
Hier

"Ik begreep dat een 
afwachtende houding 
niets zou opleveren. 
Groen had hulp nodig. 
Ik moest helpen."

BEDANKT, DANKZIJ JULLIE IS 
ER NU EEN GROENE SCHEPEN!
Op 14 oktober 2012 verloor Groen 

in Heist-op-den-Berg haar enige 
gemeenteraadszetel. Die dag 

besloot ik om in actie te komen.

Mijn verontwaardiging was groot. 

Groen niet in de gemeenteraad was 

voor mij ongehoord. Ik begreep dat ik 

actie moest ondernemen. En dus 

kwam ik, net als Bart Van Asten, 

Joachim Van der Auwera en vele 

anderen, uit mijn zetel en besloot mij 

te engageren bij Groen. 

Ons doel was om Groen Heist-op-

den-Berg weer op de kaart te zetten, 

opnieuw een zitje in de gemeenteraad 

te veroveren en zo de stem van 

Heistse groene denkers en doeners te 

laten weerklinken. 

VAN NUL NAAR TWEE 
GEMEENTERAADSLEDEN
En of dat lukte! Bart Van Asten 

zetelt de komende zes jaar in de 

gemeenteraad. Zelf zal ik me als 
schepen inzetten voor de groene 

zaak.

Ik ben bijzonder trots op ons team. Dit 

resultaat is niet het werk van één, 

maar van velen. Trots ook omdat 

ons team het aandurft resoluut te 

kiezen voor meer vrouwen in de 

politiek en de daad bij het woord 

voegt.

Wellicht komen we voor grote 

uitdagingen te staan. Maar de 
goesting om aan de slag te gaan is 

groot. 

Drempels zijn er om genomen te 

worden. Doe daarom net als ik en 

sluit je aan bij Groen. Samen 

maken we Heist-op-den-Berg 

menselijker, eerlijker en gezonder. 

Mail me gerust op 

sarah@groenheist.be. Yes we can!

in Heist-op-den-Berg

Eerste groene schepen

Landbouw door de gemeenschap

Klimaat & thuiszorg

© GroenSarah Wouters - Schepen van Ruimtelijke Ordening, Klimaat, Milieu, 
Duurzaamheid, Thuiszorg en Woonzorgcentra



HIER

Onze doeners
CSA IN HEIST-OP-DEN-BERG: LANDBOUW ONDERSTEUND DOOR DE GEMEENSCHAP

Landbouw en voedselproductie staan wereldwijd onder grote druk. 

Prijsspeculaties, verminderde bodemvruchtbaarheid en 
klimaatverandering maken dat de meerderheid van de landbouwers 

onder de armoedegrens leven en dat er meer boeren stoppen dan dat er 

beginnen. Er ontstaan voedselschandalen omdat het onder deze 

omstandigheden niet meer mogelijk is om degelijke kwaliteit te bieden. 

Er is nood aan ondersteuning, eerlijke en gewaarborgde verloning en 

betrokkenheid van de gemeenschap bij de voedselproductie.

CSA is een model dat in de VS ontstond en de laatste tien jaar ook in Europa 

voet aan de grond kreeg. Het principe is dat een groep klanten zich engageert 

om gedurende een heel seizoen de oogst af te nemen tegen een vooraf 

bepaalde prijs. Zo heeft de landbouwer loonszekerheid en ademruimte om 

voluit voor kwaliteit te gaan en duurzame landbouwmethoden te gebruiken.

Sinds 2018 hebben we in Heist-op-den-Berg twee CSA-bedrijven: Plukhof in 

Wiekevorst en Onslogischvoedsel in Booischot. Els van Plukhof heeft al enkele 

jaren een zelfoogst-kleinfruitproject aan de Heerbaan in Wiekevorst. In 2018 

startte haar man Jelle met CSA-groenten. Klanten kopen in het begin van het 

seizoen een oogstaandeel en kunnen dan het hele seizoen zelf hun groenten 

komen oogsten. Ole en Maaike van Onslogischvoedsel hebben met hun 

vierjarige CSA een vaste stek gevonden aan de Peerdsdonkendreef in 

Booischot. Ook hier kopen klanten een oogstaandeel maar zij halen de al 

geoogste groenten waar ze recht op hebben af in het boerderijwinkeltje.

