
Om 300 000 euro te besparen wilde het
bestuur de middagpauze inkorten, zodat
leraren voortaan zelf het toezicht
moesten doen. Ten tweede wilde de
gemeente de kostprijs van de naschoolse
opvang gevoelig verhogen. Ook waren er
plannen om geen warme maaltijden meer
te bedelen tijdens de middagpauze, en
wilde men de zwemlessen voortaan
aanrekenen aan de ouders.

Omdat ze ontevreden waren over de
voorgestelde maatregelen, dienden de
verenigde ouderraden klacht in bij het
Vlaams Ministerie van Onderwijs. En gelijk
kregen ze. De bevoegde commissie kwam
tot het besluit dat de gemeente het
zogenaamde participatiedecreet niet had
nageleefd.

Pas op het einde van vorig schooljaar
lichtte het gemeentebestuur de ouders in
over de geplande onderwijsbesparingen,
zonder voorafgaand overleg met de
schoolraad. De commissie besliste dan
ook dat de wijzigingen niet van start
kunnen gaan in het lopende schooljaar.

Ondertussen begon de gemeente wel met
een participatieproject. Dat vindt Groen
zeer goed. We moeten echter vaststellen
dat de gemeente de wettelijke voorziene
participatie in onderwijszaken zelf niet
naleeft.

Volgens Groen Asse moet de letter en de
geest van de participatiewetgeving
nageleefd worden. Het opsporen van

overdreven uitgaven gebeurt het best in
samenwerking met alle partners. Dus
naast de directies en het
gemeentebestuur ook met de leraars,
ouders en leerlingen!
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"EEN PARTIJIN BLAKENDEGEZONDHEID"
WANNEER MOGENASSENAREN ÉCHTPARTICIPEREN?

> Zoeken naar oplossingen voor de onderwijsuitgaven gebeurt het best in samenwerking met
alle partners.

GROEN WIL GEENBESPARINGEN OP DE KAP VAN OUDERS
Om geld te besparen wilde de gemeente Asse dit schooljaar de
middagpauze op school inkrimpen, de warme maaltijd
afschaffen en de prijs van de naschoolse opvang gevoelig
verhogen. Dit was echter buiten de ouderraden gerekend, die
met succes protest aantekenden tegen de beslissing.

JOOST VAN HAELST
Secretaris
joost_vanhaelst@yahoo.com

Hopelijk wordt de autoluwe en aangename sfeer van de Markt
snel uitgebreid naar de omliggende straten

>

JAN DE LEEUW
PR en webverantwoordelijke
jandeleeuw@rocketmail.com

Geef het centrum van Asse zuurstof

In september werd op de gemeenteraad het mobiliteitsplan
besproken.Groen onthield zich bij de stemming over de
voorlopige goedkeuring, in tegenstelling tot de rest van de
oppositie, die tegenstemde. Het mobiliteitsplan bevat
immers heel wat mooie principes en actiepunten.

Asse en Zellik moeten een leefbaar centrum krijgen, waar er oog
is voor zwakke weggebruikers en een beter openbaar vervoer.
Dat vindt Groen prima. Groen heeft echter problemen met de
keuze voor een status quo van het aantal autoparkeerplaatsen
en de suggestie in het plan dat de gemeente achter de
verbreding van de Brusselse ring staat. Ook gokt het bestuur op
de komst van de rondweg. Een rondweg kan wel de oplossing
zijn om het centrum van Asse verkeersluw en gedeeltelijk
autovrij te maken, maar een oplossing voor de files en het fijn
stof is het zeker niet. Dat gokken verontrust ons. In plaats van te
wachten en te speculeren op de komst van de rondweg kan de
gemeente nu al werk maken van een leefbaarder Asse, door
straten veiliger te herinrichten, verkeersremmers te realiseren,
de OMA en AB-fietsroutes aan te leggen ... Veel kan  nu al gedaan
worden en moet niet uitgesteld worden tot over 6 jaar of later.

