
Hilde Christiaens (Sint-Denijs):
"Omdat politiek ook vanuit een ecologisch
perspectief moet kunnen."

Ann Debo (Sint-Denijs):
'"Een Groene keuze voor jong en oud. Fiets
veilig naar school, ontspan je op rustige
Zwevegemse wegen, geniet zonder
stoorzenders van wat onze gemeente te
bieden heeft."

James Barclay (Zwevegem):
"Omdat ik een leefbare wereld wens door
te geven aan onze kinderen en klein-
kinderen."

Peter Nachtergaele (Sint-Denijs):
"Solidariteit is voor mij een sleutelbegrip.
Solidariteit in de tijd: met de toekomstige
generaties zodat zij van ons een leefbare
wereld zouden krijgen. Solidariteit met de
ganse wereldbevolking: we moeten ernaar
streven om onze welvaart te delen.
Solidariteit met jongere en oudere
generaties: zodat iedereen, ook diegene
die minder mogelijkheden en kansen
heeft, recht heeft op een waardevol
leven."

Joost Boucquet (Heestert):
"Als vader van drie jonge kinderen streef ik
ernaar om op een sportieve en milieu-
bewuste manier door het leven te gaan.
Dagelijks maal ik van en naar het werk 60
km af en geniet ik van de stukjes
landschap die nog over zijn. Maar zelfs
deze komen meer en meer onder druk te
staan...
 "Consequent en resoluut kiezen voor een

duurzame en leefbare wereld vind ik
alleen terug bij Groen: Groene  keuzes
maken waardoor er 'genoeg is, voor altijd
en voor iedereen' om gelukkig te kunnen
leven. Zorg voor mensen, voor natuur en
milieu, voor leefbaar werk en een
economie op mensenmaat … "

GROEN HART
GROEN ZWEVEGEM > HERFST 2015

DIT MOET U WETEN
OVER DE KLIMAATTOP
IN PARIJS

WE MOETEN LUISTEREN
NAAR DE JEUGD

©
 F

ot
o:

 G
ro

en
 Z

w
ev

eg
em

©
 F

ot
o:

 G
ro

en
 Z

w
ev

eg
em

> Van l naar r: P. Nachtergaele, T. Naert, E. Dewulf, Y. De Bosscher, E. Loosveldt, A. Debo, M.
Archie, P. Dollé, A. Meesschaert, J. Barclay, H. Christiaens, M. Vandenbroucke, J. Boucquet

GROEN ZWEVEGEM UIT DE
STARTBLOKKEN
Na de verkiezingen van 2012 kreeg onze gemeente een nieuw
bestuur. Ondertussen zijn we halfweg. Groen Zwevegem vindt
dat er nog ruimte is voor Groene accenten in het gemeentelijk
beleid. Een enthousiaste ploeg gaat de uitdaging aan. In deze
editie van Groen Hart vind je alvast waarom.

EDDY LOOSVELDT
Voorzitter, Heestert
eddy.loosveldt@groen.be

We moeten meer in de veiligheid van de zwakke weggebruiker
investeren.

>

ERWIN DEWULF, PETER DOLLÉ
bestuursleden, Moen en Sint-Denijs

Zwevegem, waar zwakke weggebruikers
veilig zijn?
Onze gemeente wil dé fietsgemeente van Zuid-West-Vlaanderen
worden. Ter gelegenheid van het "Dorp van de Ronde 2015" stond
de fiets in het middelpunt van de belangstelling. Goed gedaan.
En toch is er nog veel werk aan de winkel: de weginfrastructuur
krijgt de nodige investeringen, maar men vergeet vaak de
fietspaden. De Stationsstraat in Moen kreeg een mooie nieuwe
asfaltlaag, maar de kaduke fietspaden in beton bleven
onaangeroerd. Straten als de Moenstraat en de Vinkestraat zijn
eerder snelwegen voor auto's dan verbindingswegen voor
fietsen. Enkele scholen kregen rode fietsstroken, maar waarom
werden niet alle schoolomgevingen aangepakt? De Stedestraat -
ook al met schoolomgeving - kreeg een herinrichting maar geen
fietspaden. Op plaatsen waar veel kinderen fietsen, zijn geen
vertragende maatregelen getroffen. Fietsen op de Zwevegem-
straat in Otegem zou veiliger kunnen op een afgescheiden
fietspad. In de nieuwe Harelbeeksestraat is er geen fietspad
voorzien. Aan het Sportpunt zoeven de auto's  aan veel te hoge
snelheden voorbij en is het zebrapad tijdens de openingsuren
niet verlicht. Groen pleit ervoor om buiten de dorpskernen de
maximumsnelheid van 90km/u overal terug te brengen tot 70.
Het kan dus anders.

