Hier
in Herent

Kersverse fractie
Nieuwe voorzitter en secretaris
Groen Herents parlementslid

‘Vanuit de oppositie zal
onze nieuwe fractie alle
dossiers kritisch, maar
positief doorlichten’
Groen zetelt in de gemeenteraad als tweede grootste partij, met
maar liefst zes verkozenen
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MAAK KENNIS MET DE NIEUWE
GROENE FRACTIE
Sinds januari 2019 telt Groen zes
gemeenteraadsleden, waarmee
het de tweede grootste partij van
Herent is. Hoog tijd dus om kennis
te maken met onze nieuwe
fractie .
Jos Vandikkelen, de nestor van de
groep, is rad van tong. Hij legt niet
alleen de meerderheid het vuur aan de
schenen. Jos is ook een uitstekende
mentor, die de vijf benjamins van de
groep alle kansen biedt om te groeien

in hun rol.
Loes Vandenbroucke werpt
steevast een kritische blik op het
sociale beleid van de gemeente. Haar
terechte doel is om deze kerntaak
naar een hoger niveau te tillen, een
welvarende gemeente als Herent
waardig .
De welbespraakte Thomas Donceel
volgt alle beloftes van het bestuur
nauwlettend op. Deze legislatuur wil
hij in het bijzondere aandacht

vestigen op gemeentelijke financiën.
Simon Pardon mag dan wel de
benjamin van de gemeenteraad zijn.
Dankzij zijn ervaringen in het
jeugdwerk is hij de geknipte persoon
om het jeugdbeleid op te volgen,
zodat alle jonges en meisjes hun
gading vinden in het Herentse aanbod.
Eva Sieben maakt de komende jaren
werk van een leefbaar Herent. Daarbij
focust ze vooral op mobiliteit,
kinderopvang en nog zoveel meer.

Tot slot is er Bieke Vanhellemont,
onze creatieve duizendpoot. Haar
enthousiasme om mensen te
verbinden vormt het cement van onze
fractie. Bieke stelt zich scherpzinnig
maar constructief op, zeker wanneer
het over onderwijs gaat.
Vanuit de oppositie zal onze nieuwe
fractie alle dossiers kritisch, maar
positief doorlichten. Ook jouw vragen
en bemerkingen zijn altijd welkom via
info@groen-herent.be
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Chris Steenwegen
HERENTS PARLEMENTSLID VOOR GROEN

"Ik wil mee de stap zetten naar een landbouw die voorziet in de noden van vandaag en morgen, die de inzet en expertise van landbouwers
beloont."

We moeten klimaatveranderingen hoognodig aanpakken, daar twijfelt
niemand nog aan. Een alomvattende actie, met oog voor de bouwsector,
mobiliteit, energievoorziening, landbouw en voeding dringt zich op.
Groen gaat voor een sociale, rechtvaardige aanpak. Eentje die voldoende
maatschappelijk draagvlak creëert, vindt ook kersvers Groen-parlementslid
Chris Steenwegen. “Voor onze Vlaamse fractie ga ik het klimaatthema en de
initiatieven daaromtrent coördineren", zegt Steenwegen. "Als
gemeenschapssenator wil ik de dialoog over de klimaatopwarming mee
stimuleren, over de grenzen van regio’s en landen heen. We moeten voor een
ambitieus klimaatplan gaan. Over vijf jaar moeten er daarom acties lopen om de
geplande doelen waar te maken.”

