GROENKRANT
GROEN TIENEN > APRIL 2014

KANDIDAAT
FEDERALE LIJST: WIM
VANDEWIJNGAERDE

6

KANDIDAAT
FEDERALE LIJST:
ANN VAN CAMP

© Foto: Voornaam Naam 1

4
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SAMEN BETER DOEN
Groen pakt uit met een ambitieus programma voor meer
welvaart, meer jobs en minder vervuiling. “Wij koppelen meer
jobs en eerlijkere lonen aan het aanpakken van de vervuiling.
Dat is beter voor onze portefeuille en onze gezondheid,” zegt
Groen voorzitter Wouter Van Besien. Groen vraagt hiervoor uw
steun omdat we het samen beter kunnen doen.
Groen heeft vernieuwende voorstellen
klaar om het dagelijkse leven van de
Vlaming en de Brusselaar te verbeteren.
Mensen kampen met heel wat problemen
die dringend een oplossing verdienen.
Denk aan de jonge ouders die geen crèche
of school vinden voor hun kind. Denk aan
de ouderen die zorg nodig hebben maar
waar geen plaats voor is. Onze
energiefactuur loopt op. En veel jongeren
vinden geen job terwijl ze zin hebben om
te werken en graag een stabiel inkomen
zouden hebben.
Hoe gaat Groen zorgen voor meer jobs
en eerlijkere lonen?
Wouter Van Besien: “Wij verlagen de
belastingen op arbeid. Zo zorgen we
ervoor dat mensen met een bescheiden of
een gemiddeld loon netto meer
overhouden. We verminderen ook de
kosten voor de bedrijven om mensen aan
te nemen. Zo komen er meer jobs bij. In de
plaats vragen we aan de superrijken, die
winsten maken met hun vermogen, een
eerlijke bijdrage. Zij betalen vandaag heel
wat minder belastingen dan de mensen
die werken. Ten slotte laten we de
mensen en bedrijven die meer dan anderen
vervuilen, een bijdrage leveren. Zo zorgen
we tegelijk voor een gezondere
leefomgeving. Dat is dubbele winst: een
hoger loon en een betere gezondheid.”
Heeft Groen een voorstel om de hoge
energiefactuur naar omlaag halen?
WVB: “Hoe minder energie je verbruikt,
hoe minder je betaalt. Mensen die minder

energie verbruiken, krijgen een lagere
factuur. Mensen die meer dan gemiddeld
verbruiken, zullen meer betalen. We
voorzien ook meer ondersteuning om
mensen te helpen hun huis goed te
isoleren. Minder energie verbruiken, is
beter voor onze portefeuille en het
milieu.”
Het plaatstekort in het onderwijs en de
zorg is nog zo’n heet hangijzer. Wat zijn
de plannen van Groen?
WVB: “Of het nu gaat om peuters,
schoolgaande kinderen, mensen met een
handicap of ouderen: iedereen verdient
een plaats in onze maatschappij. We
zorgen voor meer plaatsen in de crèches,
scholen en professionele zorg,
gecombineerd met betere mogelijkheden
voor familie en vrienden om aan
mantelzorg te doen. Het komt er op neer
om hier een politieke prioriteit van te
maken. Dat doen de andere partijen niet.
CD&V, sp.a, OpenVLD en N-VA zitten in de
federale en de Vlaamse regering en
hebben deze problemen laten aanslepen.
Daarom vraagt Groen uw steun. Samen
kunnen we het beter doen.”

WOUTER VAN BESIEN
Voorzitter
wouter.vanbesien@groen.be
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Groen provincieraadslid Bernadette Stassens
is lijstduwer voor het Vlaams Parlement

Begeleiding van gemeenten met hoog
kinderarmoedecijfer
Vlaams-Brabant telt 17 gesubsidieerde gemeenten. Tienen krijgt
€ 54.431. Petieterig bedrag! 14,5 % van de geboorten in Tienen
gebeuren in een kansarm gezin. Om deze subsidie te ontvangen,
moeten OCMW, gemeente, welzijnsinstellingen en “armenverenigingen” samen denken met de neus in dezelfde richting.
Voor sommige gemeenten, waaronder ik Tienen reken, zal dit
zeer moeilijk liggen. Vandaar mijn bekommernis over de extra
ondersteuning van deze gemeenten. Op 25 februari bevroeg ik de
deputatie hierover in de provincieraad. Samen met VVSG zal zij
zorgen voor de begeleiding van gemeenten. Tienen kan ook
rekenen op individuele hulp.
Kinderarmoede oplossen vraagt om een integrale aanpak.
Onderwijs, gezondheid, woonbeleid, welzijn,...overal moet men
maatregelen treffen.
Hulp voor het hele gezin en niet enkel dat kleine arme kind.
Ook al is het een kleine subsidie, en spreek ik liever niet van een
“structurele”hulp, de verplichting tot samen zitten en samen
denken van besturen en diensten, is zeer waardevol.
De provincie staat dichtbij de gemeenten en toch ver genoeg af
om te zorgen voor samenwerking en ondersteuning.
Zo hebben we meer kansen op succes.
BERNADETTE STASSENS
provincieraadslid - lijstduwer Vlaams Parlement
bernadette.stassens@groen.be