Ik wil me inzetten voor een gezonde,
aangename en veilige leefomgeving. 
Niets doen is geen optie.

3
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In de afgelopen weken hebben we gezien
hoe Vlaanderen haar hart heeft getoond.
En terecht. Dit gaat om mannen, vrouwen
en kindjes die vluchten voor geweld,
verkrachting en brandbommen. 90% van
hen wordt opgevangen in de buurlanden,
zonder perspectief op een veilig leven.
Ondertussen zien bedrijfsleiders kansen in
de jonge migranten: zij roepen de politici
op om werk te maken van integratie en
trajecten naar werk. Sommige uitspraken
van N-VA en OpenVLD steken schril af bij
die actieve houding. We hebben nood aan
oplossingen en leiderschap, niet aan nog
meer polarisatie.

Groen is een positieve partij die geen
vragen uit de weg gaat. Hoe lang gaat de
vluchtelingencrisis duren? Hoeveel
vluchtelingen kunnen we opvangen?

Hoe gaan we ze integreren?
Een verplicht Europees spreidingsplan is
het eerste antwoord. Noch België, noch
Duitsland, noch Italië kan dit alleen
oplossen. Maar Hongarije stopt
vluchtelingen onverbiddelijk in de cel. Dat
kan niet. Hongarije moet op de strafbank.
Het tentenkamp voor vluchtelingen in
Brussel is de Europese hoofdstad
onwaardig. Dit hadden we perfect kunnen
vermijden. Bij een piek van asielaanvragen
pleit Groen voor een basisregistratie en
het afnemen van vingerafdrukken, waarna
vluchtelingen onmiddellijk een
opvangplaats krijgen en de rest van de
procedure volgt in de dagen daarna.

Ongeveer 65% van alle vluchtelingen in
België, worden erkend. Pas na hun
erkenning hebben ze recht op minimale
financiële steun om hen in onze
samenleving op weg te helpen. Voor Groen
is inburgering, taallessen en werk
prioritair. Syrië is geen ontwikkelingsland.
De erkenning van ervaring en diploma’s
kan beter. Hoe sneller we de mensen aan
werk helpen, hoe sneller ze kunnen
bijdragen. Let dus ook op met tijdelijke
statuten. Welke werkgever zal een job
geven of investeren in opleiding aan
iemand die binnen een half jaar ons land
opnieuw moet verlaten?

Ten slotte, laat de vluchtelingenstroom
uit Syrië een wake-up call zijn voor een
ander buitenlands beleid. In Irak heeft
België 10 keer meer uitgegeven aan

bommen dan aan hulp en de NV-A-
regering snijdt diep in de budgetten voor
conflictpreventie. Hoe willen we zo
minder conflicten en minder vluchtelingen
op langere termijn?
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WOUTER DE VRIENDT
Kamerlid
wouter.devriendt@groen.be

GERDA SCHOTTE
fractieleidster provincieraad
gerda.schotte@groen.be

BART CARON
Vlaams parlementslid
bart.caron@groen.be

Groen voert ook op de sociale media campagne tegen het
verdwijnen van de regionale radio.

Het wegvallen van provinciale subsidies zonder alternatief zal
zorgen voor een verarming van de samenleving.

>

>

Wouter De Vriendt: "Oorlogsvluchtelingen verdienen onze menselijkheid. We
hebben nu vooral nood aan oplossingen, en niet aan nog meer polarisatie."

