolstoel, slechtzienden,…. Meer dorp 
betekent hertekening en herinrichting 
van die vele kleine pleintjes zodat er 
meer te beleven valt. Onder andere 
te plannen: pleintje Kardinaal Sterkx-
straat, …Straten herinrichten tot 
LEEFstraten. Wat is een straat? Een 
straat is meer dan een verzameling 
geparkeerde auto’s. 

Participatie:
Groen-Gangmaker benadrukt het be-
lang van goede participatie waardoor 
zowel het draagvlak als de kwaliteit 
van een project wordt verhoogd. 
Groen-Gangmaker kiest voor inspraak 
voldoende snel in het proces, als er 
nog plaats is voor dialoog en er geluis-
terd en mee gedacht kan worden, als 
er nog iets veranderd kan worden, als 
er nog tijd en ruimte is, dus niet alleen 
aan het einde van de rit. 
 

Betaalbaar wonen en Nieuwe 
woonvormen:
Boechout is een dure woongemeente 
met vooral koopwoningen. Het aan-
bod aan goede en betaalbare huurwo-
ningen is ontoereikend zodat het voor 
huurders met een laag inkomen erg 
moeilijk is om een geschikte woning te 
vinden. Zij wijken vaak uit naar de stad. 
Boechout is geen eiland. Groen - Gang-
maker pleit voor solidariteit tussen de 
stad en de randgemeenten waardoor 
minder kapitaalkrachtigen niet moe-
ten uitwijken naar de stad maar ook in 
Boechout een betaalbare èn kwaliteits-
volle woning kunnen vinden. 

De woonnoden zijn ook veranderd 
omdat de gezinssamenstelling veran-
derd is. Er is meer vraag naar meer 
bescheiden en kleinere woningen voor 
starters, eenoudergezinnen en seni-
oren die hun grote woning ontgroeid 
zijn.

Nieuwe woonvormen zoals Samenhui-
zen, Kamerwonen en Cohousen gaan 
we actief promoten en ondersteunen. 
We informeren en sensibiliseren via ons 
gemeenteblad #Boechout Beweegt 
en organiseren info-avonden over ge-

2. WONEN
• Betaalbaar wonen en Nieuwe woonvormen

• Bouwen en verbouwen: klimaatneutraal, duurzaam en toekomstgericht

• Groen - vergroenen

meenschappelijk wonen. We screenen 
ons patrimonium op geschiktheid voor 
vormen van gemeenschappelijk wonen.

Veel huizen zijn onderbenut: We bie-
den grotere, oudere gezinswoningen 
de mogelijkheid om op te delen om zo 
ruimte te maken voor nieuwe, kleinere 
gezinnen of voor het samenwonen van 
senioren. Hiervoor dient de Bouwcode 
aangepast te worden. De betaalbaar-
heid van het wonen wordt extra belast 
door de stijgende energiekosten. De 
energie-armoede is een deel van het 
woonprobleem. Tijdens het opdelen 
bieden we de mogelijkheid om ze be-
ter te isoleren en om het energiever-
bruik te verminderen. We kunnen dit 
wijk per wijk aanpakken: we stimuleren 
groepsaankopen van isolatiemateriaal 
, zonnepanelen, warmtepompen …
waardoor ze meer betaalbaar zijn.

Levenslang wonen: We helpen inwo-
ners actief op weg om hun woning aan 
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te passen aan hun levens- en gezinsfa-
sen zodat ouderen langer thuis kunnen 
blijven in hun vertrouwde omgeving. 
We sensibiliseren zorgwonen en kan-
goeroewonen. 

Sociale mix: Grotere private bouwpro-
jecten moeten zowel sociale als be-
scheiden huurwoningen bevatten. Be-
kendmaken en promoten van Sociaal 
Verhuurkantoor. (SVK) 

Bouwen en verbouwen: klimaat-
neutraal, duurzaam en toekomst-
gericht
De woonambtenaar geeft eerstelijns-
advies en -begeleiding over energiege-
bruik, renovatie-advies, subsidies, mo-
gelijkheden aanpassingen.

Energiebesparing: het lokaal energie-
verbruik verminderen. Gemeente heeft 
hierin een voorbeeldfunctie: school, 
BKO, gemeentehuis, woningen van het 
OCMW, moeten hieraan voldoen. 

Zonne –energie: Maximaal gebruik van 
de beschikbare daken en een goede 
inpassing van die stroomproductie in 
het net. Inwoners laten participeren in 
projecten van zonne-energie: zo kan ie-
dereen zijn steentje bijdragen. Het be-
staan coöperatie ZuidtrAnt ( cvba-so) 
voorstellen. Zonnepanelen op turnzaal 
Jfwillemsschool en op fietsenparking 
Sneppenbos via coöperatie Zuidtrant 
Regenwater recupereren. Voorbeeld-
functie gemeentehuis toiletten ok. Kan 
nog meer uitgebreid worden.
De oppervlakte zo min mogelijk ver-
harden zodat regenwater makkelijker 
kan insijpelen = minder afvoer via rio-
lering = minder kans op overstroming 
bij hevige regenval
De oppervlakte zo min mogelijk ver-
harden om de verhitting tegen te gaan.
Toelaten van iets hogere bebouwing 
op een beperktere ruimte en dit com-
bineren met een grotere oppervlakte 
onverharde groene ruimte.
Respectvolle omgang met gemeentelijk 
patrimonium en actieplan opstellen.

