
GROENE BUURT 
GELUKKIGE BUURT


Kijk rond en zie de schoonheid van Roosdaal. De mensen, de 
levenslust. Hier ben je thuis. Je kent de velden, de straten en 
de pleinen. Logisch dat je dit unieke karakter van Roosdaal 
wilt beschermen. Net daarom ben jij onze eerste 
medestander.

Wij maken van Roosdaal een nog fijnere plek. Door de straten 
zo in te richten dat alle kinderen en alle ouderen zich er veilig en 
vol vertrouwen kunnen verplaatsen met de fiets of te voet. Dat is 
voor alle inwoners een verademing.

We bouwen samen aan een levendige gemeente, waar mensen 
voor elkaar zorgen, waar groen en landbouw hand in hand gaan. 
Een gemeente waar jouw stem wordt gehoord, want iedereen 
krijgt een eerlijke kans. Kies samen met Groen voor een 
menselijker, eerlijker en gezonder Roosdaal. 

MENSELIJKER
EERLIJKER
GEZONDER

Roosdaal

MARC DEVITS
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Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvol leven, met kansen 
om zichzelf te ontplooien en te ontspannen. Een lokale 
politiek die warm en sociaal is, draagt daartoe bij. 

Een warme thuis in een levendige dorpskern. Groen 
gaat voor meer plaatsen waar mensen elkaar 
ontmoeten om te genieten van alle troeven van onze 
gemeente. Zo vechten we tegen vereenzaming.

Straten op mensenmaat. Kinderen en ouderen zijn de 
norm in de openbare ruimte. Wat goed is voor hen, is 
aangenaam en veilig voor iedereen.

Een park met sport-, speel- en 
ontmoetingsmogelijkheden. Dicht bij onze 
dorpskernen die heropleven doordat we lokale 
winkels en horeca ondersteunen.

 De inwoners van Roosdaal snakken 
naar groen en naar verkeersveilige 
buurten. Met gezonde lucht, een 
levendige kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar Groen Roosdaal op 
inzet. Wij blazen onze historische 
dorpskernen weer leven in. Met winkels en 
terrasjes. Met leuke plekken en pleinen, waar 
je met een gerust hart kunt fietsen en 
wandelen door veilige en aangename straten.
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Groen kiest voor een gemeente waar iedereen actief mee 
kan. En mee is. 

Propere lucht in een gezonde en veilige omgeving. We 
leven maar een keer. Daarom moeten we ook voor de 
toekomstige generaties iets moois en duurzaams 
opbouwen.

Het lokale bestuur bestaat niet voor zichzelf. Het 
staat ten dienste van de Roosdalenaren. Belangrijk 
beleid moet publiek tot stand komen. Openheid en 
transparantie worden de norm.

Roosdalenaren roepen niet, maar verdienen het om 
gehoord te worden. Via burgerbegrotingen bepalen 
zij mee hoe het Roosdaal van morgen eruit ziet. 
Groen zal de komende legislatuur minstens twee 
burgerpanels opzetten rond cruciale thema's.

In adviesraden zitten mensen met kennis. We 
waarderen hun expertise en nemen deze ernstig. 
Adviesraden krijgen meer inbreng in het bestuur.

Ononderbroken en veiliger fietspaden. In de eerste 
plaats daar waar dat het allerbelangrijkst is: de 
wegen naar en rond de scholen en de sportclubs. 

Meer groen in de omgeving maakt gelukkig, dat is 
bewezen. Ook in onze landelijke gemeente is groen in 
de nabijheid belangrijk. Daarom wisselen we in 
nieuwe woonkernen beton en verharding af met 
parken en groenstroken.

Groen beschermt. Meer groen levert nu eenmaal de 
goedkoopste en meest efficiënte bescherming tegen 
luchtvervuiling, hittegolven en wateroverlast.