>

OORLOGSVLUCHTELING
VERDIENT MENSELIJKHEID

Dat de piek van vluchtelingen in ons land voor angst en
onzekerheid zorgt, is begrijpelijk. Tegelijk is het nodig om de
juiste cijfers te herhalen: wellicht gaat het dit jaar om 25.000
erkende vluchtelingen. Dat is 0,2% van onze bevolking.
Vlaanderen kan dat aan. En wie iets anders beweert, is van
slechte wil. Groen legt een actieplan op tafel.

Geen geld meer voor sport, cultuur & welzijn
De provincie steunt nu vele organisaties die actief zijn op vlak van
welzijn, cultuur of sport. Die dreigen nu zonder dit geld verder te
moeten of te moeten stoppen. De Vlaamse regering neemt deze
bevoegdheden af van de provincie en hevelt ze over naar Vlaanderen
of naar de gemeenten. Maar veel organisaties dreigen tussen wal en
schip te vallen, omdat ze groot zijn voor één gemeente maar te klein
voor Vlaanderen. De besparingsdrift van Vlaanderen en vele
gemeentes komt daar bovenop.
Het resultaat zal zijn dat kleine muziekfestivals verdwijnen,
vrijetijdswerkingen voor jongeren met een beperking niet meer
kunnen overleven, enzovoort. Momenteel is er op het terrein grote
onrust en onduidelijkheid. Groen verzet zich tegen deze afbouw
zonder volwaardig alternatief voor deze organisaties.

Radio 2 moet blijven
De VRT moet van de Vlaamse regering een stevige besparings-
oefening maken (25 miljoen minder) en wil daarom ook Radio 2
West-Vlaanderen afbouwen. Er zijn plannen om het Radio 2-gebouw
in Kortrijk van de hand te doen. Dankzij onze alerte reactie, en vele
anderen, is de VRT al deels teruggekomen op hun beslissing. Zo
blijven er dagelijks twee ontkoppelde, West-Vlaamse programma's.
Maar het gevaar is nog niet geweken.

Groen vindt deze afbouw onaanvaardbaar. De gewestelijke omroep
was altijd al gevestigd in Kortrijk. Radio 2 is nabije radio, dicht bij ons
en brengt herkenbaar nieuws uit de provincie. De Vlaamse regering
mag ons onze zender niet afpakken. Wij willen geen verschraling
van het radiolandschap.  Radio 2 is bovendien succesvol. Veel West-
Vlamingen worden ermee wakker. Het is radio die behoort tot het
DNA van onze provincie en haar kerntaak zeer goed opneemt,
namelijk de West-Vlaming informeren. Van reportages bij rampen,
incidenten, festivals tot politiek en verenigingsnieuws.
De aanwezigheid van een gebouw biedt alle mogelijkheden om
professioneel te werken. “Niet ver weg van, maar wel midden in de
gemeenschap” zoals de gouverneurs schreven.

2

Schrappen van budget voor conflict-
preventie valt niet te rijmen met
vermijden van vluchtelingenstromen



De bevolking 
wil het, de 
bedrijven willen 
het, nu is het 
aan de politiek 
om leiderschap 
te tonen.
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2015 is het jaar van het klimaat. Het jaar waarin Obama, Radiohead en 
zelfs de paus aan de klimaatalarmbel trekken en overal ter wereld 
burgers massaal van zich laten horen. Ook in ons land blaast de 
klimaatbeweging verzamelen. Negenduizend Belgen, waaronder 
enkele bekende gezichten, brengen onze regeringen voor de 
rechtbank, uit liefde voor het klimaat. In heel het land zijn wakkere 
burgers intussen onderweg naar Parijs, waar eind november een 
cruciale klimaattop plaatsvindt. Wat daar precies op het spel 
staat en waarom dat ook voor jou belangrijk is, ontdek je hier.

KLIMAATTOP PARIJS
De vijf heetste vragen over de top waar de hele wereld het over heeft 

Ondek al onze voorstellen 
en het laatste nieuws over 

onze klimaatcampagne:  
GROEN.BE/KLIMAATUITDAGINGEN 
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Wat staat er op het spel in Parijs?

Wat moet het beleid doen?

Hoe groot is de kans 
op een akkoord?

Waarom is dat voor mij belangrijk?

