Hier
in Affligem

Natuur zorgt voor goed leven
Leefbare dorpskernen
Een warm Affligem

Een leefbaar, groen
Affligem, waar iedereen
zichzelf kan zijn
Groen Affligem in actie.
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WERK JIJ MEE AAN HET
LOKALE BELEID?
We geloven in de kracht van
participatie. Onze vorm van
democratie is er een waarbij
burgers tot besluiten komen op
basis van informatie, overleg en
uitwisseling van ideeën en
argumenten. Doe jij mee?
Groen Affligem gaat voor een warme,
leefbare en gezonde gemeente. We
focussen ons daarvoor op deze drie
thema’s: natuur, milieu en klimaat;

leefbaarheid, wonen en mobiliteit
en ten slotte sociaal beleid en
diversiteit. Dat kan alleen door als
Affligemenaren samen te werken aan
het lokale beleid. En daarvoor kijken
we ook naar jou.

uitgewerkt. Dat resulteert in een
concrete actie, een voorstel voor de
gemeenteraad, een suggestie voor
een adviesraad...

In 2020 start Groen Affligem daarom
met een werkgroep over elk thema.
Binnen deze drie werkgroepen
worden onderwerpen en voorstellen
besproken, onderbouwd en verder

Deze werkgroepen komen twee tot
drie keer per jaar samen en staan
open voor iedereen. Spreken onze
thema’s je aan, heb je zin om hierover
met ons mee te denken, heb je al

MEEDENKEN OF KOMEN
LUISTEREN

concrete ideeën of wil je gewoon eens
komen luisteren? Geef ons een seintje
en we nodigen je graag uit. Onze
contactgegevens vind je op de laatste
pagina van dit krantje.
Meer inhoudelijke informatie over de
verschillende werkgroepen vind je
eveneens in dit krantje. Alle info staat
bovendien ook op onze website:
www.groenaffligem.be/werkgroepen.

HIER

SAMEN BOUWEN AAN EEN
GROEN AFFLIGEM

Wonderbaarlijk natuurschoon in Affligem: het Kluisbos.

De natuur zorgt voor een
omgeving waar het goed leven is.
Ze maakt niet alleen mensen
gezonder en creatiever, maar
beïnvloedt ook de economie en
werkgelegenheid positief. Haar
beschermen is dus letterlijk van
levensbelang. Daarom willen we
met een werkgroep bouwen aan
een groen Affligem.
De natuur is de beste en goedkoopste
bescherming tegen hittegolven en
wateroverlast. Steeds meer mensen
genieten ervan in hun (moes)tuin of
het groen in de buurt. De zuurstof die
we inademen, het water dat we
drinken en de rust die natuur biedt
heeft iedereen broodnodig.
Samen kiezen we dan ook wat
prioriteit moet krijgen. Willen we
de bestaande natuur versterken of
groene speelruimte en rustplekjes

inrichten? Pakken we zwerfvuil aan?
Misschien verzamelen we liever
ideeën rond duurzame energie en een
slim waterbeheer. We kunnen ook
een steunpunt voor ecologisch
tuinieren opzetten. Er zijn zoveel
mogelijkheden.
In elk geval willen we dat elke
inwoner natuur kan vinden op
wandelafstand. Dat betekent
buurtgroen als toegankelijke rustplek
op minder dan 400 meter en grotere
bos- en natuurgebieden met een
gevarieerde functie op een iets
ruimere wandelafstand. Samen
bekijken we hoe we dat kunnen
realiseren.
We zoeken tegelijk naar manieren om
Affligem ‘klimaatrobuust’ te maken.
Een klimaatrobuuste omgeving is een
omgeving die zich door de flinke
klappen van het nieuwe klimaat niet
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Natuur zorgt voor een
omgeving waar het goed
wonen is
zomaar om laat duwen, maar weerstand biedt. Dat kan onder andere
door in te zetten op regenwaterrecuperatie, infiltratie, groene gevels,
groendaken, ecologische tuinen en zo
meer. Daarbij denken we na over hoe
we inwoners en bedrijven hierin actief
kunnen betrekken en ondersteuning
kunnen bieden.
Ook slim omgaan met afval is een
absolute noodzaak voor een
klimaatvriendelijke gemeente.
Belangrijk hiervoor is hoe we het best
de overgang van een verbruik- naar
een herbruikeconomie maken.