Groen - Vergroenen
Meer bomen! Zoveel mogelijk nieu-
we bomen aanplanten. Rond verkave-
lingen, rond akkers, een nieuwe dreef, 
een speelbos in Vremde, een urnenbos 
op de begraafplaats, een geboortebos. 
Per inwoner 10 bomen extra tegen het 
einde van 2024! Bomen hebben we 
nodig om opwarming tegen te gaan. 
Om beschutting te bieden. Omdat het 
onze omgeving mooier en aangenamer, 
leefbaarder maakt.
Stimuleren van groene daken
Meer groen in de straat: groenslingers, 
bomenrijen, gevelgroen
Groene voortuinen, tegeltuintjes, eet-
bare straten (plantgoed ter beschikking 
stellen voor eigen tuin of de publieke 
ruimte)
Actie “Behaag natuurlijk!” “Vergroen je 
voortuin”verder zetten
Adopteren van kleine publieke plekjes: 
zelf onderhouden.

3. SAMENLEVEN: IEDEREEN MEE!?! 
• Leeftijdsvriendelijke gemeente

• Ouderen/senioren

• Jeugd 

• Verenigingsleven

• Ontwikkelingssamenwerking

• Gastvrij Boechout Gastvrij

• Armoede

• Groen- Gangmaker maakt van 
Boechout-Vremde een volwaardige 
Fair Trade- gemeente

• Vrijwilligerswerk

• Kunst en cultuur

• Middenstand

Een sterk sociaal beleid moet goed 
geankerd worden in een sterk lokaal 
gemeentebestuur. Alle bevoegdheden 
rond sociaal samenleven brengen we 
bij één schepen onder: de Schepen van 
sociale cohesie!
De integratie van OCMW in de ge-
meente mag geen uitholling zijn van 
het sociaal beleid. Sociaal beleid is een 
evenwaardig domein als cultuur of om-
geving. Voldoende budget is hiervoor 
een must! De sociale reflex dient in-
gebouwd te worden in elk ander be-
leidsdomein! Wat zijn de huidige zorg-
noden? Het zorglandschap verandert 
en wordt meer en meer complex en 
divers. Onzichtbare noden detecteren. 
Is iedereen mee!?! 

Leeftijdsvriendelijke gemeente: 
In een leeftijdsvriendelijke gemeente 
zijn kinderen, jongeren en senioren vol-
waardige medeburgers en krijgen ze 
de kans om deel uit te maken van de 
gemeente, er mee over na te denken 
en er mee vorm aan te geven. “Leef-
tijdsvriendelijk” blijkt vaak ook gewoon 
“mensvriendelijk” te zijn: veilige wegen, 
zuivere lucht, voldoende en betaalba-
re ontspanning,… komt ten goede van 
iedereen. Iedere inwoner, jong of oud, 
hoort in Boechout-Vremde zich thuis 
te voelen en liefst van al nog samen. 
Wij stellen voor om van de Bunderkes 
en het oud gemeentehuis in Vremde 
een ontmoetingsplaats te maken waar 
elke generatie zich kan thuisvoelen.
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Ouderen/senioren: 
30% van onze burgers zijn senior. Zij 
zijn een groep van inwoners met speci-
fieke noden en wensen. We passen bij 
elke beleidskeuze de “seniorproef ” toe. 

Zinvolle daginvulling en vrije tijd: betaal-
baar en aanbod tijdens de dag uitbrei-
den. Het hoofdprobleem bij senioren is 
vereenzaming. We brengen ouderen bij 
elkaar op een ontmoetingsplek. Liefst 
intergenerationeel. En organiseren een 
sociaal restaurant: de “langste eettafel” 
waar iedereen kan aanschuiven met 
seizoensgebonden producten uit de 
pluktuin. Als begeleiding schakelen we 
vrijwilligers in of via sociale tewerkstel-
ling.

Lange termijnzorg voorbereiden: Vanuit 
gemeente voldoende ondersteuning 
voor thuiszorgconsulent, seniorencon-
sulent, ondersteuning mantelzorgers: 
financiëel en mentaal. Diensten aanbie-
den, boodschappen doen, klussen, hulp 
met computer, tuintje delen, hopplr : 
vraag en aanbod: we brengen mensen.

Levenslang wonen: gelukkig oud wor-
den in de eigen buurt: de woonamb-
tenaar op bezoek: bij de papierwinkel 
helpen mbt groepsaankopen rond 
energie, oude woning energiezuiniger 
maken, trapliften, badkameraanpassin-
gen, opdelen woning: gemeenschappe-
lijk wonen: zorgwonen, kangoeroewo-
nen, samenwonen met verschillende 
generaties. Betaalbaar wonen. 

Publieke ruimte: We letten op de toe-
gankelijkheid van de gebouwen en be-
reikbaarheid van openbaar vervoer. We 
zorgen voor veilige, brede en toegan-
kelijke voet-en fietspaden en voldoen-
de rustbanken onderweg om even te 
zitten en om een babbeltje te slaan.

