Hier
in Glabbeek

Anita helpt borstkankerpatiënten
Wannes vervangt Bart in het AGB
Eerste speelstraat in Glabbeek

"Laat ons een postief
verhaal schrijven. Met
focus op de kansen die
trage wegen ons bieden"
SamenGROEN (coronaproof) op pad langs een van onze mooie trage
wegen in Glabbeek.

ONZE TRAGE WEGEN HEBBEN
EEN TOEKOMSTVISIE NODIG
SamenGROEN heeft een duidelijke
visie op trage wegen in Glabbeek.
Een constructief, realistisch en
toekomstgericht debat staat
daarbij centraal.

ENKEL VOORDELEN
Een gezond beleid rond trage wegen
biedt voordelen voor alle inwoners
van onze gemeente. De wegen vormen veilige verbindingen voor zachte
weggebruikers. "Denk hierbij aan ver-

plaatsingen tussen en binnen onze
dorpskernen, en dan vooral voor de
schoolgaande jeugd", zegt
gemeenteraadslid Kris Lentacker.
Trage wegen hebben ook een recreatieve waarde. "De coronacrisis heeft
aangetoond dat ze rust en
ontspanning bieden en een
toeristische troef vormen", stelt
gemeenteraadslid Hilde Vanbrabant.
Bovendien vormen ze ecologische
verbindingen en bieden ze een speci-

fieke biotoop voor planten en dieren.
Als groene aders door onze gemeente
dragen ze ook bij tot de klimaatdoelstellingen”, besluit Kris.

PARTICIPATIE
"Laat ons via participatie en communicatie een postief verhaal schrijven", zegt Hilde. "Weg van de sfeer
van 'pestwegen' en 'afschaffen', maar
met de focus op de kansen die de vele
trage wegen in Glabbeek ons bieden."

© SamenGROEN

BELOFTE
De meerderheid beloofde een constructieve dialoog in de commissie
Mobiliteit. SamenGROEN stelt echter
vast dat dit op de lange baan wordt
geschoven en dat de stemmingmakerij van 'pestwegen' de kop blijft opsteken.
SamenGROEN pleit voor (her)inventarisatie, een gedragen visie, een
meerjarenplan en positieve
communicatie.

HIER

Anita Van Nerum

SAMENGROENE GLABBEKENAAR ZET ZICH IN VOOR BORSTKANKERPATIËNTEN

Anita Van Nerum (op de foto uiterst rechts) met haar collega's van de EnVie-groep (foto genomen voor corona).

Anita Van Nerum heeft een hart voor sociale thema's en staat in
Glabbeek bekend als onze vertegenwoordiger binnen het bijzonder
comité van de sociale dienst en de seniorenraad. Ook buiten haar
mandaat voor SamenGROEN is zij sterk sociaal geëngageerd. In haar
vrije tijd zet Anita zich in als voorzitster van EnVie vzw, een contactgroep voor vrouwen die getroffen worden/werden door borstkanker in
Oost-Vlaams-Brabant. Ze is ook ondervoorzitster van de vzw
Borstkanker Vlaanderen.
Als voorzitster van EnVie vzw organiseert ze tal van activiteiten ter ondersteuning van lotgenoten die, net zoals zijzelf, met borstkanker werden geconfronteerd. De initiatieven van EnVie variëren van gewone ontspannende acti-

© EnVie vzw

viteiten, zoals een wandeling of theaterbezoek, tot activiteiten die aansluiten
bij de moeilijkheden waar mensen met borstkanker mee kampen. "Zo organiseren we een infoavond over lingerie en badmode voor vrouwen met een prothese
en zijn we aanwezig op de afdeling oncologie van het UZ Leuven", vertelt Anita.
"Cruciaal is dat deze mensen bij ons terechtkunnen met al hun vragen en dat zij
hun zorgen kunnen delen met lotgenoten. De lotgenoten op het einde van een
activiteit naar huis zien gaan met goede moed, een glimlach op het gezicht, de
kracht om voluit te gaan voor hun herstel en de drive om te overleven, dat geeft
mij de energie om mij dagelijks in te zetten voor EnVie."
Door COVID-19 werden de activiteiten tijdelijk stopgezet, maar sinds september
kunnen ze opnieuw plaatsvinden. Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op
www.borstkankerenvie.be.