MURGA
SWEET MURGA
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Studies tonen aan dat luchtvervuiling zeer schadelijk is
voor onze gezondheid, zeker voor kinderen en ouderen.

Fijn stof dat je inademt komt terecht in het lichaam. Ze dringen de
longblaasjes binnen en komen zo vrij gemakkelijk in de bloedbaan.
Op lange termijn zorgt fijn stof voor een verhoogde kans op vroeggeboortes, longkanker, hartinfarcten, zwakke spermakwaliteit.
De concentratie van fijn stof ligt in Vlaanderen en ook in Tienen op
bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen veel te hoog, zeker in
de schoolomgevingen en files op de invalswegen tijdens de spits.
Daarom raden we iedereen aan om, zeker voor de kleine
verplaatsingen, de auto eens te laten staan. Met de fiets naar de
bakker gaan, te voet je krant halen, je motor uitschakelen bij het
wachten aan de schoolpoort: dat is toch logisch?
Het is beter voor je gezondheid, het milieu en de portemonnee.

JOHN VANKEIJENBERG
voorzitter
john.vankeijenberg@groen.be
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Fijn stof tot nadenken?
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De Tiense Carnavalstoet was een voorlopig hoogtepunt voor de Sweet Murga.
'Sweet' verwijst uiteraard naar de Tiense suikerzoete specialiteit!

Er waren eens… twee vrijwilligsters in Erm ’n Erm die het idee
vatten om met de bezoekers een murga-project te starten.
Een murga is een hedendaagse straatfanfare met vier elementen: woord, dans,
muziek en kostuum. Dat betekent zelf
instrumenten maken, een ritme
aanleren…
Geert Luyts voegde zich bij hen als
begeleider. En onderweg kregen ze ook de
steun van OpgewekTienen en enkele
positief ingestelde Tienenaars .
Daar ergens tussenin haakte ook het
TIEVO** haar wagonnetje aan de trein.
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“Wij zijn een organisatie waar armen het
woord nemen en samen staan we sterk “:
de boodschap van Erm ’n Erm* wordt
uitgebeeld in een toneeltje. Een sketch
die langzaam groeide: twee groepen die
ruziemaken en uiteindelijk samen een
melodie vinden om op te dansen. En fier
zijn op het feit dat ze ‘van Tiène zèn’.
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het Groen Café over kansarmoede in het PC'ke

Groen Café
Groen Tienen organiseerde voor de vierde keer haar Groen café:
een combinatie van een thematische avond met sprekers en een
nieuwjaarsreceptie. Het thema dit jaar was kansarmoede.
Uit de cijfers blijkt dat de kansarmoedeproblematiek in Tienen
toeneemt: 14,5 % van de kinderen wordt geboren in een gezin
dat in armoede leeft. De inkomensongelijkheid tussen het
westelijk deel van de stad en het centrum is groot.
De achterstand van Tienen op vlak van geboorten in kansarme
gezinnen, laaggeschoolden, leefloontrekkers, werkloosheid,
schoolse vertraging,… wordt groter in vergelijking met de andere
Hagelandse steden (Diest en Aarschot), met de provincie en met
Vlaanderen. De cijfers zijn onthutsend en verontrustend!
Op het Groen Café werden deze cijfers geduid door Mieke Vogels,
(Vlaams parlementair voor Groen) en Dirk Masquillier, directeur RISO
(samenlevingsopbouw Vlaams Brabant) en Erm' n Erm in Tienen.
Na afloop werd nog gezellig nagepraat bij een streekbiertje en met
de prachtige live muziek van Jamfred op de achtergrond.