De ouderraden trokken in beroep en
kregen gelijk. Terecht!
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De provincie droeg het beheer van 210
hectare natuur in de Grote Getevallei bij
Linter en Zoutleeuw over aan Natuurpunt.
Deze vereniging kan aan de slag in een
robuust stuk natuur in een van de
grootste open valleien van Vlaanderen.
Eerder zette de provincie haar schouders
onder De Groene Vallei. Dit grootschalig
natuurgebied zal verschillende kleine
stukjes natuur met elkaar verbinden.
Vlaams-Brabant zal er de komende jaren
een stuk groener uitzien.

Er kwam ook een nieuw
subsidiereglement ter ondersteuning van
podiumkansen voor jong talent. Dit sluit
naadloos aan op het provinciaal
muziekconcours Rockvonk, waarvan alle
finalisten gedurende twee jaar
begeleiding krijgen.

Verder behalen we binnenkort de titel van
Fair Trade Provincie. Dankzij de gemeente
Beersel, waar Groen-schepen Veerle Leroy
bevoegd is voor ontwikkelings-
samenwerking, haalden we de zes
noodzakelijke criteria.

De kroon op het werk is de ondertekening
van het Burgemeestersconvenant door 57
Vlaams-Brabantse gemeenten, de
grootste collectieve toetreding ooit.
Hiermee engageren deze gemeenten zich
om hun CO2-uitstoot met minstens 20%
te verminderen tegen 2020. Daarnaast
zetten ze sterk in op energiebesparing en
gebruik van hernieuwbare energie.

Het klimaatbeleid beperkt zich echter niet
tot engagementen. Luc riep een nieuw
subsidiereglement voor klimaatprojecten
in het leven, goed voor 500.000 euro per
jaar, ter ondersteuning van lokale
klimaatprojecten. In oktober zullen de
eerste reeks klimaatprojecten
bekendgemaakt worden.

Tie werkt nu verder op dit spoor. Dit is een
wissel van wacht, niet van beleid.

Tie is 47 jaar. Ze studeerde geschiedenis
van de oudheid aan de KU Leuven en
internationale betrekkingen en politieke
wetenschappen aan de UCL. Ze woont in
Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen.

Van 2008 tot 2012 was Tie voorzitter van
Groen Leuven. De voorbije twee jaar was
ze voorzitter van de provinciale Groen-
fractie.

Stef Boogaerts uit Begijnendijk wordt de
nieuwe fractievoorzitter. Luc Robijns blijft
zetelen in de provincieraad.

TIE ROEFS
Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant
tie.roefs@groen.be

AN MOERENHOUT EN ANNE DEDRY
Vlaams en federaal volksvertegenwoordiger
an.moerenhout@groen.be en anne.dedry@groen.be

Groen stuurt twee nieuwe Brabanders naar het parlement:
An Moerenhout uit Kapelle-op-den-Bos en Anne Dedry uit Leuven.

Provinciefractie (vlnr): Tie Roefs, Erik Torbeyns, Luc Robijns, Sarah
Sneyers, Luc Debraekeleer, Stef Boogaerts en Bernadette Stassens.
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Tie Roefs is 47 jaar. Ze studeerde geschiedenis van de oudheid aan de KU
Leuven en internationale betrekkingen en politieke wetenschappen aan de
UCL. Ze woont in Kessel-Lo en is moeder van drie kinderen.
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NIEUW IN DE DEPUTATIE:TIE ROEFS

Op 16 september legde Tie Roefs de eed af als opvolgster van
Luc Robijns. Luc was de eerste provinciaal gedeputeerde voor
Groen ooit. Zijn realisaties illustreren hoe Groen het verschil
maakt in het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Tie maakt
zich sterk dat ze het goede groene beleid van Luc versterkt en
verder zet.

Overhaaste afbouw provincies creëert chaos
Het is duidelijk dat het afslanken van de provincies een
besparingsoperatie is door Vlaanderen, waarbij goed bestuur geen
uitgangspunt is. De onzekerheid weegt niet alleen zwaar op het
personeel, maar ook op heel wat organisaties die door de provincie
ondersteund worden.

