
EEN GROEN MERCHTEM 
IS EEN GELUKKIG MERCHTEM


Merchtem is uniek, met een enorme veerkracht en tonnen 
positieve energie. Die willen wij laten opborrelen. Met het 
verhaal dat het allemaal slecht gaat, nemen we dus geen 
genoegen. 

Onze groene recepten voor een menselijkere, eerlijkere en 
gezondere politiek worden gehoord, zonder dat we daarvoor 
luid hoeven te schreeuwen. Ook in Merchtem werkt Groen voor 
het belang van iedereen, wij hebben geen verborgen agenda.

Wij kunnen rekenen op de steun van een gedegen partijwerking 
op provinciaal en Vlaams niveau.

Wij zijn groen tot op het bot - veel meer dan een laagje groene 
vernis op een blauwe of oranje kern. Bouw samen met ons aan een 
menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving.

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Lokaal beleid moet een sociaal beleid zijn. Wij willen een 
sociale reflex in alle beleidsdomeinen: mobiliteit, vrije tijd, 
cultuur, jeugd en school.

Een mobiel dienstencentrum maakt de administratie 
in de verschillende wijken en deelgemeenten 
toegankelijk. Centraal gelegen: een sociaal huis voor 
alle instellingen die iets met huur, werk en gezond-
heid te maken hebben, aangevuld met een e-loket.

Merchtem moet een voortrekkersrol spelen in de 
opgerichte eerstelijnszone. Geen afbouw van sociale 
voorzieningen, geen privatisering van het rusthuis of 
andere openbare diensten.

Merchtem waardeert diversiteit in de bevolking. We 
blijven een warm onthaal bieden aan wie hier een 
nieuwe thuis zoekt. 

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het grote buurtonderzoek lezen als 
een groene liefdesverklaring.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht en een 
levendige kern.

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang en investeren 
in betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Alle inwoners, in alle 
deelgemeenten.

MENSELIJKER



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJKER GEZONDER

Elke Merchtemnaar moet een eerlijke kans krijgen om 
zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee 
kan, dat is waar politiek om draait.

Het leefmilieu in de rand rond Brussel staat onder zware 
druk. Groen wil een actief en ambitieus klimaatbeleid 
opdat ook de volgende generaties nog kunnen genieten 
van propere lucht en zuiver water.

Wij maken werk van de jarenlange achterstand bij de 
bouw van sociale woningen. 

In Merchtem groeit een op de tien kinderen op in 
armoede, en dat laat een heel leven sporen na. Wie 
het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en 
financiële steun.

Een gemeentelijk informatieblad, verdeeld in alle 
bussen, met o.a. een culturele en sportieve agenda 
en verenigingsnieuws. De gemeente publiceert haar 
budget en jaarrekeningen online, met de nodige 
toelichtingen. Gemeenteraadszittingen worden op 
video opgenomen en/of rechtstreeks gestreamd. 

Een duurzaamheidsambtenaar onderzoekt en 
ondersteunt de milieuaspecten in alle 
beleidsdomeinen. 

We beschermen de kostbare open ruimte in het 
buitengebied, maar zorgen ook voor meer groen in 
de dorpskernen. Vooral in verdichte woonkernen 
kunnen creatieve oplossingen zorgen voor een open 
gevoel. Voor zwerfvuil kennen we geen genade.

Een korte keten van landbouwer naar consument. 
Met biologisch verantwoorde teeltmethoden 
vermijden we overbemesting en verschraalde 
gronden. Megastallen zijn niet meer van deze tijd. 