Jeugd:
Jongeren willen we de kans geven om 
het beleid mee te beïnvloeden. De 
jeugddienst kan de ideale regisseur 

zijn van het participatiebeleid. Niet 
alleen de jeugdraad maar in alle gele-
deren van de jeugd, van kinderopvang 
tot “ongeorganiseerde”jeugd, kan de 
jeugddienst zijn voelsprieten uitsprei-
den om een zicht te hebben op wat 
leeft bij de jeugd. Kinderen en jongeren 
zijn expert in hun eigen leefwereld. Ze 
zijn heel goed in staat om hun wensen 
en verzuchtingen kenbaar te maken. 
Jeugdwerk is meer dan vrije tijd. Het is 
voor ons een deel van integraal beleid: 
cultuur, vrije tijd, sport en onderwijs.
Verdere ondersteuning van (jeugd)ver-
enigingen in onze gemeente, niet enkel 
op financiëel vlak, maar ook via vor-
ming en via materiële ondersteuning 
bij evenementen 
De speelpleinwerking draait goed.

Buitenspelen
Kinderen willen buitenspelen. Ravot-
ten. Liefst samen met anderen, dat is 
plezanter, in een gemeenschappelijke 
tuin. We hebben het idee “draadloos” 
waarbij we de afsluitingen achteraan in 
de tuinen willen verwijderen zodat kin-
deren samen kunnen spelen.
Speelstraten promoten.
Speelweefselkaart: deze kaart moet de 
openbare speelpleintjes aangeven, net 
als de belangrijke plaatsen voor kinde-
ren en jongeren .We denken hierbij o.a. 
aan scholen, jeugdbewegingen, sport-
clubs, … Daarbij ook de veilige route 
ernaar toe langs trage en veilige wegen.
Er wordt veel geïnvesteerd in speel-
plekken voor kleine kinderen . Dat ge-
beurt minder voor jongeren +14 jaar. 
Terwijl ook zij veel gebruik maken van 
de pleinen in de buurt om te sporten, 
om te “hangen” of om af te spreken 
met vrienden.
Samen studeren is een nieuwe hype, 
we blijven dit faciliteren: in de bib, in 
het rusthuis 

Een groot gemis in Boechout-Vremde 
is een locatie voor de muziekspelen-
de inwoners. Jammen met vrienden, 
drummen op je drumstel , kan niet al-

tijd thuis. Binnen ons gemeentelijk pa-
trimonium zoeken we ruimte voor een 
repetitieruimte voor muzikanten. 

Toenemende diversiteit en kinderar-
moede (8,2% kinderarmoede in onze 
gemeente!)
We willen jeugdverenigingen aanmoe-
digen om laagdrempelige activiteiten 
te organiseren om zo zoveel mogelijk 
kansarme kinderen te bereiken. De 
sociale dienst van het OCMW kan in 
gesprek gaan met de verenigingen om 
diversiteitsdoelstellingen op te nemen. 
Lidgelden, uniformen aankopen, spor-
tattributen kopen kost geld: ( immers) 
dit kan en mag geen reden zijn om niet 
deel te nemen. We willen als gemeente 
financiëel tussenkomen en kansarme 
gezinnen aanmoedigen om deel te ne-
men aan het verenigingsleven. Dit gaan 
hun intergratie bevorderen.
Een belangrijke uitdaging is het om 
kansarme kinderen en vluchtelingen 
beter te integreren in jeugd en sport-
werk. Gemeente, OCMW en jeugd- 
en sportverenigingen werken nauwer 
samen om “alle”jongeren de kans te 
geven om lid te worden van sport -en 
jeugdverenigingen. Als gemeente heb-
ben we hier een grotere rol te spelen.

Onze jongeren hebben reeds een 
ruime keuze aan sport- en jeugdver-
enigingen maar niet iedereen wil “lid” 
zijn en zich wekelijks engageren. Losse 
activiteiten o.a. workshops organiseren 
voor deze jeugd in samenwerking met 
alle bestaande verenigingen zou voor 
hen ideaal zijn. 
En we zouden Groen-Gangmaker niet 
zijn als we ook sensibiliseringsacties op-
zetten voor jongeren omtrent voedsel-
verspilling, alcoholgebruik, duurzaam-
heid, ontwikkelingssamenwerking enz. 
We voelen steeds meer dat jongeren 
hiervoor open staan.
Duurzaam: We sensibiliseren en on-
dersteunen jeugdverenigingen om hun 
lokalen energiezuinig te maken. 
Oefenklas voor leerlingen die het 

5



moeilijk hebben op de school. Er is 
veel ervaring met huiswerkbegeleiding. 
Maar er zijn wachtrijen en de nood is 
groot. Naast vrijwilligers, die hun uiter-
ste best doen, willen we professionele 
ondersteuning voor de oefenklassen, in 
overleg met de scholen.

Verenigingsleven
De gemeente bruist door een sterk 
aanbod van vrije tijdsactiviteiten en en-
gagement voor iedereen. Dit gebeurt 
door een sterk verenigingsleven dat 
aangevuld wordt met een doelgericht 
aanbod vanuit de gemeente zelf.
Iedereen mee!?!