Groen wil ook de bestuurlijke verrommeling tegengaan. Maar er blijft
wel een bestuursniveau nodig tussen de gemeenten en de Vlaamse
overheid. Daarom willen wij de provincies vervangen door
democratisch verkozen stads- en streekgewesten. Die slorpen op
termijn ook de huidige intercommunales en andere
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op. De overgang moet
via een doordacht en organisch transitieproces gebeuren.

Fris en matuur, twee keer politiek vuur
An Moerenhout vertolkt in het Vlaams Parlement de stem van
iedereen die graag in onze provincie blijft wonen, maar dat niet
langer kan betalen. Om echt het verschil te maken, moeten we
dringend de huurmarkt versterken, bijvoorbeeld door huursubsidies
en richtprijzen in te voeren. Na een loopbaan als freelance journalist,
was An verbonden aan de KU Leuven als adviseur allochtone
studenten en daarna als educatief medewerker aan het Centrum
voor Basiseducatie. In Nepal richtte ze een project op om 120
kinderen naar school te laten gaan.

De zorgsector is de professionele biotoop van Anne Dedry. Dertig
jaar geleden richtte ze De Bakermat op, een expertisecentrum rond
kraamzorg. Maar ook rond kinderopvang, ouderenzorg en mantelzorg
bouwde ze expertise op. In het federaal parlement maakt Anne werk
van een gezonde gezondheidszorg, met meer inzet op forfaitaire
geneeskunde, ondersteuning van mantelzorgers en het versterken
van de eerstelijnszorg. Besparingen op kap van de patiënt of op de
kap van de verpleegkundige, verzorgende en (huis-)arts, zijn voor
haar absoluut uit den boze.
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Dit is een wissel van de wacht, niet
van het beleid.



Regering Bourgeois I schotelt 
Vlamingen zware factuur voor
Wie kinderen in de crèche of in het hoger onderwijs heeft, wie de bus 
of tram neemt, wie soms naar een cultureel evenement gaat, wie in de 
sportclub zit: Alle Vlamingen krijgen een gepeperde factuur van de rege-
ring Bourgeois I, waarschuwt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Ook de vele sociale en culturele verenigingen in Vlaanderen worden 
zwaar getroffen door een besparing van 190 miljoen door de rege-
ring van N-VA, Open VLD en CD&V. ’En wie op een wachtlijst voor een 
sociale woning of kinderopvang staat, wordt niet geholpen.’ 

‘Hier wordt niet gesnoeid om te bloeien. De Vlaamse regering gaat dieper 
en harder dan ooit tevoren. Men dient eerder onherstelbare schade 
toe, dan verstandig te besparen’, zegt Rzoska, die zich met veel goes-
ting opmaakt voor een slimme oppositie in het Vlaams parlement.

‘Wij willen dat het beleid veel socialer, groener en rechtvaardiger wordt’, 
zegt de groene oppositieleider. ‘De regering is te eenzijdig bezig met 
besparen, besparen, besparen. Groen wil met slim investeren de duur-
zame besparingen van morgen organiseren. Groen organiseert binnen-
kort hoorzittingen voor de verenigingen die hierdoor getroffen worden.’

Wouter Van Besien kan tevreden terug-
blikken op zijn periode als voorzitter. 
Groen is in blakende gezondheid. ‘We 
hebben 3 verkiezingen op rij gewonnen 
en hebben een record aantal mandataris-
sen. De verbreding in thema’s is gelukt 
en de generatiewissel is doorgevoerd’. 

De partij is onder zijn voorzitterschap gron-
dig veranderd. Het beeld van Groen is veel 
breder geworden. Het is voor iedereen dui-
delijk dat Groen een allesomvattend pro-
gramma heeft en consequent kiest voor 
een sterk sociaal beleid én milieubeleid.

De geloofwaardigheid van Groen is ook 
sterk toegenomen. De voorstellen zijn con-
creet en becijferd en worden met vuur ver-
dedigd, door de beste parlementsleden. En 
in de lokale besturen brengen onze sterke 
mensen de ideeën van Groen in de praktijk.