JO LAMBERTS
Voorzitter Groen Affligem
jo.lamberts@groenaffligem.be

GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en
ondervoorzitter als ontknoping.
Meyrem is dolblij dat ze zichzelf
mag opvolgen als voorzitster, maar
beseft dat er veel werk voor de
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel
mensen hun middenvinger op naar
de politieke spelletjes’, vertelt ze.
‘Ontzettend veel mensen zoeken in
deze woelige tijden naar hoop en
kijken daarvoor naar ons. Het is aan
ons om hen dat te bieden. Wij zullen
ons niet blindstaren op bang en boos,
maar focussen op wat goed is. Wij
zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes
aansteekt, overal rondom.’
Onze partij is de tegenkracht,
vindt Meyrem. De klimaatcrisis
en de sociale uitdagingen zijn niet
verdwenen na de verkiezingen,
integendeel. En het verband tussen
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze
zomer kende niet minder dan drie
hittegolven. Elke keer opnieuw
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die
het meest kwetsbaar zijn door
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‘Ontzettend veel mensen
zoeken in deze woelige
tijden naar hoop en kijken
daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen
met heel terechte bekommernissen.
Over hoe we onderwijs organiseren
waarvan elk kind sterker wordt.
Over hoe we zorgen voor onze
gepensioneerden. Over hoe we onze
planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten
op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden
die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine
portemonnee het hardst afzien.
Zij wonen in wijken met weinig
verkoelend groen. Zij kunnen zich
geen dakisolatie veroorloven.’

GROEN

MAAK KENNIS MET
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
In de Kamer leidt Kristof
Calvo de ploeg groene
enthousiastelingen. Samen met
Ecolo vormen ze de grootste
fractie ooit in het federaal
parlement. Kristof zit vol energie
om er een hele legislatuur
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons
land het voortouw neemt in de
klimaatstrijd, dat mensen kunnen
kiezen voor vlot openbaar vervoer
in plaats van ellenlange files
en dat ouderen zonder zorgen
kunnen genieten van een goed
pensioen. Onze groene en sociale
plannen zetten België weer op
het juiste spoor.’
Björn Rzoska neemt de fractie in
het Vlaams Parlement voor zijn
rekening. Al op de eerste dag van
de Vlaamse regering maakten
de groenen duidelijk dat Vlaams
minister-president Jan Jambon
niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging
die groter is dan ooit. ‘We wonnen
in mei tienduizenden kiezers bij.
We gingen van 19 naar liefst 28
parlementsleden en vormen zo de
grootste parlementaire groep die
onze partij ooit gekend heeft.’
Voor Dany is het duidelijk: Groen is
de partij van het goede leven. ‘Keer
op keer bevestigen wetenschappers
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij
wijzen niet met de vinger, maar stellen
achterhaalde structuren in vraag. Wij
kijken verder dan alleen de centen en
geven waarde aan welzijn en geluk.
Wij geven een stem aan de stemlozen.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat
iedereen een goed leven kan leiden, nu
en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk
debat voeren’, klinkt het bij Björn.
‘Over onderwijs waar élk kind mee
kan. Over meer bossen en meer
groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw
nemen in de klimaatstrijd’
Jambon heeft veel werk op de
plank en wij zullen ervoor zorgen
dat dit niet naar de volgende
generatie wordt doorgeschoven.’
In Brussel kwam Groen aan zet
in de regeringsonderhandelingen,
nadat ze op 26 mei de grootste
Nederlandstalige partij werd.
De Brusselse groenen wisten
een ijzersterk regeerakkoord te
onderhandelen en Elke Van den
Brandt werd Brussels minister
van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid
en voorzitter van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze is
vastberaden om onze hoofdstad
te veranderen. ‘We gaan voluit
voor veiliger verkeer, schone lucht
en betaalbaar wonen en pakken
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft
alvast de grootste groene fractie
ooit in het Brussels Parlement
(onder leiding van Arnaud
Verstraete) en vijftig groene
burgemeesters en schepenen achter
haar.
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Ook in het Europees Parlement
is Groen goed vertegenwoordigd.
Petra De Sutter strijdt er
onvermoeibaar voor een Europa
dat haar burgers beschermt.
‘Europa moet onze gezondheid
beschermen tegen schadelijke
producten, het moet onze
sociale rechten garanderen
en de transitie inzetten
voor een klimaatneutrale en
digitale economie’, zegt Petra
vastbesloten. Ze doet dat niet
alleen: de groene fractie telt
75 Europarlementsleden en is
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI
• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen
Meyrem Almaci is al decennialang
militant en lid van Groen. Ze begon
haar politieke carrière als gemeente
raadslid en heeft van daaruit alle
niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het
verhaal dat er geen alternatief is
voor het huidige kortetermijnbeleid.
Meyrems gedrevenheid voor een
betere samenleving dwingt respect
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT
• 45 jaar
• woont in Ledeberg
Na zijn studies richtte Dany Neudt
samen met enkele vrienden Kif Kif
op. De organisatie groeide al snel
uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit
zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur
van De Punt, een groeiplatform voor
ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef
voor de Gentse schepen Bram Van
Braeckevelt en daarvoor voor Elke
Decruynaere.
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DUURZAME MOBILITEIT EN
LEEFBARE DORPSKERNEN
JEROEN TRAPPERS

