
Hier

"Wij geven een pluim 
aan alle volhouders in 
Herent !"

DANK JE WEL, 
CORONAHELDEN!
De vaccinatiecampagne brengt 

hoop. Groen Herent wil alvast alle 

Herentenaren bedanken die een 

bijdrage leverden om de corona-

beproevingen te bedwingen, 

erkentelijkheid uiten voor wie 

sereen omging met de tegenspoed 

en medeleven betuigen aan wie 

geliefden moest afgeven.

Dank in de eerste plaats aan de vele 

mannen en vrouwen die zich in de 

strijd tegen het virus professioneel 

dubbel geplooid hebben. Aan de 

mensen die hun job ondanks 

besmettingsgevaar met nog meer 

overgave dan voorheen bleven 

uitoefenen: medici en zorgpersoneel, 

sociale hulpverleners, politie, 

winkelmedewerkers, vuilnisophalers, 

leerkrachten. Zij zijn de corona-

helden. De crisis heeft ons doen 

beseffen hoe waardevol hun 

maatschappelijke inbreng is. Wij 

hopen voor al deze mensen op een 

blijvend applaus na de crisis.

Respect verdienen ook zij die door de 

lockdown activiteiten en inkomen 

drastisch zagen verminderen: horeca, 

de cultuur- en evenementensector, 

de contactberoepen. Bij ons geen 

gewelddadige protesten zoals in 

andere landen, maar een houding 

van acceptatie en daardoor 

solidariteit ondanks de eigen 

financiële opofferingen. Wij hopen 

met hen op volle wind in de zeilen na 

de crisis.

Tenslotte ook een dikke merci aan alle 

Herentse inwoners, aan al wie de 

discipline opbracht om de corona-

maatregelen plichtsbewust op te 

volgen. Ondanks de soms 

psychologische belasting en voor 

sommigen het verlies van geliefden, 

stelden zovelen zich weerbaar op en 

hielden vol. Die kracht en doorzetting  

hebben we nodig om het virus te 

overwinnen.  Bedankt hiervoor!

in  Herent 

RE-ST pleit voor niet-bouwen

Andere politiek

Alternatieve woonvormen

©Peter VerstraetenOndanks corona en dankzij de volharding van de vrijwilligers werd de 
biomarkt een succes: de Groene Pluim volgde!
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Tim Vekemans
GEÏNTERVIEWD DOOR JOS VANDIKKELEN

Is Herent nu een dorp of voorstedelijk gebied? Veel inwoners vragen het zich af. 

We gingen te rade bij architect Tim Vekemans van RE-ST, een atelier voor 

architectuur en onderzoek.  

"Door kleinere huishoudens en vergrijzing is 66% woonoppervlak onderbenut. 

Andere gebouwen zoals bv. kerken, zijn bedreigd met leegstand of staan al 

leeg. Om deze ruimtes te benutten, moeten we ze in kaart brengen en dan 

activeren. Dat doen we best in samenspraak met beleidsmakers en burgers om 

debestaande behoeftendaarop te projecteren. Dit betekent wel verdichting 

van woningen zonder verdere verharding. Dit is een uitdaging. Bij bouw-

projecten wordt de noodzakelijke infrastructuur - scholen, winkels, ... - vaak 

vergeten. We denken niet na over verluchting en de kost daarvan. In Nederland 

wordt  5% van de bouwkost afgedragen aan de gemeenschap om de 

integrale ontwikkelingskost te dragen. De toekomst van de jonge generatie kan 

nog altijd in bestaande verkavelingen liggen. Wat dat betreft zit Herent goed, 

maar er is nog veel transitiewerk te doen. De komende jaren moeten we de 

bestaande verkavelingen renoveren en herbouwen in dialoog met de bewoners. 

Noem het verkavelingsmanagement. Anders bouwen dus, nadenken over 

energie, deelmobiliteit, ontharding. Wat houdt Herent tegen om zo’n proef-

project te starten met alle betrokkenen? De groep voorstanders groeit, bij 

links én rechts. Methodieken die lokaal bruikbaar zijn, worden volop ontwikkeld. 

Er is rust nodig in onze oververhitte bouwcultuur.We moeten bouwen aan wat 

we hebben, het bestaande verduurzamen. In Herent ligt het ruimtebeslag 6% 

boven het Vlaamse gemiddelde. Er is nog 190 ha bouwgrond beschikbaar. 