Wouter was vijf jaar actief als voorzit-
ter, tijdens een turbulente politieke 
periode. Zo zat hij mee aan tafel tijdens 
de institutionele onderhandelingen voor 
de zesde staatshervorming en bereikte 
hij na 459 (!) dagen mee een akkoord. 

Björn Rzoska
Vlaams fractieleider Groen

Bjorn.Rzoska@groen.be

Groen wil met slim 
investeren de duurzame 
besparingen van 
morgen organiseren.

Word lid
www.groen.be/word-lid

02 219 19 19
Voor 10 euro word je lid van een partij die oplossingen 

biedt voor vandaag én morgen. 

Daarnaast veranderde hij de naam Groen! 
(met uitroepteken) naar Groen, en voegde 
hij er een ondertitel aan toe: ‘Werkt voor 
iedereen’. Die baseline is vooral een atti-
tude. Afgelopen voorjaar bracht hij ook 
een boek uit ‘Beter’, waarin hij bewijst dat 
de grondstroom in Vlaanderen groen is.

Sinds de verkiezingen zit Wouter in 
het Vlaams parlement, waar hij de 
regering het vuur aan de schenen zal 
leggen. ‘In het parlement en daarbuiten 
ga ik me bezig houden met het verduur-
zamen van de economie, met het ver-
sterken van de democratie, en met het 
voor mijn stad zo belangrijke dossier: 
de toekomst van de Antwerpse ring’.

Het enige wat vast staat is dat de nieuwe 
voorzitter een sterke vrouw is. ‘Ik ben 
tevreden dat er meerdere kandidaten 
zijn: Vlaams parlementslid Elke Van den 
Brandt en Kamerlid Meyrem Almaci. Da’s 
het bewijs dat de partij sterk staat. En wie 
het wordt, weten we midden november’.
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WOUTER VAN BESIEN MAAKT 
VAN GROEN STERKE PARTIJ IN 
BLAKENDE GEZONDHEID

‘Wouter Van Besien laat een partij achter die sterker in haar 
schoenen staat en meer au sérieux wordt genomen dan vijf 
jaar geleden’. Het was één van de meest rake uitspraken na de 
aankondiging van de voorzitter, kort na de zomervakantie. 

Terwijl de regering bespaart op 
gewone mensen en gezinnen, 
wil de federale regering wel vijf 
miljard spenderen aan nieuwe 
gevechtsvliegtuigen. Foute keuze, 
verkeerde prioriteiten. 

Kristof Calvo
Federaal fractieleider Groen
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Vanuit een democratisch oogpunt kan niemand
tegen participatie zijn. Alleen is het verrassend
dat dit nu pas gebeurt. In andere steden peilen
besturen vóór de verkiezingen naar wat er bij de
bevolking leeft. In Asse was zelfs ná de
verkiezingen geen tijd om adviesorganen ernstig
te betrekken bij het beleidsplan voor de

komende zes jaar. Nu worden divers
geselecteerde figuren en gemeenteraadsleden
bijeengebracht om, in dit kader, het eigen
initiatief bij de bevolking aan te wakkeren.

Het gemeentebestuur bespaart op personeel en
dienstverlening maar wil blijkbaar burgers
aanzetten om zelf taken op zich te nemen. Dat
roept vragen op. Wil de meerderheid de
aandacht afleiden van het gebrek aan
participatie over de besparingen? Wat is de
ware bedoeling? Tijdens de eerste bijeenkomst
hebben alle aanwezigen alvast constructief
meegewerkt aan een eerste oriëntatie. De sfeer
was overheersend positief maar bij velen nog
afwachtend, want de voorstellen waren nog
weinig concreet.

Het is ook een uitdaging om minder betrokken
inwoners en Nederlandsonkundige Assenaren
te laten meedenken over een duurzaam
samenleven. Veel vrijwilligers leveren nu al
vernieuwende bijdragen. In de meeste buurten
heb je ook al een wijkwerking. Op de Keierberg
zijn ‘open tuinen’ gegroeid tot wisselbeurten

voor geanimeerde kinderopvang. Scholen van de
diverse netten doen bewonderenswaardige
inspanningen naar de ouders. Misschien zijn
‘kinderen’ een goede invalshoek om Assenaren
bijeen te krijgen? Mogen ook zij rekenen op
ondersteuning vanwege de gemeente? Of was
dit een promotionele schijnbeweging? Groen
Asse kijkt uit naar het vervolg!