Ontwikkelingssamenwerking
Actieplan Ontwikkelingssamenwer-
king: We blijven duurzame projecten in 
het Zuiden, die een band hebben met 
Boechout, ondersteunen. We voorzien 
subsidies voor humanitaire noodhulp 
en zullen bij concrete noodsituaties 
de inwoners sensibiseren om zelf ook 
hun cent bij te dragen. We investeren 
in sensibilisatie en educatie ivm de re-
alisatie van een duurzame, mondiale 
samenleving (inleefreizen jongeren – 

informatie avonden) en we tekenen 
een groeipad uit voor het budget ont-
wikkelingssamenwerking waarbij we 
op het einde van de legislatuur 5€, in 
plaats van de huidige 4€ per inwoner 
per jaar , voorzien. Een rijke gemeente 
als Boechout-Vremde kan dat.

Iedereen mee!?!
Gastvrij Boechout Gastvrij
Universele rechten van de mens.
Goeie omkadering van nieuwkomers 
die integratie versterkt en kansen geeft 
in de samenleving. Evenwicht tussen 
sociaal huis en burgerinitiatieven zoals 
Gastvrij Boechout. Menswaardig lokaal 
migratiebeleid dat mensen die hier 
toekomen een warm welkom biedt. 
“Integreren gaat makkelijker als je wel-
kom bent”.
We aanvaarden het schrappen van 11 
van de 21 LOI-plaatsen niet. (januari 
2019) Integendeel onze rijke gemeen-
te kan meer doen voor mensen die op 
de vlucht zijn voor oorlog en ellende: 
ons voorstel is om op 13.000 inwoners 
1% vluchtelingen ( 130 mensen) op te 
vangen in afwachting van een beslissing 
over hun dossier. Met dreigende oor-

logen, klimaatchaos en groeiende on-
gelijkheid zal het aantal in de toekomst 
zowiezo toenemen. Een rijke gemeen-
te in een rijk land kan dat!
We willen mee zoeken naar duurzame 
en rechtvaardige oplossingen voor de 
groeiende ongelijkheid en de klimaat-
chaos in ontwikkelingslanden. Dit gaat 
ons allen aan
Housing first: actieplan opstellen: nood 
aan betaalbare en kwalitatieve wo-
ningen: werk maken van de nota “ka-
merwonen”, charter “samenhuizen” in 
praktijk brengen, inschakelen SVK.
Werk: sommigen brengen heel wat 
werkervaring mee maar daarom niet 
onmiddellijk inzetbaar . Als gemeente 
er in slagen om nieuwkomers te in-
tegreren op de arbeidsmarkt ontstaat 
er een win-win situatie. Het is aan de 
gemeente om vluchtelingen kans te 
geven om zich te ontwikkelen en hun 
competenties in te zetten. Als men dat 
niet doet, dan dreigt er een nieuwe 
sociale onderklasse te ontstaan. Even-
tueel via tijdelijke werkervaring of lo-
kale diensteneconomie. Inschakelen in 
vrijwilligerswerk: opvang van andere 
vluchtelingen. Leerkansen voor neder-
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lands creëren. 
Sociaal netwerk via het verenigingsle-
ven en vrijwilligerswerk. 
Rekening houden met de traumatische 
ervaringen opgedaan in hun thuisland 
en onderweg. Deze problematiek nu 
negeren zal zich later wreken. 
Iedereen mee!?!
Cultuursensitieve werking van de ge-
meente in alle domeinen. 
Samenleven in diversiteit positief sti-
muleren maar is ook complex en soms 
moeizaam: de samenlevingsproblemen 
daadkrachtig en gericht durven aan-
pakken. 

Armoede
Wij bekijken alle dimensies van armoe-
de. Groen wil een armoedetoets voor 
alle beleidsbeslissingen. Zo wordt het 
bestuur verplicht om haar beleid syste-
matisch te evalueren en nauwgezet de 
impact op armoede op te volgen.
Kinderarmoede proactief opsporen en 
aanpakken via een nabijheidsbeleid en 
kinderarmoedeplan. Armoede bestrijd 
je met een goede basisopleiding voor 
alle kinderen (opvoedingsondersteu-
ning) , met kwaliteitsvolle en energie-
zuinige woningen, met laagdrempelige 
toegang tot gezondheidszorg, met de-
gelijke schuldpreventie en -bemiddeling 
... 
Vrije tijdsbesteding – participatie: aan-
moedigen deelname in het sport- en 
verenigingsleven. Laagdrempelig soci-
aal subsidiebeleid. Via club: 2de hands 
sportkledij aanbieden. Huiswerkbege-
leiding meer structureel uitbouwen via 
onderwijs. (nu puur voluntariaat) Mee 
betrekken in repaircafé, deelname sa-
mentuinen: gezonde voeding voor wei-
nig geld. “een wat over?”-groep: samen 
warm eten maken en delen.

Groen- Gangmaker maakt van 
Boechout-Vremde een volwaardi-
ge Fair Trade- gemeente: 
De producenten uit het Zuiden be-
schouwen we als volwaardige partners 
zodat ze hun eigen economie in han-

den kunnen nemen en kunnen onder-
handelen over eerlijke prijzen. 
Groen-Gangmaker staat erop dat er 
binnen de dagelijkse werking van de 
verschillende gemeentelijke diensten, 
voorzieningen en bij activiteiten fair-
trade producten (= Oxfamproducten) 
worden aangeboden.
Er moet een actieplan opgesteld wor-
den waarbij het aankoopbeleid van de 
gemeente en ook van de inwoners 
zo duurzaam en zo fair mogelijk is. 
Bijvoorbeeld de Sportclubs motive-
ren om “schone kleren” aan te kopen 
(Fair Wear Foundation). We willen de 
werking van de wereldwinkel onder-
steunen op gebied van sensibilisering, 
educatie en vorming.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers mee integraal aansturen en 
inbedden in beleidsondersteuning. We 
stellen een schepen van vrijwilligers 
aan. Lokaal initiatief: welke talenten 
zijn er in Boechout? Hulpverleners op 
pensioen? Sociaal werker koppelen aan 
vrijwilliger. Wijkgericht – Buur(t)gericht. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat 
als je iets goeds doet voor een ander, je 
jezelf ook beter voelt.