Aan dit tempo voortbouwen, betekent dat binnen 10 jaar de bouwgrond op is."

RE-ST pleit als architectuurpraktijk voor niet-bouwen en “op ruimtelijk dieet" gaan. Lees het volledige interview met Tim Vekemans en info 
over het RE-ST-werk op www.groen-herent.be.

©RE-ST
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"Is het niet logischer om eerst 
met de omwonenden te 
praten?"

EEN ANDERE POLITIEK

“Alleen ben je sneller, maar samen raak je verder”, zei Groen-Minister 

Petra De Sutter, nadat zij haar beleidsvisie op een vijftigtal punten aanpaste. Ze 

hield daarbij rekening met de opmerkingen van het parlement en in het bijzon-

der die van de oppositie. Ook de andere Groene minister, Tine Van der Straeten 

en minister van Quickenborne (Open VLD) deden dat. “Inspirerende voorstel-

len die het beleid versterken en beter maken en die kunnen rekenen op een 

breed draagvlak, nemen we graag in ons beleid op”, aldus De Sutter. 

CONSTRUCTIEVE VOORSTELLEN MOGEN NIET ZOMAAR WORDEN 
WEGGESTEMD.
Vandaag wordt haast elk voorstel van de oppositie blindelings weggestemd

door een strak geregisseerde partijdiscipline bij de meerderheid van NVA, CD&V 

en Open VLD. Van een inhoudelijk debat is amper nog sprake. Nochtans verte-

genwoordigen onze zes gemeenteraadsleden een groot deel van de Herentse 

HONDENLOOPWEI IN HERENT

DE GROENE PLUIM 2021 GAAT 

NAAR… DE BIOMARKT HERENT!

In februari beloonde Groen Herent 

de werkgroep rond de Biomarkt  

Herent met de Groene Pluim 2021.  

Zij volgt daarmee de Zusters van ’t 

Schrijn op. De Pluim eert een 

initiatief dat bijdraagt aan een 

duurzaam, sociaal en groen 

Herent. De Biomarkt Herent 

beantwoordt aan elk van deze 

doelstellingen. In normale tijden 

wordt de oorkonde plechtig 

overhandigd tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. Aangezien die 

door corona werd afgelast, gaven 

enkele Groene gemeenteraads-

leden het kleinood op de markt 

zelf.

“In een jaar waarin het leven vaak 

tot stilstand kwam, deden de 

initiatiefnemers van de Biomarkt 

heel wat bewegen. Sinds juli 

slagen ze erin om in uitdagende 

tijden een sociaal evenement op 

poten te zetten dat Herentenaars 

bij elkaar brengt en dat hen laat 

proeven van het mooie werk van 

lokale en duurzame ondernemers”, 

aldus raadslid An Beghin. 

“Onze markt heeft heel wat te 

bieden,” zegt Nele Vicca, trekker 

van het initiatief: “biologische 

voeding, naast keramiek, kleding 

en planten. Wie kan met zo’n 

aanbod in zijn kot blijven?” 

De sfeer op de biomarkt doet bijna 

vergeten hoe weinig vanzelf-

sprekend dit succesverhaal  van 

een groep vrijwilligers in deze 

tijden is. Daarom wil Groen Herent 

zijn waardering uitdrukken met de 

Groene pluim. Als motivatie om vol 

te houden en verder te doen tot er 

betere tijden aanbreken.

KATELIJNE SUETENS
Voorzitter Groen Herent

THOMAS DONCEEL
GEMEENTERAADSLID

bevolking. Ook zij hebben plannen en 

ideeën en streven, net als de 

meerderheid, naar een aangenamer, 

bewoonbaarder en groener Herent. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ook op  

lokaal niveau een constructievere 

houding het beste werkt. Wij 

luisteren maar al te graag naar de 

voorstellen vanuit de oppositie als wij 

met Groen Herent in 2024 deel 

uitmaken van de meerderheid. Met 

ons zal er plaats zijn voor een 

beschaafd en grondig debat. Alle 

gemeenteraadsleden hebben het 

beste met deze gemeente en haar 

inwoners voor. 

We blijven positief! Op de gemeente-

raad van februari keurde de meerder-

heid voor het eerst een voorstel uit de 

oppositie, ingediend door Groen,  

goed. Graag meer van dat! 