Secretaris Groen Affligem
jeroen.trappers@groenaffligem.be

Duurzame mobiliteit en toekomstgericht en betaalbaar wonen zijn de
voornaamste thema’s die aan bod komen in de werkgroep over
leefbaarheid, wonen en mobiliteit.
Affligem ligt in de groene rand rond Brussel op de verkeersas Brussel - Aalst en
wordt doorkruist door de E40. Die vlotte bereikbaarheid en centrale ligging
biedt heel wat voordelen, maar vormt tegelijk de uitdaging om de leefbaarheid
van onze dorpen te bewaren en te versterken.Die leefbaarheid omvat alle
aspecten die de kwaliteit van het leven en samenleven in een lokale
gemeenschap mee bepalen.

die van de toekomstige generaties.
Centraal staat het afremmen van de
aangroeiende automobiliteit door
verplaatsingsmogelijkheden met het
openbaar vervoer, de fiets of te voet
te verbeteren.

KLIMAATNEUTRALE
DORPSKERNEN
Groen wil levendige en klimaatneutrale dorpskernen creëren.
Kwalitatief en betaalbaar wonen
staan daarbij centraal. Maar ook
zuurstof voor lokale economie,
voldoende ontmoetingsruimte en
versterking van het sociale
weefsel zijn essentieel.

REKENING HOUDEN MET TOEKOMSTIGE GENERATIES
Vanzelfsprekend streven we naar een duurzame mobiliteit die niet alleen
voorziet in de behoeften van de huidige generatie, maar ook rekening houdt met

AFFLIGEM IS VAN ONS SAMEN
De werkgroep over sociaal beleid
en diversiteit focust op een
warme, zorgzame samenleving.
‘Samen’ is ons sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen
ga je samen aan. Dat kun je maar als
je elkaar begrijpt en rekening houdt
met ieders identiteit. Gemeenten
worden gemaakt door de mensen die
er wonen, de organisaties die er actief
zijn en het lokaal beleid.
We geven in deze werkgroep
prioriteit aan het belang van een
sterke eerstelijnszorg, het stimuleren
van mantelzorg en vernieuwende
woonvormen als cohousing en
zorgwonen. Alleen zo kunnen

ouderen en hulpbehoevenden zo lang
mogelijk in hun vertrouwde omgeving
blijven wonen.

TALENTEN ONTWIKKELEN
We zetten ook in op het welzijn en
welbevinden van kinderen en
jongeren en stimuleren hen om hun
talenten te ontwikkelen. Zo bouwen
we aan een gezinsvriendelijk
Affligem. Groen Affligem gelooft ook
in een diverse samenleving, waar
integratie een gedeelde verantwoordelijkheid is. Daarom werken aan
een gastvrije gemeente.