Ole van Onslogischvoedsel aan het werk in de serre © Onslogischvoedsel
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"We spreken niet langer 
louter van vergrijzing, maar 
ook van verzilvering"

WE REDDEN HET KLIMAAT EN 
BEGINNEN IN HEIST

EEN HETE ZOMER
Het was een hete zomer. Niet alleen omwille van de nakende verkiezingen. Het 

was ook echt heet en vooral heel droog. Het is duidelijk, we moeten meer 

moeite doen om de klimaatverandering te beperken en ons aan te 

passen aan de gevolgen ervan.

Dat moet op verschillende manieren gebeuren. De belangrijkste hefbomen 

zitten bij Vlaanderen en Europa, maar ook in Heist kunnen we cruciale 

maatregelen treffen. We kunnen onze CO2-uitstoot als gemeente snel 

beperken en onze inwoners helpen om dat ook te doen. Hiervoor isoleren we 

gebouwen, produceren we groene energie en stoppen we met het gebruik van 

fossiele brandstoffen. We zorgen voor werk in de buurt zodat je minder de auto 

moet nemen. We zorgen voor veilige fietsroutes zodat je op eigen kracht op 

WE WERKEN AAN THUISZORG

MEER INFO OVER CSA
In het artikel hiernaast kan je 

lezen over de CSA-bedrijven in 

onze gemeente. CSA staat voor 

Community Supported 

Agriculture. 

Er staan ook twee infoavonden 

gepland waar beide koppels CSA 

uitleggen en hun project 

voorstellen: op 27 februari van 20 

tot 22u in Toekan, Bergstraat 22 

en op 2 maart van 14 tot 16u in De 

Kosmonaut, Mechelsesteenweg 

12. Je kan ook op een van de 

infomomenten bij de bedrijven zelf 

terecht.

Meer info op www.plukhof.be en 

www.onslogischvoedsel.be. 

DOE MEE

Wil je weten hoe het beleid er in 

Heist uitziet en mee helpen dit 

nog Groener en nog beter te 

maken?

Wil je kennis maken met de 

mensen van Groen?

Wil je mee acties ondernemen 

voor een Groener Heist en een 

Groenere wereld?

Wil je ons helpen om het Groene 

gedachtegoed te verspreiden?

Wil je gezellig samen zijn met 

gelijkgezinden?

Wil je nadenken hoe we het 

klimaat kunnen redden vanuit 

Heist-op-den-Berg?

Contacteer ons gerust via onze 

website en Facebookpagina, bel 

ons of stuur een e-mail naar 

info@groenheist.be 

JOACHIM VAN DER AUWERA
Bestuurslid Groen Heist-op-den-Berg
joachim@groenheist.be

SARAH WOUTERS
Schepen van Thuiszorg
sarah@groenheist.be

elke plek in de gemeente geraakt.

WATER OPVANGEN 
We zorgen voor plaatsen waar het 

water wordt opgevangen zodat het in 

de grond kan trekken bij grote 

regenval. Op die manier voorkomen 

we overstromingen en zorgen we dat 

het grondwater aangevuld raakt.

GROENE BUFFER
We zorgen voor meer groen in de 

gemeente en vooral in het 

straatbeeld. Bakstenen en beton 

warmen op waardoor een hete zomer 

nog heter wordt. Bomen en planten 

zorgen voor schaduw en verkoeling. 

Op die manier beperken we de hitte 

en wordt het aangenamer leven. 

Zicht op groen helpt ook om je beter 

te voelen en zelfs om sneller te 

genezen. 

Mensen worden vandaag ouder dan 
vroeger. We spreken niet langer 

louter van vergrijzing, maar ook van 

verzilvering. Het aantal 80-, 90- en 

100-jarigen blijft stijgen.

De meeste ouderen willen bij 

voorkeur - zeer begrijpelijk - hun oude 

dag in hun eigen huis doorbrengen. Of 

tenminste toch zolang hun 

gezondheid dat toelaat. Ondertussen 

zijn er heel wat mooie initiatieven in 

onze maatschappij die dat mogelijk 

maken: onder andere maaltijden aan 

huis, poetshulp, familiehulp, 

mantelzorg en vervoer met de Minder 

Mobielen Centrale. 

Bij Groen zijn we hier blij om. Maar we 

weten ook dat er altijd ruimte voor 

verbetering is. Eenzaamheid is en 

blijft een belangrijk probleem, net als 

de verdoken armoede bij ouderen. 

Daar willen we aandacht aan 

besteden. Evaluatie en bijsturing 

moeten deel uitmaken van een 

constant verbeteringsproces.  