Groen Herent is blij dat de meerder- 

heid eindelijk werk maakt van een 

hondenloopweide in onze gemeen-

te. Groen stelde dit al in 2012 voor en 

bleef er sindsdien op hameren. De 

bevoegde  schepen zal nu advies 

inwinnen bij de Herentse Milieu-

adviesraad en werk maken van een 

eerste hondenlosloopweide in 

Winksele langs de Hogebeek aan de 

Wijtham. Als deel van deze opzet, zo 

lazen we in de pers, wordt er dan met 

de buurtbewoners overlegd. Dit is 

voor ons dan weer de wereld op z'n 

kop en illustreert hoe pijnlijk weinig 

deze meerderheid participatie van de 

Herentenaren in haar beslissingen 

ernstig neemt. Voor Groen lijkt het 

logisch om éérst de omwonenden te 

consulteren en dán pas te beslissen. 

Zo hou je maximaal rekening met de 

bezorgdheden van de buurt. Dan 

mag je pas het goede nieuws aan de 

grote klok hangen en pluimen op je 

hoed steken. Tenslotte blijft één 

hondenlosloopweide voor gans 

groot-Herent ontoereikend. Wij blijven 

ons inzetten om de schepen ervan te 

overtuigen nog deze legislatuur een 

bijkomende weide in zowel Veltem-

Beisem als Herent aan te leggen.
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 Marcel en Lieve konden in 2016 via 

een eenvoudige Melding Tijdelijk 

Wonen aan de gemeente, een leeg-

staande kamer in hun huis delen met 

Rohjat, een erkende vluchteling. Dit 

veranderde het fiscaal statuut van 

hun gezin niet, noch dat van Rohjat. 

Rohjat is ondertussen uitgevlogen en 

Marcel en Lieve hebben een nieuwe 

huisgenoot. Vandaag maken zij als 

65-plussers gebruik van de Melding 

Zorgwonen voor de tweede woon-

eenheid in huis.

1
Simon, Robin en Gilles wonen samen 

in Herent. Ze delen de financiële 

lasten, zodat ze het ouderlijk nest 

kunnen verlaten. Samenwonen zorgt 

altijd voor leven in de brouwerij. 

Fiscaal worden ze echter als een 

gezin beschouwd. Vervelend als er 

iemand even zonder job zit; de hoogte 

van de uitkering wordt namelijk 

bepaald door de inkomens van de 

andere "gezinsleden". Groen wil dit 

soort fiscale en administratieve 

drempels wegwerken. 

2
Peter en Marieken verbouwden hun 

vrijstaande woning in de Klein Dalen-

straat en maakten van de boven- 

verdieping een appartement voor 

een zorgbehoevende of oudere.

Sinds enkele maanden geniet hun 

tante Hilde van een schitterend 

uitzicht over het leven in de tuin. 

Later worden de rollen misschien 

omgedraaid en verhuizen Marieken en/

of Peter naar boven en komt een van 

de kinderen of kleinkinderen 

inwonen...

3 Wooncoöperaties zijn een antwoord 

op onbetaalbaar wonen voor jongeren 

én op de moeilijkheden van veel 

oudere bewoners wiens huis zonder 

inwonende kinderen te groot is 

geworden. Deze huizen opdelen in 

meerdere wooneenheden maakt veel 

mogelijk: zorg, gezelschap, delen van 

tuin, materiaal en de kostprijs voor de 

verbouwingen. Momenteel houdt de 

gemeente te strikt vast aan de 

stedenbouwkundige voorschriften om 

dit nieuwe wonen mogelijk te maken. 

Dit moet anders.
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.

HERENT, LAAT JE PRIKKEN!
De meest kwetsbaren onder ons zijn vandaag beschermd tegen 

het coronavirus. 
Tijd voor het jonge, sterke en gezonde deel van de bevolking. 

70 % van ons moet gevaccineerd zijn om ervoor te zorgen dat het 
vermaledijde virus er finaal de brui aan geeft. 

Dan kunnen we eindelijk weer samen feesten en het leven vieren.
Rep je dus naar het vaccinatiecentrum en

LAAT JE PRIKKEN!  

Groen Herent 

Bie Strypens

Wijgmaalsesteenweg 177

3020 Herent

0496622844

info@groen-herent.be 

www.groen-herent.be 

     www.facebook.com/GroenHerent

Verantwoordelijke uitgever: Bie Strypens,
Wijgmaalsesteenweg 177, 3020 Herent

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
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 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