BEGGA VAN DE VELDE

Bijzonder comité voor de sociale dienst
begga.vandevelde@groenaffligem.be

IN ’T
KORT

AFFLIGEM ONDERTEKENT HET
BURGEMEESTERSCONVENANT
Op de gemeenteraad van 12 maart
werd onze vraag om het
burgemeestersconvenant te
ondertekenen nog weggestemd
door de meerderheid. We zijn dan
ook verheugd dat het bestuur zijn
mening heeft gewijzigd. Deze
eerste stap is meteen een
belangrijk politiek engagement.
Het betekent de start van een
definitief proces naar een
klimaatneutraal Affligem.
Het burgemeestersconvenant is
een Europees project dat door de
Vlaamse en provinciale overheden
actief wordt ondersteund. In
Europa stelden al 6.038 steden en
gemeenten een klimaatactieplan
op. Het gemeentebestuur sluit nu
aan bij een ruime meerderheid van
Vlaams-Brabantse gemeenten die
dit convenant al hebben
ondertekend.
Wat houdt dit burgemeestersconvenant concreet in? Ondertekenaars ervan verbinden zich
ertoe om binnen twee jaar na de
bekrachtiging door de gemeenteraad een actieplan voor duurzame
energie en klimaat op te maken.
Daarin vermelden ze de voornaamste acties die ze willen
realiseren.
Het gemeentebestuur heeft aan
Groen Affligem een constructieve
partner om de klimaatdoelstellingen verder uit te werken. We
hopen dat dit een participatief
proces wordt waarbij alle
Affligemenaren wordenbetrokken.

REGIONAAL
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MAAK KENNIS MET TEAM
VLAAMS-BRABANT
Ann De Martelaer uit Lubbeek
coördineert als Vlaams parlementslid
de welzijnsthema's voor de groene
fractie. Vanuit die rol vecht ze tegen
onrecht en ongelijkheid.
An Moerenhout uit Leuven volgt in
het Vlaams parlement wonen,
inburgering & integratie op.
Haar motto: “We staan het sterkst
als we zorg dragen voor elkaar.”
De Vilvoordse Jessika Soors zit in de
Kamer met de thema's binnenlandse
zaken, veiligheid, justitie, gelijke
kansen en diversiteit. Ze wil van
daaruit bruggen bouwen, in plaats
van mensen tegen elkaar op te
zetten. Dieter van Besien uit Haacht
volgt als kamerlid belastingen en de
financiële sector op.
Duurzaamheid vindt hij daarin
minstens zo belangrijk als groei.
Chris Steenwegen (Herent) volgt als
Vlaams parlementslid de thema’s
klimaat, natuur, milieu en voeding &
landbouw op. Daarnaast is Chris ook
deelsenator. Vanuit die parlementen
werkt hij mee aan een ommekeer.

De Groene provinciale fractie
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KLIMAATAMBITIE: NUL
In het Vlaamse regeerakkoord
ontbreekt elke klimaatambitie.
Klimaatjongeren kregen de raad
om terug te keren naar de
schoolbanken, maar zelf deed de
Vlaamse regering haar huiswerk
niet.
Een ambitieus klimaatbeleid kan
jobs opleveren, economische
innovatie bevorderen en zo onze
industrie voorbereiden voor de
toekomst. In de plaats daarvan zal
Vlaanderen zelfs haar eigen
doelstellingen niet halen. We
dreigen zo een eiland te worden
tussen regio’s en buurlanden die
wél zullen investeren in de
nieuwe, groene economie.
De factuur van dit non-beleid
wordt zo doorgeschoven naar
onze kinderen en kleinkinderen.