FILIP BOLLEIRE
ondervoorzitter
filip.bolleire@groen.be

Zo ontdekten we een doorzettertje dat
volgend jaar, als iemand haar begeleidt bij
de inschrijving, zeker les gaat volgen.
Tegen het einde van de stoet hadden we
helemaal niet meer het gevoel van die is
van daar en die van daar. Het moet ook
vruchtbare grond zijn in Tienen, want het
zelfvertrouwen groeide onderweg.
De oppepper van Geert vóór de stoet:
‘Beleef er plezier aan, dan vinden anderen
het ook leuk!’ bleek uit reacties alom een
rake gedachte.
Er was eens een murga-project.
Of hoe je met relatief weinig middelen
toch bruggen kan slaan…
Wordt hopelijk vervolgd.

Beleef er plezier aan, dan vinden
anderen het ook leuk!
Voor een sterke ritmische ondersteuning
waren enkele leerlingen van de percussieklas van de Academie Regio Tienen bereid
om mee te doen. En dan vergrootte de
groep in laatste instantie nog met enkele
dames van Hestia***.
Het hoogtepunt om naar buiten te komen
was dus de carnavalstoet, de eer om de
kleine reuzen te begeleiden.
De klanken van een generale repetitie op
het Sint-Jorisplein op de ‘Dag van het
DKO' (deeltijds kunstonderwijs) lokte wat
extra belangstelling naar de academie.
En daarna konden achterblijvers even
binnenwippen om naar al dat moois te
kijken en te luisteren. Voor de meesten
een onbekende wereld waar ze zelden een
stap zetten.

* Erm ’n Erm is een vereniging die armoede
in Tienen bespreekbaar wil maken, voor en
samen met mensen die weten wat leven
in armoede betekent.
**Tievo organiseert kwaliteitsvol
vormingswerk voor personen met een
beperking en hun omgeving
***Hestia biedt beschut wonen,
begeleiding voor mensen die
ondersteuning nodig hebben in hun
maatschappelijk functioneren.

KARIN STRUYF
gemeenteraadslid
karin.struyf@groen.be
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WAARHEEN MET
HET VIANDRA-DOMEIN?
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Wim Vandewijngaerde, voorzitter van Jong Groen regio Tienen,
is kandidaat bij de verkiezingen (plaats X)

Jong Groen

>

Enisim dolore te dolore exeros nibh etum quismod duisi tionsecte
velenisit ad min eugiamet doloborem nulputat lor sum nisit alit
adiam ex ex eugait utpat. Percill andiam vullam, sim ea feugait
landre venibh ese deliquatet.Ing ea feuissed duismodolore delis
dunt ipsusci. nisit alit adiam ex ex eugait utpat. Percill andiam
vullam, sim eal.

In haar beginjaren, tussen 1935 en 1950, waren de ‘Viandra Baden’ de trots van
Tienen. De laatste jaren is het onzekerheid troef.

laorer aesequi blaoreros etuerci liquat ate commy nostincidunt in ut
do conse ero conse delenissi tat, quis od modolut vullandiatum ex
ex esequatie estions equisciduisi orem nulputat lor sum nisit alit
adiam ex ex eugait tat iureros eros ad min ut utpat amet nismolo
bortisci tat. Ab ius ariti delluptatus.

Het schepencollege heeft voor de tweede keer in enkele jaren
tijd de uitbatingsconcessie van het Vianderdomein verbroken.
Groen zegt: ‘Tijd voor een echte nieuwe start!’
Groen heeft zich het lot van ‘de Viandra’,
het enige recreatiedomein in Groot-Tienen
die naam waardig, steeds aangetrokken.
Wij zagen hier mogelijkheden voor
goedkope verblijfsrecreatie en voor het
tekort aan kwalitatieve, groene openbare
ruimte in Tienen.
Bernadette Stassens deed als gemeenteen provincieraadslid verschillende
constructieve voorstellen, zoals het
aanleggen van een kleinschalige
ecologische zwemvijver en het aanvragen
van subsidies voor trekkershutten.
Groen vroeg het openstellen voor
schaatsen gedurende strenge winters.
Wij protesteerden tegen het verdwijnen
van het Geboortebos, dat een meerwaarde
aan het domein kon bieden.

In februari maakte het stadsbestuur dan
eenzijdig een einde aan de concessie.
Wanneer de uitbater dreigde met
gerechtelijke stappen omdat de stad zelf
haar beloftes niet was nagekomen, ging
men dan toch eens ter plaatse kijken.