Kunst en cultuur: 
Cultuur van onderuit, divers en verbin-
dend: cultuur is wat ons verbindt. Een 
sterk lokaal cultuurbeleid heeft oog 
voor initiatieven die spontaan groeien. 
We hebben in Boechout-Vremde een 
open en divers aanbod: Kunstvijver, 
WAK, Boechout Vooruit (A-klank, film-
vertoningen, toneel, aperitiefconcerten, 
de Narrenstoet, Sfinks, Konfijt, ….) Dit 
draagt bij tot de sociale cohesie. Ieder-
een mee!?!

We investeren in een creatieve ont-
moetingsplek: waar kunstenaars (prof 
en amateurs) , sociale ondernemers, 
creatievelingen elkaar kunnen ontmoe-
ten en met hun ideeën elkaar kunnen 
inspireren. Betaalbare infrastructuur. 
Hun ding kunnen doen.

Feesten ok! Maar duurzaam! De or-
ganisatie van evenementen gaat nog 
teveel gepaard met bergen afval en 
energieverspilling. Samen met organi-
satoren zoeken we naar de perfecte 
combinatie van plezier en duurzaam-
heid. En Iedereen mee!?!
Festivals ok! Maar duurzaam! Green gu-
erilla’s: afvalbeleid. Iedereen mee!?!
Herbruikbare bekers op het Sfinksfes-
tival!
Eetcultuur : een markt in Vremde – met 
producten van eigen bodem – lokale 
groenten en fruit, bierbrouwers, wijn, 
gin…

Bibliotheek als ontmoetingsplek. Toe-
gankelijk voor iedereen. 
(Literair) café aan de bib met produc-
ten van de wereldwinkel. 
Iedereen mee!?!
voor vluchtelingen of migranten: ruim 
taalaanbod boeken DVDs, doelgroep-
werking.

Middenstand promoten en ondersteu-
nen in Boechout en vooral in Vremde. 
Wij stimuleren buurtwinkels in Vrem-
de. Een winkel in de buurt zorgt ervoor 
dat men te voet of met de fiets naar de 
winkel kan, het is een plaats waar men 
elkaar kan ontmoeten en zorgt voor 
meer levendigheid in het centrum van 
Vremde.
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4. VERKEER
• Meer fietsers en voetgangers ma-

ken de lucht gezond.

• We zijn op de goede weg en 
Groen-Gangmaker wil nog verder 
gaan

• Groen-Gangmaker ijvert voor

• Groen-Gangmaker is tegen

Meer fietsers en voetgangers ma-
ken de lucht gezond.
Goed wonen, betekent ook je veilig en 
comfortabel kunnen verplaatsen. We 
zijn allemaal wel eens automobilist, fiet-
ser en voetganger. Groen-Gangmaker 
is niet tegen de auto, maar wil steeds 
de leefbaarheid voor ogen houden. 
Voor ons is de auto in het dorp een 
bezoeker die zich aanpast aan de fiet-
sers en de voetgangers. 

We zijn op de goede weg en 
Groen-Gangmaker wil nog verder 
gaan:
- Groen-Gangmaker is dé fietspartij 

en wil het fietsgebruik gemakkelijker 
en veiliger maken, zodat een alter-
natief voor de auto aantrekkelijker 
wordt

- Straten moeten zo ingericht worden 
dat een kind van 10 jaar veilig en vol 
vertrouwen met de fiets naar school 
kan gaan

- Onveilige oversteekplaatsen aan de 
Provinciesteenweg moeten veilig ge-

van de Jan Frans Willemsstraat van 
aan de Wereldwinkel tot aan het 
kruispunt met de Heuvelstraat, de 
dr. Tutsstraat, een deel van de Lange 
Kroonstraat van aan het Onze- Lie-
ve Vrouwplein tot aan het Sint-Ga-
briëlcollege, de Van Colenstraat, de 
Molenlei van aan de bakker tot aan 
Het Midden, de Victor Heylenlei, de 
Groenstraat van aan de Vogeltjes-
wijk tot aan de Lazerijstraat en de 
Lindenlei

- We willen een fietsbib oprichten: 
een fietspunt waar kinderfietsen en 
bakfietsen kunnen worden ontleend.