ROOSDAAL
www.groenpajottenland.be/roosdaal

1  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

2  VAN DER AUWERAFons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

3  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar
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22  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
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Jan, Deurne, 34 jaar

DEVITS  Marc
Opvoeder en leerkracht
56 jaar

DE VOS Eline
Office manager 
22 jaar

WECKX David
Verantwoordelijke commerciële 
binnendienst
49 jaar

JOOSSENS Flora
Ambtenaar
37 jaar

VANDERSCHUEREN Pedro
Student rechten
25 jaar

VANDEBORGHT Magda
Maatschappelijk assistent
54 jaar

BOVÉ Ulrich
Student filosofie
24 jaar

VANDEN BERGHEN Hilde
Financieel directeur 
55 jaar

SCHEPENS Bart
ICT-trainer
56 jaar

VAN WAEYENBERGE Rosalie
Kunstenaar
46 jaar

VANDERSCHUEREN Frans
Gepensioneerd sales & marketing manager 
bpost 
63 jaar

DE RIDDER Katleen
Studiemedewerker en internationaal 
secretaris bij Groen
46 jaar

GORDTS Kobe
Historicus, voormalig groepsleider Chiro 
Amigo's Pamel
22 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd
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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.groenpajottenland.be/doe_mee

Eline, Pedro, Ulrich en Kobe  - de 
jongeren van Groen Roosdaal - 
houden van het groene karakter van 
onze gemeente: “De vele voet- en 
veldwegen zijn duurzaam erfgoed. 
Rustpunten in tijden van digitale 
overvloed.” 


‘Ecologie en economie verzoenen 
in de Pamelse Meersen'  


Dit karakter is bedreigd door de 
uitbreidingsplannen van bouwbedrijf 
De Doncker in Pamel langs de 
Dender :“Dit vernietigt kostbaar 
natuurgebied en zorgt voor meer 
vrachtverkeer in Pamel centrum". 
Eline (2de plaats): “De Doncker heeft 
ruimte  op  industrieterrein in Aalst. 
Economie en ecologie kunnen hier 
dus perfect samengaan.” Meer 
informatie hierover vind je op de 
website van Groen Roosdaal en op de 
website van Natuurpunt.
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Al meer dat twintig jaar werk ik in het onderwijs. Ik doe dat bewust, 
omdat ik het belangrijk vind dat jongeren zich zorgeloos kunnen 
ontplooien. Zij zijn onze toekomst. 

Een goede gemeente is een gemeente die kansen biedt aan de 
jeugd, door in te zetten op veilig verkeer, ontmoetingsplaatsen en 
sport- en ontspanningsfaciliteiten. Voor mij begint dat met een 
doordachte ruimtelijke ordening. Niet de auto of de industrie, 
maar kinderen moeten de norm zijn in de openbare ruimte. 

Van jongs af aan woon ik in Roosdaal en hou ik van mijn 
gemeente. Om onze toekomst te waarborgen probeer ik 
alvast elke dag mijn steentje bij te dragen aan een beter 
milieu: vaker de fiets nemen, afval beperken, minder 
plastic gebruiken en zo meer.

Dankzij mijn studie bestuurskunde weet ik zeer goed hoe we 
meer kunnen doen met zo’n mooie gemeente als Roosdaal: 
meer buurtleven, meer fietspaden, minder vrachtwagens en 
vooral het behoud van het Pajotse karakter. 

Ben ik dan groen achter mijn oren? Zeker niet. Heb ik een 
neus voor groen? Zeker en vast.

Als chiroleider leerde ik dat groene speelruimte en 
veilige fietspaden essentieel zijn voor kinderen en 
jongeren. Ravotten in de bossen rond Poelk en 
fietsen met kameraden was mijn jeugd. 
Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen 
van hetzelfde voorrecht kunnen genieten, moeten 
we nu kiezen voor een groener beleid. 