GROEN

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een 
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor 
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc 
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’

Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van 
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was 
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze 
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was 
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de 
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14 
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’

‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze 
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die 
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met 
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan 

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen? 
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want 
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de 
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk 
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene 
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken. 
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze 
klimaatregering met een sociaal hart.’

© ID/Bas BogaertsMeyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

‘Een ambitieuze klimaatregering 
met een sociaal hart,  
dát is een ommekeer’



GROENGROEN

FEDERAAL PARLEMENT
KRISTOF CALVO
31 jaar - Mechelen 

Kristof Calvo, in 2010 het jongste 
parlementslid ooit, werd in een 
mum van tijd de spreekbuis van 
progressief Vlaanderen. ‘Als politici, 
ondernemers, middenveld en burgers 
samenwerken, is er zo veel mogelijk 
in dit land. Ja, dit jaar maken we de 
politieke ommekeer waar.’

VLAAMS PARLEMENT
MEYREM ALMACI
42 jaar - Deurne 

De toekomst maken we zelf, moet 
Meyrem Almaci gedacht hebben toen 
ze als jonge twintiger in de politiek 
ging. Ze schopte het in sneltempo tot 
partijvoorzitter en parlementslid. ‘Er 
is geen planeet b, dus wij gaan voor 
de volle 100 procent voor plan a: een 
groener en socialer Vlaanderen.’

MAAK KENNIS MET ONZE  LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa 
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken 
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden 
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte. 
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de 
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer? 
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid 

Vele tienduizenden scholieren 
kwamen de afgelopen maanden op 
straat en eisten meer klimaatambitie 
van de regering. Federaal 
fractieleider Kristof Calvo (Groen) 
is apetrots dat de klimaatgeneratie 
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet 

langer dat ze met een kluitje in het 
riet gestuurd worden’, legt hij uit. 
‘De echte spijbelaars zitten in de 
regering. Ons land haalt geen enkele 
klimaatdoelstelling. Sterker nog: 
de uitstoot stijgt weer! De jongeren 
die nu op straat komen, willen geen 
woorden meer, maar daden.’

Vlaams fractieleider Björn Rzoska 
treedt hem bij. ‘Vlaams minister 
van Leefmilieu Joke Schauvliege 
maakt gekke bokkensprongen om 
de klimaatgeneratie te recupereren, 
maar de realiteit is dat ze jarenlang 
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt 
het jaar van de ommekeer voor het 
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf 
woorden eindelijk om in daden. Dit 
jaar vormen we een klimaatregering 
die een bindende klimaatwet stemt.’

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP

Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

‘De klimaatgeneratie wil geen 
woorden meer, maar daden’



WAKEN OVER DE 
VERVOERREGIO'S

Met de invoering van de 

vervoerregio’s wordt het openbaar 

vervoer in de regio verdeeld in 3 

verschillende niveaus. Het kernnet 

zorgt voor de verbindingen tussen de 

grote kernen, het aanvullend net en 

het ‘vervoer op maat’ moeten het 

aanbod vervolledigen. Lokale 

besturen krijgen vooral inspraak bij 

die laatste 2 niveaus. Dat is een 

goede zaak, maar enkel als er voor élk 

niveau voldoende geld wordt 

voorzien. Enkel dan kunnen de 

vervoerregio’s de mobiliteit 

verbeteren. Als het systeem echter 

uitdraait op een verkapte besparing, 

waarbij het kernnet alle middelen 

opslorpt, wordt het realiseren van 

een goed openbaar vervoer op lokaal 

niveau heel wat moeilijker.

Groen blijft dus ijveren voor 

voldoende middelen op alle niveaus. 

Dat is de enige manier waarop we 

meer pendelaars kunnen overtuigen 

om het openbaar vervoer te nemen en 

zo de files te reduceren.

PROVINCIERAADSLID 
RINA RABAU

Rina Rabau (34) werd op 14 

oktober verkozen om voor Groen in 

de Antwerpse provincieraad te 

zetelen. Ze vertegenwoordigt er 

de regio Mechelen. Rina zetelt ook 

als gemeenteraadslid in Mechelen 

en werkt als als 

kabinetsmedewerker voor Els 

Gossé, schepen in Elsene. Zij 

neemt de provinciale commissie 

Platteland, Europa en Flankerend 

Arbeids- en Onderwijsbeleid voor 

haar rekening.

Naast haar zitten ook Tobias 

Daneels, Louis Schoofs, Diederik 

Vandendriessche en Ilse Van 

Dienderen voor Groen in de 

provincieraad van Antwerpen.