Groen-Gangmaker ijvert voor:
- Onderzoek naar een goede orga-

nisatie van busvervoer in de Witte 
Wijk

- Het terugdringen van sluipverkeer 
naar de Provinciesteenweg en de 
Vremdesesteenweg

- Het doortrekken van de tramlijn 
naar Lier

Groen-Gangmaker is tegen:
- Een Nieuwe Verbindingsweg van 

de Borsbeeksesteenweg 
(Oxaco) naar de 
Krijgsbaan

- Het in stand hou-
den van de lucht-
haven van Deurne. 
We willen dat de 
subsidiestroom stopt.

maakt worden
- We kiezen volop voor Zone 30 in 

de dorpskernen
- Zone 30 moet duidelijker afgeba-

kend worden met poorten die begin 
en einde aangeven

- Met meer controles en mobiele 
snelheidscamera’s moet Zone 30 
beter gehandhaafd worden

- De Wommelgemsesteenweg en de 
Broechemsesteenweg, vanaf Don 
Bosco tot aan het rondpunt in Broe-
chem, moeten fietspaden krijgen

- Het fietspad van de Borsbeekse-
steenweg moet heraangelegd wor-
den

- We willen een fietstunnel onder de 
Provinciesteenweg voor meer veilig-
heid voor fietsers en voetgangers 

- Aan winkels, bankgebouwen, grote 
autoparkings en te kleine fietsenstal-
lingen moeten meer fiets-leunbeu-
gels geplaatst worden

- Om het autodelen verder te stimu-
leren, willen we gereserveerde par-
keerplaatsen voorzien in de buurt 
van eigenaars die hun auto delen

- Wanneer bij de heraanleg van stra-
ten met veel rijwoningen meerdere 
mensen in de buurt afspreken om 
samen op straat een kleine fietsen-
stalling of fietsbox te plaatsen, moet 
de gemeente hierbij kunnen helpen

- We kiezen ervoor om belangrijke 
dorpsstraten als fietsstraat in te rich-
ten. We denken aan het gedeelte 
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5. DUURZAAMHEID
We kunnen niet voorbij de realiteit van 
de voorbije zomer: extreme hittegol-
ven over gans de wereld. Wij willen het 
Burgergemeesterconvenant versneld 
realiseren: Boechout heeft beloofd om 
tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 
minstens 40% te verminderen en daar-
toe een geïntegreerde aanpak te vol-
gen. We zullen de volgende legislatuur 
meer dan één tandje moet bijsteken. 

Wonen:
Open Ruimte maximaal behouden en 
verdichting van de kern stimuleren en 
het opdelen van grote onderbenutte 
woningen.
Charter Samenhuizen uitvoeren.
Woonambtenaar die renovatie-advies 
aan huis geeft en actieve begeleiding 
naar bestaande initiatieven zoals coö-
peratie ZuidtrAnt (cvba-so).
Iedere nieuwe woning een regenput 
maar we zullen ook collectieve 
initiatieven voor regenwateropslag en - 
gebruik op wijkniveau faciliteren
Zonne-energie: Maximaal gebruik van 
de beschikbare daken en een goede 
inpassing van die stroomproductie in 
het net. 

Energiebesparing:
We gaan investeren in een fossielvrije 
gemeente door het stimuleren van 
energiebesparing, hernieuwbare ener-
gie en een slim net. 

Burgercoöperaties promoten en 
ondersteunen: niet privé maar het 
gemeenschappelijke profijt staat op de 
voorgrond: Burgers laten participeren 
in projecten: Coop zonne-energie, 
ZuidtrAnt, gemenegoedeconomie.

Vervoer:
Het electrische rijden ondersteunen 
door laadpunten te plaatsen, eigen 
fiets- en wagenpark te electrificeren.
Autodelen organiseren en ook het ge-
meentelijk wagenpark na de kantoor-

uren. (busje voor de sportclubs bij-
voorbeeld). Parkeerplaatsen voorzien 
voor autodelen.
Fietsdelen/ leenfietsen stimuleren

Versterken van de lokale kring-
loop- en deeleconomie.
Alle vormen van lokale landbouw on-
dersteunen en versterken: samentui-
nen, pluktuinen, CSA … ecologische 
voedselinitiatieven faciliteren. Logis-
tieke ondersteuning bieden aan bot-
tom-up initiatieven zoals voedselteams, 
vlees- en groentepakketten- of abon-
nementen.
Korte keten: Verkoop van lokale 
producten bij lokale handelaars en 
supermarkten stimuleren. Handelaars 
en producenten samenbrengen op 
een klimaatlunch en onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn. Zo kunnen 
streekbieren bijvoorbeeld verkocht 
worden in de lokale horecazaken en 
kunnen restauranthouders ingrediën-
ten afnemen van de lokale boer. Ook 
de grote ketens zoals bijvoorbeeld de 
Delhaize betrekken

Consuminderen + Delen is het 
nieuwe hebben. “ Den toer van het 
deelparcours” Iedereen heeft teveel 
spullen. Ballast. We werken om te 
consumeren. Altijd maar meer. Maar 
“Less is more”. Trendy boeken over 
loslaten, opruimen. Wat je niet hebt, 
neemt geen plaats in, kan niet gesto-
len worden, hoef je niet te verhuizen, 
kost niets….Waarom allemaal een 
boormachine die we maar 13 minuten 
gebruiken . Laat ons van alles minder 
hebben. En wat er overblijft delen we 
met elkaar. Shift van bezit naar gebruik. 
Delen is het nieuwe hebben. 
Op een centrale plaats in Boechout en 
in Vremde installeren we een buurt-
werkplaats met materialenbib + per-
manent repaircafé: niet iedereen hoeft 
over een eigen werkplek te beschik-

ken+ sociaal hechter netwerk, buur(t)
werking. Ontmoetingsplek: plek gezon-
de (voeding) soep uit de moestuin + 
waar je je fiets kan repareren, “tot op 
de draad” kleermakerij: upcyclen van 
een oude jurk tot kousen stoppen. 
(creatief en nuttig)
Grondstoffen sparen:Repair : Herstel-
len en hergebruiken. Een product dat 
niet wordt vervangen omdat het kapot 
“was”, vereist geen productiekosten, en 
hoe meer zijn levenscyclus wordt ver-
lengd, hoe duurzamer de grondstoffen 
worden benut die voor zijn vervaardi-
ging verbruikt werden.. 