Het bestuur bespaart maar wil dat burgers
zelf taken op zich nemen

®

Wijkwerking kan leiden tot creatieve ideeën zoals gedeelde kinderopvang tijdens de grote
vakantie.

>

4 MAG DE BEWONER MEEDOENIN ASSE ?

Het gemeentebestuur van Asse lanceert een participatieproject.
'Eindelijk mogen wij ook ons gedacht zeggen', denk je. Maar zal dit
project inwoners écht toelaten om mee te praten over het te
voeren beleid?

RAYMOND MASSCHELEIN
Bestuurslid Groen Asse
reemas@telenet.be

Vijverbeek wint de Milieuprijs 2014!
Dit jaar reikt de milieuraad van Asse voor het eerst een
Milieuprijs uit. Met dit initiatief wil de raad nieuwe
concepten en ideeën rond milieu en natuur in de kijker
zetten.

Een student diende een afstudeerproject in dat onderzoekt
hoe je de afvalberg van wegwerpluiers kan verkleinen door
er oesterzwammen op te laten groeien. De ouderraad van
basisschool Vijverbeek diende haar MOS-project (Milieuzorg
op School) in, waarbij leerlingen en leraren samen werken
aan een duurzame leefomgeving.

Het project van Vijverbeek zit goed in mekaar en heeft een
sterk draagvlak, dankzij de samenwerking met vele lokale
actoren.  Daarom slepen zij de eerste Milieuprijs in de wacht!
We wensen beide deelnemers een dikke proficiat. Hopelijk
groeit het aantal indieningen de volgende jaren. Misschien
kan een hoger winstbedrag hierbij helpen? Ons voorstel aan
de gemeente: snoep een paar honderd euro af van de 30.000
euro die besteed wordt aan de bebloeming van de
gemeente.
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Windmolens voor stroom in Asse
De coöperatieve Ecopower startte dit najaar met de
bouw van vier windturbines in de industriezone Mollem.
Zij voldoen aan de hoogste normen en kunnen een groot
deel van Asse voorzien van groene energie.

Dit is een belangrijke stap in de realisatie van de ‘Visienota
hernieuwbare energie Asse’ uit 2009. Vanuit de toenmalige
meerderheid heeft Groen daar altijd voor geijverd.

Recent heeft Asse ook het burgemeestersconvenant
ondertekend. Zo engageert de gemeente zich om het
energieverbruik en de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20
procent terug te dringen. Energie is kostbaar en onze
energiezekerheid wankelt. De gevolgen voor het klimaat, die
we nu al voelen, zijn al langer een reden om spaarzaam te
zijn en resoluut te kiezen voor duurzame energie.

Volg de bouw van de turbines op:

\\www.facebook.com/epassemollem

-

Valentijn in het Groen
Groen Asse herhaalt zijn felgesmaakte ontbijtactie van vorig
jaar. Op zondag 15 februari 2015 bezorgen we je graag een
ontbijt boordevol eerlijke en lokale produkten. Een
tweepersoonsontbijt kost 15 euro en kan je bestellen via
overschrijving op het nummer BE98 523080618593 (Groen
Asse) met vermelding van je e-mailadres, straat + nummer
en uur van levering (8 tot 9 uur of 9 tot 10 uur).

Love is in the air!

v

Kom bij Groen Asse!
Heb je een passie voor ecologie? Een groengetinte opinie
over grote en kleine maatschappelijke vragen? Zin om op
lokaal niveau het verschil te maken? Neem dan een kijkje op
onze website. Schrijf je in op onze nieuwsbrief, neem deel
aan onze acties of word lid van Groen Asse. Er staat een
dynamisch team op je te wachten!

\\www.groenasse.be

CONTACT Groen Asse

Julie Piessevaux

Zavelput 6

1730 Asse

0486 54 15 72

groenasse@yahoo.be

www.groenasse.be

www.facebook.com/groen.asse
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