IK WIL DAT ONZE KINDEREN VEILIG 
BUITEN KUNNEN SPELEN

EEN GOEDE GEMEENTE IS EEN GEMEENTE 
DIE KANSEN BIEDT AAN DE JEUGD
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MARC DEVITS

ELINE DE VOS

KOBE GORDTS

Lijsttrekker, opvoeder en leerkracht, 
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, 56 jaar 

Office manager, Borchtlombeek, 22 
jaar

Historicus, gewezen hoofdleider Chiro 
Amigo's Pamel, Pamel, 22 jaar







Fietsen is gezond. Het vervuilt niet, 
stoot geen fijn stof uit en neemt weinig 
ruimte in. En het is goedkoop. Geen 
enkel ander vervoermiddel combineert 
zoveel positieve eigenschappen. Het is 
dan ook logisch om maximaal in te zetten 
op de fiets als basis voor een duurzame 
mobiliteit. 

Volgens het gemeenterapport vindt 49 
procent van de inwoners van Roosdaal het 
niet veilig genoeg voor kinderen om zich met 
de fiets te verplaatsen. Daarom maakt Groen 
een prioriteit van zachte mobiliteit.  

“Wij willen voetgangers en fietsers de ruimte 
en voorzieningen geven die ze verdienen", 
zegt fietservaringsdeskundige Flora 
Joossens (4de plaats). "Een eerste stap is van 
Roosdaal een fietsvriendelijke gemeente te 
maken. Groen wil dit doen door werk te 
maken van het STOP-principe. Eerst 
Stappen,dan Trappen, vervolgens Openbaar 
vervoer en als laatste Personenwagen." 

"Ik pleit ook voor een kindlint", zegt Flora, 
"dat is een kindvriendelijke route in de wijk 
die speelplekken, scholen en andere 
kinderbestemmingen met elkaar verbindt."

"GEEF FIETSERS EN VOETGANGERS DE RUIMTE DIE ZE VERDIENEN" 

HET PAJOTTENLAND OP DE KAART 
ALS BIOREGIO VLAK BIJ BRUSSEL

Landbouw is zo'n typisch dossier waavoor 
gemeenten best samenwerken. Daarom 
maakt Groen Roosdaal deel uit van een 
streekpartij Groen Pajottenland. 

Groen Pajottenland lanceert het ‘Plan 
boeren-Bruegel’ dat bioboeren wil steunen 
en de streek als bioregio op de kaart wil 
zetten. Daar zijn tal van goede redenen 
voor. Bioproducten zijn lekker, gezond en 
goed voor mens en milieu. Pajotse 
bioboeren geven een boost aan de lokale 
economie. Ecologische landbouw speelt 
ook een  gunstige rol voor natuur en 
klimaat. 

Bart Staes, Europees parlementslid van 

Groen en ook landbouwexpert, sprak met 
jonge bioboeren uit Pepingen en maakte er 
zelfs een podcast over (www.bartstaes.be). 
Staes vertelt: “Ik ben onder de indruk van 
hun gedrevenheid en kennis. Lokale 
overheden kunnen hun helpen. Ze zijn op 
zoek naar betaalbare landbouwgrond en 
voldoende afzetmarkt."

Groen Pajottenland pleit onder andere voor 
het steunen van de korte keten, voor 
boerenmarkten en voor investeringen in 
ons landschap als lappendeken van natuur 
en landbouw.  
Meer info over het Bruegelplan:
www.groenpajottenland.be/
plan_boeren_bruegel

Bart Staes: "In het Pajottenland is er 
veel potentieel voor biolandbouw"

GROEN PAJOTTENLAND,
STREEKSAMENWERKING
Groen kijkt graag verder dan de eigen 
kerktoren. We  pleiten voor veel 
nauwere samenwerking tussen de 
Pajotse gemeenten Bever, 
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 
Pepingen en Roosdaal.

Zo tillen we elkaar op en zetten 
we samen stappen vooruit

Dat is belangrijk omdat er heel wat 
gemeenschappelijke uitdagingen zijn 
die de Pajotse gemeenten steeds 
moeilijker op eigen houtje aankunnen. 
Jeugd, sport, economie, cultuur, 
toerisme, senioren, milieu, klimaat, 
sociaal en zo meer  zijn allemaal 
gebaat bij meer samenwerking. 
Onze concrete voorstellen vind je op
https://www.facebook.com/
groenpajottenland.