MERCHTEM
www.groenmerchtem.be
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DE MESMAEKER Ludwig
Verkeerskundige, pleit voor ruimtelijke 
ordening op mensenmaat in Merchtem

SNEYERS Sarah
Moeder van 4, bouwt aan 
gemeenschap, Brussegem

VERDOODT Pascal
Graficus en fervent fietser met roots in 
Ossel

HELLEPUTTE Justine
Studente bestuurswetenschappen, 
Peizegem

VANDEWEERDT Kobe
Trotse papa, ontwerper met groene 
vingers, Merchtem

ROMBAUTS Gerda
Actieve oma, zet zich in voor een 
gastvrij Merchtem

WILLOCX Henk
Florist met een hart voor alles wat 
leeft en bloeit, Merchtem 

LASANCE Louise
Van Noord-Brabant via Brussel naar 
Vlaams-Brabant, Merchtem

VERWIMP Hugo
Sociaal onrecht ligt hem nauw aan het 
hart, in Merchtem en elders ter wereld 

ANNEMANS Greet
Cultuurminnaar. wil haar kleinkinderen 
de wereld laten ontdekken, Peizegem

PIMIENTO Francisco
Colombiaan die in Merchtem een 
nieuw leven opbouwde

BUELENS Lieke
Jonge moeder, actief in de sociale 
economie, Merchtem

ROBBERECHTS Marc
Verpleegkundige met aandacht voor 
mens, natuur en dier, Merchtem

VAN DE VELDE Iona
Studente moraalwetenschappen en 
filosofie, Brussegem

NZILA Gedeon
Schenkt bijzondere aandacht aan 
bejaarden en mindervaliden, Merchtem

CRANSHOF Lutgarde
Laat het gezond verstand primeren, 
Ossel

COOLS Herman
Is bekommerd om het behoud van onze 
bossen en leefomgeving, Merchtem

STUCKENS Tilly
De aarde is het huis van onze kinderen 
en kleinkinderen, Merchtem

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

GIESKES Jozef
Aandacht voor armoedebestrijding, 
een eerlijk migratiebeleid, Merchtem

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

DE MESMAEKER Ward
Als zelfstandig interieurbouwer en 
lesgever begaan met échte materie

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VANHOUCKE Kaat
Vastberaden om Peizegem op het 
juiste spoor te zetten

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VAN LIEFFERINGE Magda
Bekommerd voor familie in binnen- en 
buitenland

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VAN DER PLASSCHE Thierry
Ieder deeltje van een geheel is 
belangrijk, Peizegem

VAN LIER Luc
Minivoetbalcoach en meesterkok voor 
vrienden, recht voor de raap. Merchtem

VANDELOO Rita
Natuurgids, zet zich in voor meer 
respect en ruimte voor mens en natuur

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenmerchtem.be/doe_mee
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Elke dag groeit onze beweging.
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Een groene gemeente, goed geordend met meer natuur en minder 
beton. Centen voor meer natuurgebiedjes. Een verkeersveilige 
gemeente op mensenmaat. Echt plaats maken voor voetgangers 
en fieters, auto's weren uit de kern en meer plaats vrijmaken voor 
groen in de straat, voor gezellige bankjes en terrasjes.
Betaalbaar wonen voor jong en minder jong.

Voor dit alles wil ik me 100 procent inzetten.

Durven tegen de stroom in te gaan, voortbouwen op het 
ecologische gedachtegoed. 

Tot 2016 was ik het Groene gemeenteraadslid. Vandaag 
duw ik met enthousiasme de Groene lijst. Vanuit mijn 
werk in de sociale sector en mijn passie voor de natuur 
ben ik helemaal overtuigd: Groen is de beste keuze.
Met een zetel in de gemeenteraad is Groen steeds zeer 
aanwezig, volgt het beleid kritisch en werkt met volharding 
positieve voorstellen uit.
Wie voor Groen stemt, kiest voor zuivere lucht, propere 
beken, een autoluw centrum, ruimte voor voetgangers en 
fietsers, voor meer natuur in ieders buurt.
Groen is voor mij ook de enige sociale partij. Alle mensen
verdienen evenveel kansen op een goed en gezond leven.



Politiek moet naar de toekomst durven kijken, vanuit 
een kritische, duurzame visie op lange termijn. 

DE TOEKOMST IS AAN ONS, 
ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN.

Steek samen met ons de handen uit de mouwen 
en bouw mee aan een eerlijk en hoopvol verhaal 
voor Merchtem.  