PROVINCIE MOET MEER AMBITIE HEBBEN QUA 
KLIMAAT EN MONDIAAL BELEID

Groen haalde bij de provincieraadsverkiezingen van oktober vijf zetels in de 

provincieraad. Daarmee zijn we één van de sterkste fracties in de Antwerpen. 

Op de beperkte bevoegdheden die er nog zijn na de afslanking van de provincies, 

willen we zo hard mogelijk onze groene stempel drukken, ook al lijkt N-VA de 

provincies van binnenuit te willen uithollen.

Sinds begin 2019 heeft Antwerpen niet langer 72, maar 36 provincieraadsleden. 

Een heel deel bevoegdheden zijn weggevallen, zoals sport, onderwijs en 

cultuur. Enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven nog over, waaronder 

leefmilieu, mobiliteit, ruimte en economie. Voor Groen blijven er daarmee een 

pak belangrijke bevoegdheden provinciaal en daar willen we dan ook hard op 

wegen. Denk maar aan de coördinatie van fietspaden over de gemeentegrenzen 

heen, het bewaren en uitbreiden van groene longen en natuur, ecologische 

groepsaankopen, of het duurzaam inplannen van nieuwe KMO-zones en 

woongebieden.

Hoewel op de voorpagina het woord ‘Ambitie’ vetjes gedrukt stond, zien we 

daar weinig van terug in het bestuursakkoord. N-VA wil de provincies 

afschaffen, en valt ze nu van binnenuit aan. Zo gooit de meerderheid 

belastinggeld, expertise en goeie structuren zomaar weg. Er is geen visie qua 

klimaat, zowat alle steun voor mondiaal beleid en ontwikkelingsdoelen 

verdwijnt en opleidingscentra als het PVI worden geprivatiseerd. Ook Groen 

denkt op termijn eerder aan stads- en streekgewesten in de plaats van de 

provincies, maar daar beslist de Vlaamse regering over. Nu de provincies nog 

bestaan, is het onze plicht hard te blijven werken, maar daar denk N-VA duidelijk 

anders over.

REGIONAAL

© Bas Bogaerts

© Provincie Antwerpen

© Groen Mechelen

v.l.n.r. Tobias Danneels, Rina Rabau, Diederik 
Vandendriessche, Ilse Van Dienderen, Louis Schoofs
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De kandidaten van Groen Heist

Niet iedereen staat op de foto, maar 
we zijn apetrots op de 35 mensen die 

op de lijst van Groen hebben gestaan 

om mee te zorgen voor de beste 

verkiezingsuitslag ooit voor Groen in 

Heist-op den-Berg: twee zetels, 

waarvan één schepen.

1

Groen in campagnemodus

Groen-lid Bart Oris recycleerde een 
oude aanhangwagen als uithangbord 

tijdens de campagne. Hij reed ermee 

rond in onze gemeente om onze 

toppers van kandidaten extra in de 

kijker te zetten.

2
32ste Kaas- en Wijnavond

Al voor de 32ste keer organiseerden 
we in zaal Withof in Zonderschot 

onze kaas- en wijnavond. Voor de 

32ste keer waren de bezoekers weer 

ontzettend gul met hun steun, 

waarvoor we enorm dankbaar zijn. 

We kijken nu al uit naar de 33ste 

editie!

3 Groen op de kerstmarkt

Op 15 en 16 december stonden we op 
de Heistse kerstmarkt. Ook deze keer 

was de opbrengst voor een goed doel 

bestemd. Heistenaar Raf Mols zal 

met zijn mountainbike voor 

Broederlijk Delen allerlei projecten 

bezoeken in Oeganda. Dankzij jullie 

kunnen we Broederlijk Delen steunen 

met €250.

4
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Doeners uit Heist-op-den-Berg 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.

ZIN OM EENS LANGS TE KOMEN 
OP EEN OPEN LEDENVERGADERING?

Wij komen regelmatig samen om te bespreken wat er aan het gebeuren is 
in Heist-op-den-Berg en te bekijken hoe we het gedachtegoed van Groen 

nog meer kunnen laten doorsijpelen.

Interesse? 

Contacteer ons en kom je licht opsteken!

Groen Heist-op-den-Berg 
Joachim Van der Auwera

Broekmansstraat 99

2221 Booischot

0496/250345

joachim@groenheist.be

www.groenheist.be 

       www.facebook.com/groenheistopdenberg

      @groenheist

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

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.