HIER

BRONSTRAAT IS EERSTE
SPEELSTRAAT IN GLABBEEK

Onder het motto 'Vakantie in eigen dorp' nam Hilde Vanbrabant afgelopen
zomer het initiatief om een speelstraat in te richten. Hiervoor moest je aan de
Bronstraat zijn in Zuurbemde. Gedurende enkele zondagen in augustus werd
deze straat afgezet voor het verkeer. "De gemeente voorzag spelmateriaal
zodat kinderen in alle veiligheid konden spelen", verduidelijkt Hilde. "Naast
plezier voor de kinderen was het ook een plek van ontmoeting voor de buurt.
Uiteraard verliep alles coronaproof." De eerste speelstraat in Glabbeek was
hiermee een feit.

stimuleren. "We zullen mensen
hierover zeker blijven aanspreken",
zegt Hilde. "Daarnaast kunnen we als
gemeente nog meer doen om een
echt vrijetijdsaanbod op het vlak van
cultuur, sport en spel tot in onze
speelstraten te brengen."
"We zien hier een rol voor onze
verenigingen om een ‘straataanbod’
uit te werken. Zo maken we van onze
speelstraten echte vakantiestraten." Voor SamenGROEN is er dus nog
heel wat mogelijk. Bovendien: als gezinnen hun vakantie in eigen dorp zinvol kunnen invullen, is dit ook goed
voor de lokale handel.

VAN SPEELSTRAAT NAAR VAKANTIESTRAAT

MEER INFO SPEELSTRATEN

SamenGROEN pleitte bij het begin van de zomer voor een soepele aanpak van
de aanvragen en formules, aangezien heel wat mensen dit jaar niet op reis gingen. Iets wat het schepencollege volgde. SamenGROEN is ervan overtuigd dat
we ons nog proactiever kunnen inzetten om speelstraten volgend jaar te

Meer info over speelstraten in onze
gemeente vind je via het evenementenloket: www.glabbeek.be/
website/67-www/3832-www.html

HILDE VANBRABANT

Gemeenteraadslid
hilde.vanbrabant@samengroen.be

AGB: WANNES LOST BART AF
Bart Seghers van SamenGROEN
gaf in maart zijn zitje in de raad van
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Glabbeek door aan
SamenGROEN-collega Wannes
Vanderstukken.
Bart Seghers zetelde bijna twee jaar
in het AGB, maar koos ervoor zijn
mandaat neer te leggen. "Mijn
engagement binnen verschillende
organisaties, zoals Zorgcirkels
Jongdementie, MPC Ter Bank, 11. 11. 11
en Natuurpunt, nam steeds meer
tijd in beslag en maakte de combinatie met een mandaat in het AGB
moeilijk. Ik ben blij dat Wannes deze
rol wilde opnemen en heb alle vertrouwen in hem als mijn opvolger."

"Mijn aandacht zal vooral
gaan naar de financiële
transparantie van het AGB"
TRANSPARANTIE
Wannes Vanderstukken was het
afgelopen jaar vooral politiek actief
achter de schermen van SamenGROEN, maar neemt dit nieuwe
mandaat met veel zin en enthousiasme op. Als voormalig gemeenteraadslid kent hij het klappen van de
zweep en heeft hij een sterk inzicht in
de werking van het AGB. "Mijn aandacht gaat vooral naar de financiële
transparantie van het AGB."