Fair Trade gemeente: 
Een duurzaam aankoopbeleid van 
de gemeente:In aankoopprocedures 
van de gemeente sociale en ecologi-
sche criteria opnemen, zowel in het 
“voorwerp van de opdracht”, als in 
de selectie- en gunningscriteria als bij 
technische specificaties.: zo fair en zo 
duurzaam mogelijk

De Afvalberg verkleinen
We blijven druk uitoefenen op de 
Vlaamse regering door de onderteke-
ning van de statiegeldalliantie. En blijven 
organiseren zwerfvuilacties: “wat als 
zwerfvuil een boemerang is!”
Verpakkingsvrij – niet alleen mei “plas-
tiek vrij”
Afval: volop inzetten op het voorko-
men van afval: een afvalarme gemeente 
is de meest milieubewuste keuze. Han-
delaars ondersteunen om af te zien 
van plastic zakken en de consumenten 
ondersteunen om verpakkingsvrij te 
winkelen. Zwerfvuilacties organiseren. 
Promoten van de Mooimakers! Inwo-
ners betrekken via peters en meters. 
Gedeelde verantwoordelijkheid. Actie 
“Wat als zwerfvuil een boemerang is?”
Thuiscomposteren stimuleren. Kippen-
actie stimuleren.
We voeren een duurzaam en ecolo-
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gisch evenementenbeleid. Herbruik-
bare bekers op evenementen en 
tegengaan van voedselverspilling. Voed-
seloverschotten aanpakken.(ook bij 
evenementen)

De voorstellen van Groen-Gangmaker 
vragen investeringen in duurzame op-
lossingen en daar is voldoende budget 
en personeel voor nodig. Dit bespaart 
op lange termijn. De rekening door-
schuiven naar de volgende genera-
ties is contraproductief. Daarom pleit 
Groen-Gangmaker voor een meer-
jarenplan met stevige gemeentelijke 
budgetten en voor het vrijstellen van 
bevoegd personeel om deze plannen 
waar te maken.

6. DEMOCRATIE IS MEERVOUDIG.
We willen mensen vanuit hun betrok-
kenheid laten meedenken. Want als 
gangmakers geloven we in democratie 
van onderop: we willen denktanken 
organiseren waarbij bestuur + bewo-
ners + eventueel experten samen in 
dialoog gaan. Als een plein of een straat 
wordt vernieuwd willen we inspraak 
en transparantie voor, tijdens en na 
de werken. Gangmaker staat voor een 
eerlijk beleid, voor èn met de bewo-
ners. Wij zeggen wat we doen. En we 
doen wat we zeggen.

Democratie is meervoudig. (ge-
meenteraad èn burgers in actie)
1) Gemeenteraad: 
Waar willen we staan over 10 jaar? 
We willen de besluitvorming innove-
ren: een meer open beleidsvoering van 
bij het begin van de probleemstelling. 
We gaan de gemeente besturen in het 
algemene belang en we gaan zorgzaam 
omgaan met de publieke middelen. We 
besturen als een goede huisvader, am-
bitieus, goed doordacht en met kennis 
van zaken. We nemen ten volle verant-
woordelijkheid voor een transparant 
beleid en dienstverlening dicht bij de 
burger.
Een duurzaam beleidsplan breed ge-
dragen door de bevolking vraagt par-
ticipatie: Burgers zijn voor ons volwaar-
dige partners die we waarderen voor 
hun creatieve en constructieve inbreng. 
(bijvoorbeeld: gastvrij Boechout)

De gemeenteraad binnenstebuiten/
ondersteboven keren en draaien: de 
gemeente komt naar je toe!: met de 
gemeenteraad gaan kijken ter plaatse 
en praten als er bijvoorbeeld een straat 
of plein wordt vernieuwd. Voor- tijdens 
en na. 
We willen meer mensen op de ge-
meenteraad. De gemeenteraad als 
hart van de democratie: dichter bij de 
bevolking door vragenuurtje, betere 
hoorbaarheid en zichtbaarheid voor 

het publiek (PPT schermen dichter-
bij zodat iedereen het kan lezen), een 
sterke voorzitter die ook college mee-
volgt en een digitale toegankelijkheid 
van de GR.
Adviesraden beschouwen we als vol-
waardige partners in een democratisch 
beleid. Meer participatieraad dan ad-
viesraad. Echt betrekken bij de opmaak 
van een beleidsnota. Goede communi-
catie. 
• Iedereen mee!?! Adviesraad vaak te-

veel middenveld. Inspraak en advies 
vanuit verschillende leefwerelden. 
Bijvoorbeeld Seniorenraad. Bemid-
delingspersonen. Tijd èn ruimte ge-
ven èn krijgen voor denkproces.