WIM VANDEWIJNGAERDE
voorzitter Jong Groen
voornaam.naaam@groen.be

En nu wil het stadsbestuur overgaan tot
een dading, want ze kan de stopzetting
niet meer ongedaan maken.
In plaats van de hele zaak goed op te
volgen en te kiezen voor een snelle
oplossing, zal er nu via de raadsmannen
een overeenkomst opgesteld moeten
worden.
Men verwacht een oplossing pas tegen de
zomer. De Tienenaar kan intussen nog
steeds niet terecht in het cafetaria en is
de dupe.

De Tienenaar kan er intussen nog
steeds niet terecht en is de dupe!
In juli klaagde Groen nog aan dat het
Vianderdomein er onverzorgd bijlag.
Ongeschoren heggen, zwerfvuil alom en
de cafetaria was nog steeds niet geopend.
Het contrast met de feestelijke
heropening, luttele maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012,
kon niet groter zijn.
Schepen Grootjans zag toen een geschikt
moment om uit te pakken met vuurwerk
en feestelijkheden. Maar de werken,
waartoe de stad zich had verbonden,
bleven uit.

Odisti imilla et alitas magnihi cipsunt autent iliquas doles num
eatias explaut aut dolor aped molorem int. Cepellabo. Caborem
possus consequost alit utat elique eum quisitia conempor alic to
blaut enducilla cum que parum ut ra vol. Mil exerferunti con rernatur
arit verum hit quuntot atenecto cuptat ad que volupta. adiam ex ex
eugait utpat. Percill andiam vullam, sim ea feugait.

Wat de globale aanpak van het domein
betreft is er een interne werkgroep, die
zich hierover buigt. Groen vraagt om
regelmatig terug te koppelen naar de
buurtbewoners en naar de commissie van
Recreatie, Sport en Jeugd, zodat we een
constructief debat krijgen over de
mogelijkheden en wenselijkheden, en dat
‘onze Viandra’ met de zomer van 2014 een
mooie herstart kan krijgen.

Zo duurde het tot februari 2013 eer de
dakwerken van het cafetaria werden
afgerond. De elektriciteits- en pleisterwerken waren in juli nog steeds niet
voltooid.
TOM ROOVERS
gemeenteraadslid
tom.roovers@groen.be
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Deze Groene Pluim is een erkenning voor de verdienste
van KIWANIS TIENEN in het kader van kinderarmoede.

Kiwanis krijgt de Groene Pluim Tienen 2013
Een nieuwe traditie is aangebroken. De Groene pluim wordt jaarlijks
toegekend aan een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar
verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van duurzaamheid, natuur en/
of samenleven in Tienen. Dit jaar reiken we onze Groene Pluim uit
aan Kiwanis Tienen voor hun verdienste in het kader van kinderarmoede. Zij bleven in de regierol van de stad en de OCMW geloven.
Nu lijken de betrokken schepenen de boodschap toch begrepen te
hebben en erkennen zij uiteindelijk wat Kiwanis aankaartte. Zo
kwamen in september 2013 maar liefst 50 organisaties samen om de
eerste stappen te zetten tot het oprichten van een overlegplatform.
Wij danken hen ook om aanwezig te zijn op ons Groen café in januari
over kansarmoede.
PHILIPPE BOONE
Secretaris
philippe .boone@groen.be
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Aanleg straatgeveltuintjes
Wij juichen dit initiatief van de Milieuadviesraad toe.
Woon je in het Tiense en overweeg je de aanleg van een
geveltuintje maar ...
... zie je op tegen het aanvraagdossier?
... weet je niet juist hoe net te beginnen?
... heb je zelf geen gevel aan een stoep, maar wil je toch
ideeën over hoe groen op jouw balkon of vensterbank aan te
brengen?
De MAR (milieuadviesraad) helpt je graag op weg!
Immers, een stad met planten en bloemen is zo veel meer
waard - ze is niet enkel aangenamer, maar ook leefbaarder
en een pak gezonder.