WANNES VANDERSTUKKEN

Lid raad van bestuur AGB
wannes.vanderstukken@
samengroen.be

IN ’T
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UIT DE GEMEENTERAAD
APRIL - Wij zien de aanleg van een
speelbos als een meerwaarde
voor onze jeugd en gezinnen. We
rekenen daarbij op een sterk participatief proces, veilige toegang en
voldoende fietsinfrastructuur.
MEI - Naar aanleiding van de coronacrisis stelden we de oprichting
van een gemeenteraadscommissie algemene zaken voor. Ons
voorstel werd afgedaan als een
praatbarak. Een gemiste kans. Een
commissie is immers een plek
waar voorstellen van meerderheid
en oppositie kunnen samenkomen
en bediscussieerd worden voor ze
op de gemeenteraad komen.
MEI - We vroegen een aangepaste
verdeling van huisvuil-, PMD- en
zachte plasticszakken in coronatijden. Door sluiting van het gemeentehuis was de Spar het enige
verdeelpunt. We pleitten voor
alternatieven, helaas zonder
resultaat.
JUNI - Naar aanleiding van het gemeentelijk relanceplan stelden we
vast dat de verenigingen slechts
een fractie krijgen uit het Vlaams
coronanoodfonds. Wij vinden dat
het budget van 102.471,16 euro
integraal moet gaan naar
verenigingen of om het beleid op
vlak van jeugd, cultuur en sport
vorm te geven. Wij pleitten dan
ook voor een langetermijnvisie en
breed debat over de verdeling van
de middelen waarbij de
verenigingen en de adviesorganen
transparant betrokken worden.
CONTACT: info@samengroen.be
of www.samengroen.be/contact
VOLG ONS: www. facebook.com/
samengroenglabbeek

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
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.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

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 werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

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.

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 eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

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.

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.

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. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra 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.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. 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 comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

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

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

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.) hebben 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 binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

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

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

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

REGIONAAL

© Caroline Medats

Europese Green Deal

© Pixii

SHM SUBSIDIELOOS?
Wonen in Vlaams-Brabant is duur.
Daarom wil Groen dat de provincie
bijkomende inspanningen levert om
betaalbare woningen te realiseren. Ze
moet veel meer geld vrijmaken voor
sociale huisvesting: jaarlijks 1 miljoen
euro belastinggeld investeren in de
bouw van bijkomende sociale
woningen, is nodig.
We moeten vermijden dat onze
provincie absolute koploper wordt
wat betreft een tekort aan sociale
woningen. Een investering van 6
miljoen euro in sociaal wonen in de
periode 2019-2025 is welbesteed en
komt Vlaams-Brabanders ten goede.
Het provinciebestuur van N-VA, CD&V
en Open VLD bespaart met deze
investering trouwens nog altijd meer
dan 2 miljoen euro. In de vorige
beleidsperiode, toen Groen zelf
bestuurde, konden de sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM's)
in totaal op 8,2 miljoen euro subsidies
rekenen. Als het provinciebestuur de
meerjarenbegroting niet meer bijstelt,
zijn er voor de SHM's van VlaamsBrabant in de periode 2019-2025 geen
subsidies meer. Dat is voor Groen
onaanvaardbaar.

NAAR EEN GREEN DEAL, OOK IN VLAANDEREN?

© OC Dekring

CULTURELE HEFBOOM
NIET LANGER
ONDERSTEUND
Groen betreurt dat het bestuur
van Vlaams-Brabant het Afrika
Filmfestival (AFF) niet langer
ondersteunt. Ieder jaar laat het
AFF een andere wereld
binnenwaaien in de huiskamers
van Vlaams-Brabanders.
Via films, geregisseerd en
geproduceerd door Afrikanen,
leren we hen op een eerlijke
manier kennen en ontdekken we
dat veel meer ons verbindt dan
verdeelt. Het AFF is een culturele
hefboom voor de emancipatie van
verschillende volkeren in Afrika.
Tegelijk draagt het bij tot de
solidariteit van Vlaams-Brabant
met het continent. We dringen
erop aan dat het provinciebestuur
deze parel terugzet op de kroon
van de provincie.