DE GEMEENTE IS VAN DE INWONERS, 
NIET VAN DE BESTUURDERS

2

25



SARAH SNEYERS

RITA VANDELOO

DE TWINTIGERS

Brussegem
Lijsttrekker provincie

gewezen gemeenteraadslid,
lijstduwer

Iona Van De Velde
Kobe Vandeweerdt
Justine Helleputte







Hoe zien wij mobiliteit in Merchtem?
Het centrum van Merchtem wordt 
autoluw, en ook in de andere wijken en 
deelgemeenten geven we fietsers en 
voetgangers de ruimte die hen toekomt.

Het doorgaand verkeer houden we uit het 
centrum, dat volledig zone-30 wordt. 

Merchtem-Centrum blijft bereikbaar 
met de auto, maar de zachte 

weggebruikers krijgen voorrang 
Een paar wijzigingen aan kruispunten en 

eenrichtingsstraten verbeteren de veiligheid 
en de doorstroming. Trage wegen worden 
hersteld en goed onderhouden. 

We analyseren grondig hoeveel parkeer-
plaatsen er echt nodig zijn en opteren voor 
duurzaam parkeren buiten het centrum. We 
zijn radicaal tegen ondergrondse parkings.  

We ijveren voor uitgebreider en aangenamer 
openbaar vervoer, met deugdelijke informatie 
en fietsenstallingen bij de haltes.

Met aparte parkeerplaatsen stimuleren we 
carpoolen en autodelen.

MAAK PLAATS: WE GEVEN RUIMTE AAN VOETGANGERS EN FIETSERS

RUIMTELIJKE ORDENING:
KERNVERSTERKING EN DUURZAAMHEID

Kernversterking en duurzaamheid, die twee 
begrippen laten zich niet herleiden tot 
"appartementen: ja of nee?"

Ze betekenen wel: bouwen op de juiste 
plaats, compact bouwen, optimale 
bezonning, verkeersvrije woonerven, in de 
nabijheid van voorzieningen (school, 
speelplein, buurtwinkel) en openbaar 
vervoer en wandel- en fietspaden.

Een appartement is niet per se een slecht 
woningtype, je moet enkel goed weten wie 
je in de kern wilt laten wonen. Jonge 
gezinnen met kinderen verkiezen vaak een 
rijwoning met een tuin. Maar ook jongeren 
die een eerste woning zoeken of ouderen 

die kleiner willen gaan wonen, moeten hun 
plekje kunnen vinden. Hier kan een derde 
woningtype, de schakelwoning, uitkomst 
bieden: een zelfstandige gezinswoning met 
twee of meer slaapkamers, onderdeel van 
een gebouw waarin twee of meer woningen 
verweven zijn.

Wij willen de in het buitenland gangbare 
norm voor publiek groen van 20 vierkante 
meter per wooneenheid op wandelafstand.

Uiteraard wordt dit alles ook gekoppeld aan 
een doordacht mobiliteitsplan.

Onze uitgewerkte visie over ruimtelijke 
ordening vind je op groenmerchtem.be. 

Zo zou de Varkensmarkt er ook 
kunnen uitzien...

GROEN VOOR IEDEREEN
Als je op een nieuwe manier aan 
politiek wilt doen, heb je nieuwe 
recepten nodig. Ontwikkel een lange-
termijn visie en leg die duidelijk uit. 
Betrek de inwoners zo snel mogelijk 
bij grote projecten, zodat verkeerde 
verwachtingen of valse geruchten 
geen kans krijgen. Neem de inwoners 
serieus en laat de adviesraden en het 
middenveld hun rol volwaardig spelen. 
De tijd van brood en spelen is immers 
al lang voorbij. 

Democratie is meer dan een keer 
om de zes jaar gaan stemmen

Als bestuurder ben je onkreukbaar en 
heb je geen rechtstreeks of 
onrechtstreeks belang bij genomen 
beslissingen. Zuiver tot op de graat. 