© Ingrid Pauwels

Ook landbouw verdient meer aandacht: “Ik wil mee de stap zetten naar een
landbouw die voorziet in de noden van vandaag en morgen, die de inzet en
expertise van landbouwers beloont. Deze landbouw moet in harmonie zijn met
de natuur, de dieren en het landschap.”
Herent, Steenwegen's thuisbasis, kan eveneens op hem rekenen. “Dossiers
met een belangrijke impact op onze gemeente volg ik met de nodige aandacht
op. Denk maar aan de dreigende verlenging van startbaan 25L op de luchthaven,
die mogelijk meer hinder voor onze regio zal meebrengen."
Er staan ons heel wat uitdagingen te wachten de komende jaren, maar
Groen Herent is er gerust in. Zo'n enthousiasme maakt veel mogelijk.
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IN ’T
KORT

NIEUWE VOORZITTER EN
SECRETARIS GROEN HERENT
KATELIJNE SUETENS

voorzitter Groen Herent

Verkiezingen luiden een nieuwe legislatuur in. Dat betekent nieuwe
gemeenteraadsleden, maar ook een nieuw bestuur voor Groen Herent.
Sinds januari is Katelijne Suetens voorzitter van Groen Herent. Zij neemt deze
rol over van Tom Creten, die ervoor koos om zijn mandaat niet te verlengen.
Onder zijn voorzitterschap werd Groen de tweede partij van Herent . Loes
Vandenbroucke stapt in de gemeenteraad en geeft zo haar functie als
partijsecretaris door aan Wout Van Praet. Edmond Hollants blijft met algemene
goedkeuring op post als penningmeester.

DOELSTELLINGEN
Het nieuwe bestuur stelt de komende legislatuur twee doelen voorop. Zo
willen we ons partijprogramma realiseren. De stem van de Herentenaar maakte
een progressieve coalitie deze legislatuur mogelijk, maar CD&V besliste daar

anders over. In 2024 willen we het
initiatief zelf in handen nemen.
Ondertussen moeten we verder
verbreden, met oog voor de vele
progressieve krachten die in Herent
actief zijn. We moeten aantonen dat
Groen Herent veel meer is dan een
politieke partij.

STEUN AAN NIEUWKOMERS
Onze nieuwe, jonge mandatarissen
kunnen deze legislatuur volop
ervaring opdoen. Wij willen hen daarin
volop ondersteunen, zodat zij
optimaal hun opdracht van
democratische controle op het
bestuur kunnen uitoefenen. Zij
moeten erop kunnen toezien dat de
meerderheidspartijen de vele 'groene'
beloftes, die zij tijdens de
verkiezingscampagnes maakten, wel
degelijk realiseren.

Q'EQCHI EN SDG'S
In de tweede helft van juni bezochten
de Q’eqchi David, Gladys en Pablo uit
Nimlaha’kok te Guatemala onze
gemeente. Geïnspireerd door de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(SDGs) van de Verenigde Naties
bezochten ze voor hun vertrek de
dorpen in hun regio. Uit de 17
verschillende SDGs kozen de Q’eqchi
op basis van deze bezoeken er enkele
waaraan zij de komende jaren willen
werken. Als klap op de vuurpijl
kwamen ze met een nieuwe, 18de
doelstelling op de proppen: de
verbinding maken tussen alle
gekende doelstellingen. Volgens de
Q’eqchi verliezen deze doelstellingen
hun kracht zonder de voor hen zo
belangrijke kosmovisie.

LEEFBÄR
In oktober zag LEEFBÄR, een
nieuwe Herentse club, het
levenslicht. Geen sport- of
hobbyvereniging, wel een club die
concrete verbeteringen wil
realiseren rond de leefbaarheid
van onze fijne gemeente.
LEEFBÄR: leefBAAR – leefBAR –
leefBEER. Waar je ook de nadruk
op legt, Groen wil vooral het
startschot geven van een nietpolitiek initiatief. In tijden van
polarisatie is het begrijpelijk dat
velen zich liever niet politiek
willen profileren. Leefbär brengt
daarom mensen bij elkaar, die op
een plezante manier Herent
gezelliger, groener, mooier en
veiliger willen maken.
INITIATIEVEN

Reflectie op duurzame
ontwikkelingsdoelen,
inspiratie halen bij Q'eqchi

Het eerste initiatief, een trage
wegenwandeling, was alvast een
succes. Een gevelplantactie staat
op de agenda, net als een
fietszoektocht doorheen de
geschiedenis van onze gemeente.
Hierbij kunnen deelnemers
verrassende en duurzame
initiatieven ontdekken.