VOORSTELLING TIENSE
GROENE KANDIDATES

www.buurtgroentienen.be
____

Huisvuilbelasting
Begin maart werden er ongeveer 2.000 aanmaningen
verstuurd naar mensen die nog niet betaald hadden. Een
honderdtal mensen dienden bezwaar in om diverse redenen.
Het standaardbriefje dat verwees naar het Vlarema, mensen
de gebruik maken van een private containerdienst, die hun
woning verkocht hebben of verhuisd zijn,, overleden in de
loop van het jaar,… Allen kregen ze een schrijven dat hun
bezwaar verworpen was. Ook al heb je de aangifte van
verhuis gedaan op 2 januari. De bezwaarschriften die
verwezen naar procedurefouten waren bij het ter perse gaan
nog niet behandeld.
____

Mobiliteit
Vorige maand werden de verkeersstromen van en naar
Tienen gemeten. DIt vooral in functie van het vrachtroutenetwerk en de studie omtrent de noodzaak voor een
Noordelijke RIng. Gemeenteraadslid Tom Roovers vroeg of
de plannen voor de vesten ook zullen getoetst worden aan
de meetresultaten. Voor de vesten had men zich immers
gebaseerd op cijfers van 10 jaar geleden, die men dan voor de
volgende 10 jaar had geëxtrapoleerd. Het lijkt ons logisch
dat, als de huidige meting problemen doet voorspellen met
de herinrichting, dat men de plannen nog bijstuurt eerder
dan koppig voort te doen. Ook de mobiliteitsvisie, die de
burgemeester onlangs aankondigde, moet rekening houden
met de meetresultaten. We zijn benieuwd of het bestuur
eindelijk werk zal maken van de aandacht voor de zwakke
weggebruiker en het STOP-principe (eerst Stappers en
Trappers, dan Openbaar vervoer en dan Privéverkeer).
Het schepencollege was, ondanks ons aandringen, in elk
geval niet geneigd om het SAVE-charter te onderschrijven,
ook al pleit dat net daarvoor, aan de hand van concrete
aandachtspunten.
www.save.ovk.be
_

GROS
In Tienen is een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) opgestart. Alle in Tienen actieve
verenigingen rond onwikkelingssamenwerking werden
gevraagd om hier deel van uit te maken. Het eerste doel zal
zijn om van Tienen een Fair Trade gemeente te maken.
Dat betekent dat niet alleen het stadsbestuur, maar ook
horeca, scholen en bedrijven zich engageren om ettelijke
Fairtrade producten aan te kopen.
www.fairtradegemeenten.be

Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.
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Verantwoordelijke uitgever:
Wouter Van Besien, Sergeant De
Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
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Ann Van Camp(links) en Bernadette Stassens(rechts)
zetten samen hun sterke schouders onder de verkiezingen van 25 mei.

Ann Van Camp en Bernadette Stassens, beide inwoner van Tienen,
zetten samen hun sterke schouders onder de verkiezingen van
25 mei. Ann is vierde opvolger op de lijst van het Federaal
Parlement. Bernadette, huidig provincieraadslid, duwt de lijst
(effectieven) van het Vlaams Parlement.

BERNADETTE STASSENS
Ik ben 57 jaar, professioneel niet meer actief als
maatschappelijk assistente, maar als provincieraadslid absoluut aanwezig in de sector van het
welzijn. Ik ben lid van de commissie welzijn,
gezondheidsbeleid en woonbeleid, waarin ik als
voorzitter deze thematieken opvolg en kan
beïnvloeden. Mijn interesse gaat ook uit naar
duurzaamheid in alle facetten, naar leefmilieu
en ruimtelijke ordening. Binnen Groen ben ik
actief sedert 1986. Als secretaris van Agalev
Tienen heb ik mijn stad mee groen ingekleurd en
sinds 2004 heb ik binnen de gemeente
verschillende mandaten opgenomen: OCMWraadslid, nadien gemeenteraadslid. Vanaf 2004
ook dat van provincieraadslid.
Ik vind dat je als politica vooral eenvoudig moet
blijven en vooral geen show willen opvoeren.
Ernstig zijn, kritisch, opbouwend, én durven
beslissen. Bij elke beslissing ook denken aan de
zwakkeren in onze samenleving.
Ik kies resoluut voor een kwaliteitsvol leven
met veel respect voor onze planeet. Met
rechten en plichten voor iedereen, maar ook
voor solidariteit.
De toekomst van mijn (klein-) kinderen veilig
stellen, dat is ook mijn drijfveer.
Ik stel me kandidaat op plaats 20 (effectieven)
van de lijst van het Vlaams Parlement
(lijstduwer).

CONTACT

ANN VAN CAMP

ANN EN BERNADETTE
onze Tiense kandidates voor
de Kamer en het Vlaamse Parlement

Groen Tienen

tienen@groen.be

John Vankeijenberg

www.groentienen.be

Houtemstraat 11

@groentienen

3300 Tienen

www.facebook.com/groentienen

0488 99 32 69