Van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken tegen 2050:
dat is volgens de Europese Commissie de grootste uitdaging, maar tegelijk ook
de grootste kans van onze tijd. Om dat te bereiken, presenteerde ze onlangs
haar "Green Deal". De noodzaak om te werken aan een beter klimaat loopt
volgens de Europese Commissie samen met het verbeteren van de
levenskwaliteit van de Europese burgers.
Gekoppeld aan investeringen in groene technologie, duurzame oplossingen en
nieuwe bedrijven kan de Europese Green Deal de nieuwe groeistrategie voor de
EU worden. Betrokkenheid en inspraak van het brede publiek en alle
belanghebbenden zijn onmisbaar om dit tot een goed einde te brengen.
Dat staat in schril contrast met wat Vlaanderen wil. Onze Vlaamse regering ziet
vooral veel bedreigingen en staat voortdurend op de rem. Wetenschappelijke
inzichten worden genegeerd, adviezen legt deze Vlaamse regering naast zich
neer en voorgenomen maatregelen trekt ze bij de minste (politieke) tegenwind
terug in. En dat is erg spijtig. Want door te investeren in een andere mobiliteit
zal de luchtkwaliteit in onze steden en daarbuiten ferm kunnen stijgen.
Investeringen in energiezuinige woningen zorgen voor een sterk verbeterde
woonkwaliteit voor die mensen die het zich vandaag niet kunnen veroorloven.
En door in te zetten op duurzame energiebronnen bouwen we onze
afhankelijkheid van andere continenten voor onze energievoorziening serieus af.
Als we die inspanningen niet leveren, dan geven we een zeer grote factuur door
aan onze kinderen. En dat is voor Groen onaanvaardbaar.
Gelukkig zien we in onze provincie veel erg positieve initiatieven in de
gemeenten en steden waar Groen meebestuurt. Zij nemen het voortouw. Zij
wachten niet op een Vlaanderen dat hopeloos achterophinkt, maar investeren
samen met hun burgers in een klimaatneutrale en dus aangename, leefbare
toekomst!

HIER
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1
Veilige oversteek Hoeledenstraat
We gingen door corona meer dan ooit
de natuur in om ons te ontspannen.
De ontwikkeling van het wandelnetwerk in Zuurbemde biedt daartoe de
ideale mogelijkheid. Uiteraard moet
dit veilig kunnen gebeuren. De oversteek aan de Hoeledenstraat verdient
daarom bijzondere aandacht. Op de
gemeenteraad van april vroegen we
een duidelijke en veilige oplossing. Die
komt er in 2021. Op onze vraag om
toch al tijdelijk veiligheidsmaatregelen te nemen werd niet ingegaan.
© SamenGROEN

2
Livestreaming gemeenteraad:
waarom niet in Glabbeek?
De gemeenteraad kon door de
coronamaatregelen niet fysiek
samenkomen. In april ging die door per
mail, in mei via videoconferencing.
SamenGROEN pleitte ervoor om dit uit
te breiden naar livestreaming, zodat
de inwoners kunnen meevolgen.
Boutersem en Lubbeek gaven het
goede voorbeeld. Toch blijkt dit in
deze digitale tijden nog steeds een
brug te ver voor Glabbeek.
© SamenGROEN

3
Solidariteitsactie #koop3380
steunt kwetsbare inwoners
Op voorstel van SamenGROEN keurde
de gemeenteraad van 9 juni een
solidariteitsactie goed bij de horecaen middenstandsactie #koop3380.De
actie houdt in dat deelnemers kunnen
beslissen om hun wedstrijdkaart aan
het OCMW te schenken en zo de
meest kwetsbare inwoners te
steunen. Het OCMW ontving vier
waardebonnen.
© SamenGROEN

4
Alternatief trage wegen 47 en 81.
De trage wegen 47 en 81 werden op de
gemeenteraad van 2 april deels afgeschaft. SamenGROEN ziet een alternatief, zodat wandelaars de auto's en
het zware verkeer in Zuurbemde
kunnen vermijden. Vanaf de kerk in
Zuurbemde kun je via trage wegen 47,
49, 81 en 45 een wandellus maken.
Als trage weg 81 verlegd wordt (lichtgroene stippellijn) en een gedeelte
van weg 47 behouden blijft (roodblauwe stippellijn), kan een veilige en
kortere lus gecreëerd worden.
© SamenGROEN
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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.