Met Groen Herent willen we deze
visie hertalen naar onze lokale
context. Samen met alle inwoners,
het middenveld én het bestuur willen
we op zoek gaan naar het evenwicht
tussen mens en natuur bij het
realiseren van de 17 SDGs.

Wil je graag meer weten over
LEEFBÄR? Heb je een leuk
voorstel of wil je onze activiteiten
volgen? Surf dan naar
www.facebook.com/LeefHerent/

JOS VANDIKKELEN

Fractieleider Groen Herent
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Herent 2.0, onze visie op Herent,
Winksele, Delle en Veltem

2
Save the date!

Een Vlaamse gemeente met een
duurzame verbinding met de rest van
het land en de wereld. Een warme
gemeente waar het goede leven te
vinden is in cultuur, natuur, het rijke
verenigingsleven en het samenleven
met buren en vrienden. Een moderne,
leefbare gemeente klaar voor een
uitdagende toekomst.

De nieuwjaarsreceptie van Groen
Herent zal plaatsvinden op zondag 19
januari 2020. Vanaf 15 u. verwelkomen
we je in De Nok van de Wildeman.
Zoals elk jaar staat er naast de
Groene Pluim, de award voor dé
zorgdrager van onze gemeente, een
boeiende gastspreker op het
programma . Check voor meer info de
achterzijde van dit blad.
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3
Lieve Eerbiedwaardige Dame
Evana
Ik hoorde dat ik een vraag mag stellen
over Herent. Ik ben nieuw in de
gemeente en ik ervaar als jonge
moeder dat er haast geen goede
voetpaden zijn. Zie ik dit verkeerd of
heb ik de goede voetpaden gewoon
nog niet gevonden?
Met vriendelijke groeten
Deftige Diane op den Hoede
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4
Dag deftig Dianneke
Fijn dat je ondanks slechte voetpaden
toch de weg naar de Herentse
helpdesk vond. Dat Herent haar
voetpaden verwaarloost, is een goed
bewaard geheim. Zo vermijdt men dat
hangjongeren hun weg vinden naar
bushokjes. Om nog maar te zwijgen
van die hangoudjes! Ook fietspaden
boycot men actief. Beter gewoon
geen paden, dan blijven de mensen
lekker binnen en hebben ze tijd om te
ventileren op Alles-over-Herent.
Eerbare groeten, Evana!
© Pixabay.com

DE GROENE PLUIM
ELK JAAR REIKT GROEN HERENT TIJDENS HAAR
NIEUWJAARSRECEPTIE DE GROENE PLUIM UIT. MET DEZE PRIJS
WILLEN WE EEN HERENTENAAR, EEN LOKALE VERENIGING, BEDRIJF
OF INSTITUUT IN DE BLOEMETJES ZETTEN OMDAT HIJ OF ZIJ HET
AFGELOPEN JAAR EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVERDE AAN DE
MAATSCHAPPELIJKE EN/OF ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID EN
SAMENHORIGHEID VAN ONZE GEMEENTE.
OOK DIT JAAR ZIJN WE OP ZOEK NAAR LAUREATEN.
HEB JIJ IEMAND IN GEDACHTEN?
MAIL HET SAMEN MET EEN KORTE MOTIVATIE
VOOR 31.12.2019
NAAR INFO@GROEN-HERENT.BE

Groen Herent
Bie Strypens
Wijgmaalsesteenweg 177
3020 Herent
016 207818
info@groen-herent.be
www.groen-herent.be
facebook.com/GroenHerent/
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regels van reclamedrukwerk. Hier 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 werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
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Doeners uit Herent lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