GEBREK AAN VISIE IN DE PROVINCIALE MEERDERHEID
Op 3 december 2018 legde de nieuwe provincieraad en deputatie, met N-VA,
CD&V en Open Vld, de eed af. Bijna een jaar ver in deze legislatuur, is het dus
hoog tijd voor een stand van zaken.
Onze visie op de beleidsplannen geven is echter moeilijk, bij gebrek aan plannen.
Het is onduidelijk waar deze deputatie de resterende vijf jaar nog naartoe wil. Zo
werd er nog geen financieel meerjarenplan voorgelegd. Ook uit de beslissingen
van het afgelopen jaar blijkt niet veel visie of ambitie. En het recycleren van
initiatieven, zoals gedeputeerde Nevens onlangs deed rond dierenwelzijn, telt in
dat opzicht amper mee. Zo kwam hij naar buiten met de boodschap dat hij het
provinciale label diervriendelijke gemeente herzag en minder vrijblijvend maakte.
Dat dit reeds in 2015 door Groen mogelijk werd gemaakt - en dat de Groene
affiche zelfs werd gebruikt als promo - maakt dat dit niet als ambitieus beleid
kan worden gezien.
Groen onderneemt dan maar zelf actie. We trokken zo het afgelopen jaar naar
de kiezer met 20 groene doelen voor Vlaams-Brabant, die we willen
verwezenlijken in deze legislatuur. De afwezigheid van nieuw beleid geeft ons
nu de kans om zelf met onze ideeën naar voren te komen. In tegenstelling tot de
huidige meerderheid deden we dit afgelopen jaar al. Zo stelden we een plan voor
om autodelen mogelijk te maken met de dienstwagens van de provincie.
Onze ideeën voor Vlaams-Brabant zitten klaar, en daar gaan we in de toekomst
zeker verder mee aan de slag.
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1
Onze plantenruilbeurs op 1 mei
lokte heel wat bezoekers.
Met een ruim aanbod aan te ruilen
plantjes en veel bezoekers was onze
eerste plantenruilbeurs een succes.
Iedereen heeft genoten van deze
zonnige en drukke dag en we zorgen
zeker voor een vervolg. Hou dus
alvast 1 mei 2020 vrij in je agenda voor
onze tweede editie.
© Groen Affligem

2
Ken je deze lokale producten al?
3
Werken aan biodiversiteit: jong
geleerd is oud gedaan.

4
Velt en het steunpunt tuinen van
de provincie Vlaams-Brabant
trokken mee de kar.

Meer info en verkoopadressen vind je
op https://www.vindujardin.be.

Onze jonge bezoekers mochten aan
de slag met een ge-upcycled
nestkastje of fijne insectenhotelletjes. Intussen hoorden we al
dat verscheidene nestkastjes een
vogelfamilie op bezoek kregen.

Daar kun je ook terecht je voor de
nodige expertise over ecologisch
tuinieren. Meer informatie vind je op
de website van Velt: www.velt.be. Of
stuur je vraag door naar
levedetuin@vlaamsbrabant.be.
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Naast een aantal streekbieren kon je
op onze plantenbeurs ook kennismaken met Vin du Jardin, een
alcoholvrij alternatief voor een glaasje
wijn, geproduceerd met biologisch
geteelde vruchten.

ZONDAG 22 DECEMBER
WINTERWANDELING
Op zondag 22 december ben je van harte welkom op onze eerste
winterwandeling naar het Kluisbos. Dat heeft altijd deel uitgemaakt
van het uitgestrekte Kolenwoud dat eeuwen geleden het landschap in
onze streek bepaalde. Kom je mee genieten met familie of vrienden van
dit prachtige stukje natuur in winterkleed?
We vertrekken aan de parking van de abdij van Affligem (Abdijstraat 2,
1790 Affligem) om 13:30 uur. Samen wandelen we een kleine 8
kilometer. Het is ook mogelijk om aan te sluiten ter hoogte van de
Kluiskapel (Kluisdreef 1, 1790 Affligem) voor een kortere wandeling
van 2 kilometer.
Jij en je gezin of vrienden zijn van harte welkom!
Inschrijven kan via www.facebook.com/
GroenAffligem.

Groen Affligem
Jo Lamberts
Kerkstraat 66
1790 Affligem
0495 84 07 32
info@groenaffligem.be
www.groenaffligem.be
www.facebook.com/GroenAffligem
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
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.

Doeners uit Affligem 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.