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober 
met die brief naar het stembureau. 
Je krijgt er twee stemformulieren, 
eentje voor de gemeente en eentje 
voor de provincie. Kleur één of meer-
dere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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Lijsttrekker provincie Vlaams-
Brabant, Provincieraadslid en 
thuiswerkende ouder, 53 jaar

SNEYERS Sarah
Provincieraadslid en thuiswerkende 
ouder, Merchtem, 53 jaar

DE BOCK Stefanie
Student en co-voorzitter Jong Groen, 
Pepingen, 22 jaar

VERBEECK Kenny
Ingenieur stabiliteit, Hoeilaart, 38 jaar

HORCH Aimen
Student milieu en preventie, Vilvoorde, 
22 jaar

MOUSAID Noor
Preventie-adviseur, Overijse, 24 jaar

LEROY Veerle
Voltijds schepen, Beersel, 53 jaar

JACOBS Finke
Young talent bij BPost, Asse, 25 jaar

TAVITIAN Nicolas
Public affairs adviseur, Zaventem, 53 
jaar

VAN AKEN Leentje
Provincieraadslid, architect en docent, 
Londerzeel, 54 jaar

DEDRY Anne
Federaal parlementslid, Leuven, 61 jaar

DE WEERDT Kirsten
Leerkracht, Gooik, 37 jaar

DE RIDDER Karel
Schepen en organisator percussie en 
teamsessies, Dilbeek, 56 jaar

THAELEMANS Marie-Jeanne
Schadebeheerder, Meise, 60 jaar

BOELENS Eddie
Schepen en economist bij FOD 
Financiën, Grimbergen, 61 jaar

DE BRAEKELEER Luc
Leerkracht en provincieraadslid, Sint-
Pieters-Leeuw, 59 jaar

KEMPENEER Freddy
Journalist, Lennik, 60 jaar

DE JAMBLINNE Loïc
Student en barman, Sint-Joris-Weert, 
24 jaar

WIJFFELS Veerle
Parlementair medewerker van Bart 
Staes, Zemst, 62 jaar

GODFROID Werner
Gepensioneerd schooldirecteur, Bever, 
64 jaar

MOERENHOUT An
Vlaams parlementslid, Leuven 34 jaar

SARAH SNEYERS
Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en 
kleinkinderen. De Brabantse Kouters en het Pajottenland 
zijn landschappelijke parels waar ik graag kom. Het 
enthousiasme van Vlaams-Brabanders in allerlei 
verenigingen werkt aanstekelijk.

Daarom zette ik me de afgelopen zes jaar als provincieraadslid 
fel in om onze regio de aandacht te geven die ze verdient. En 
daarom wil ik verder bouwen aan die positieve stroom in onze 
provincie.

ONZE PLANNEN VOOR EEN GROEN VLAAMS-
BRABANT
Samen met Vlaams-Brabanders bouwen 
we verder aan een klimaatneutrale 
provincie voor onze kinderen en 
kleinkinderen. We zorgen ervoor dat 
iedereen in Vlaams-Brabant zijn of haar 
huis energiezuinig kan maken. Goed voor 
het klimaat én voor de portemonnee.
Tegelijk investeren we in onze 
natuurgebieden en breken we zoveel 
mogelijk beton op. Zo wapenen we ons 
zoveel mogelijk tegen hittegolven en 
overstromingen. Zuivere lucht en minder 
auto’s, daar gaan we voor. We promoten 
stappen, fietsen en het openbaar vervoer. 
Zo maken we onze provincie gezonder en 

de files korter. 
En onze economie, die wordt 
toekomstgericht. Hergebruiken, delen en 
betalen voor diensten in plaats van spullen, 
dat is onze ambitie. 


Word één van de 100.000 stemmen 
die we nodig hebben


Overtuigd van onze plannen? Word dan één 
van de 100.000 stemmen die we nodig 
hebben om Vlaams-Brabant ook in de 
toekomst mee te besturen.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM

GROEN

GROEN
MAAKT

GELUKKIG
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