Informatie en draagvlak creëren: 
• Bewoners betrekken bij het beleid. 

Inspraaktoets bij grote beslissingen. 
De burger de kans geven om hun 
verhaal te doen. Dit mag en kan ook 
digitaal. 

• Inspraak maar eveneens co-creatie 
(= samenwerking op basis van een 
gemeenschappelijke probleemstel-
ling, niet op basis van een min of 
meer afgewerkt projectvoorstel), 
enkele doelstellingen op tafel leggen 
– binnen een sociaal en ecologisch 
kader – met duidelijke afspraken 
vooraf ivm besluitvorming. Van in het 
begin zeggen hoe de knoop wordt 
doorgehakt: door de gemeenteraad 
of door de inwoners.

• Inzetten op communicatie: digitale 
klachtenbehandeling en snelle re-
acties op klachten + jaarlijks over-
zicht in #boechout beweegt van de 
behandelde klachten (hoeveelheid 
en aard) + duidelijke communica-
tie over besteding van middelen: 
overzicht van de kosten + budget-
taire mogelijkheden en beperkingen, 
overzicht uitgereikte subsidies met 
duurzaamheidstoets.

• Iedereen mee!?! 
 Ook kwetsbare doelgroepen laten 
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participeren, eventueel via bemid-
delingspersonen.

2) èn burgers in actie: “Voluit van 
onderuit!” 
• Inzetten op de burger met de ge-

meente als partner. Onze gemeente 
heeft een ongelofelijk kapitaal aan 
kennis en ideeën liggen bij de be-
trokken inwoners, die kennis gaan 
we maximaal gebruiken.

• Maatschappelijke vernieuwing groeit 
vaak van onderuit. Als gemeente 
deze nieuwe initiatieven kansen ge-
ven, om samen een weg af te leggen 
en hier creatief mee om te gaan. 
Zij zorgen mee voor het algemeen 
belang. Meehelpen netwerken uit 
te bouwen – mensen met elkaar in 
contact brengen. Mee bekendheid 
en draagvlak geven, stimuleren en 
ondersteunen. Infrastructuur ter be-
schikking stellen.

• Burgers mee laten denken over de 
concrete invulling van het burge-
meestersconvenant: hoe 40% CO2 
reduceren tegen 2030?

• Oprichten en werking van wijkco-
mité’s stimuleren en ondersteunen

• Invoeren van wijkbudgetten via 
“droomstraten” (leefstraten op ini-
tiatief van de bewoners). Burgerbe-
groting: inwoners mogen autonoom 
beslissen over 10% van de totale 
begroting. Per wijK.

Iedereen mee!?!
Delen is het nieuwe hebben: 
Waarom moeilijk doen als het samen 
kan!
Als bestuur Commons stimuleren 
en ondersteunen: burgers beheren 
op zorgzame wijze en met duidelijke 
regels een gemeengoed. 
• Burgercoöperaties promoten en 

ondersteunen: niet privé maar het 
gemeenschappelijke profijt staat op 
de voorgrond: Coop zonne-energie, 
Zuidtrant, gemenegoedeconomie

• Consuminderen + Delen is het 
nieuwe hebben. “ Den toer van het 
deelparcours” Iedereen heeft teveel 
spullen. Ballast. We werken om te 
consumeren. Altijd maar meer. Maar 
“Less is more”. Trendy boeken: los-
laten, opruimen. Wat je niet hebt, 
neemt geen plaats in, kan niet gesto-
len worden, hoef je niet te verhui-
zen, kost niets….Waarom allemaal 
een boormachine die we maar 13 
minuten gebruiken . Laat ons van 
alles minder hebben. En wat er 
overblijft delen we met elkaar. Shift 
van bezit naar gebruik. Delen is het 
nieuwe hebben. In oud gemeente-
huis (bijvoorbeeld) installeren een 
verzamelplek van materialen (ma-
terialenbib + permanent repaircafé 
+buurtwerkplaatsen+ langste eet-
tafel: niet iedereen hoeft over een 
eigen werkplek te beschikken+ soci-
aal hechter netwerk, buur(t)werking. 
Ontmoetingsplek: plek gezonde 
(voeding) soep uit de moestuin + 
waar je je fiets kan repareren, “tot 
op de draad” kleermakerij: upcyclen 
van een oude jurk tot kousen stop-
pen. (creatief en nuttig)

• Repair : Herstellen en hergebruiken. 
Een product dat niet wordt vervan-
gen omdat het kapot “was”, vereist 
geen productiekosten, en hoe meer 
zijn levenscyclus wordt verlengd, 
hoe duurzamer de grondstoffen 
worden benut die voor zij vervaar-
diging verbruikt werden. Grondstof-
fen sparen. Afvalberg verkleinen

• Immateriële ruilbeurzen faciliteren: 
ruilhandel: de buurman schildert het 
huiskamer van een IT man en hij in-
stalleert bij de buurman een nieuwe 
computer.

• Geefpleinen faciliteren. Iedereen 
mee!?! Deelinitiatieven laten toe om 
meer te doen met minder koop-
kracht.

• Samentuinen, pluktuinen, CSA … 
ecologische voedselinitiateven facili-
teren.

• Mensen en verenigingen samen-
brengen, in contact met elkaar bren-
gen rond sociale en ecologische the-
ma’s.
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