De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespan-
nen. De wereldleiders van 190 landen zullen er 
tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Ver-
enigde Naties onderhandelen over een nieuw 
globaal klimaatakkoord dat de opvolger moet 
worden van het Kyoto-protocol. De inzet? Een 
ambitieus internationaal klimaatbeleid dat 
landen wereldwijd internationaal bindende doel-
stellingen oplegt om hun uitstoot van broeikas-
gassen voor de komende tien tot vijftien jaar aan 
banden te leggen. 

Klimaatverandering treft nu al wereldwijd mil-
joenen mensen. Als we niets doen, zal onze aarde 
tegen eind deze eeuw met twee graden Celsius 
opwarmen en wordt de situatie onomkeerbaar. 
Alleen een glazen bol kan voorspellen wat dat 
precies betekent, maar één ding is zeker: hoe 
hoger het kwik stijgt, hoe kleiner de kans dat 
we ons collectief kunnen wapenen, tegen meer 
extreme weersomstandigheden, een stijgende 
zeespiegel en smeltend poolijs. Vooral de meest 
kwetsbare mensen zullen het hardst getrof-
fen worden, in het Zuiden maar ook hier. Daarom 
zijn klimaatrechtvaardigheid en sociale recht-
vaardigheid voor Groen twee zijden van dezelfde 
medaille. Alleen als we allemaal samen een 
inspanning leveren, kan er echt iets veranderen.

De temperatuur onder de twee graden houden 
is perfect mogelijk, maar vraagt moed, wils-
kracht en leiderschap. Europa en België kunnen 
daarin een belangrijke rol spelen. De klimaattop 
is het moment om ook onze ministers wakker te 
schudden om mee koploper te worden naar een 
klimaatneutraal Europa in 2050. Met vier klimaat-
uitdagingen daagt Groen onze ministers verant-
woordelijk voor energie, mobiliteit, landbouw en 
economie daarom uit om elk binnen hun beleids-
domein werk te maken van een ambitieus en 
inspirerend klimaatbeleid dat goed is voor de bur-

We mogen gerust hoopvol zijn. De klimaatbe-
weging beleeft een renaissance. Nog nooit was 
er zoveel goodwill en actie. De grote vervuilers 
zullen in Parijs naar alle waarschijnlijkheid wel 
het akkoord tekenen en ratificeren. Ook China, 
de Verenigde Staten en zelfs de paus nemen een 
duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen gaan 
overal in de samenleving burgers en bedrijven aan 
de slag met innovatieve oplossingen. Al die hoop-
volle klimaatinitiatieven samen leggen de kiem 
van verandering en maken duidelijk dat mensen 
actie willen.  Het is die druk van onderuit die er 
mee kan voor zorgen dat we in Parijs een sterker 
akkoord uit de brand slepen.

Klimaatverandering gaat niet alleen om de planeet 
redden. De klimaatstrijd is het perfecte excuus om 
in België, Europa en de hele wereld werk te maken 
van een betere samenleving, op maat van mens én 
planeet. Want maatregelen nemen voor het kli-
maat heeft overal ter wereld een positief effect 
op het dagelijkse leven van mensen. Het zorgt voor 
meer jobs, gezondere en meer energieonafhanke-
lijke burgers en leefbaardere steden en gemeen-
ten. Een Europa met meer hernieuwbare energie en 
minder vervuiling levert 420.000 Europeanen een 
job op en spaart Europa jaarlijks 46.000 vroegtij-
dige sterfgevallen en 150 miljard euro aan energie-
kosten uit.

gers, verenigingen en bedrijven van dit land. Want 
in al deze beleidsdomeinen liggen de innovatieve 
oplossingen al op tafel. De politieke wil en durf om 
keuzes te maken, daar wachten we op.

Waarom is twee graden cruciaal?

MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen
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Met de ondertekening van het Burgemeesters-
convenant engageerde het gemeentebestuur
zich om de klimaatdoelstellingen van Europa in
Zwevegem scherper te stellen. Met alleen maar
een handtekening raken we echter niet veel
verder.
Inwoners worden opgeroepen om spaarzaam te
zijn met verlichting, om ’s nachts geen lampen
te laten branden. Binnen is het donker, buiten is
er licht, de hele nacht door.

Eandis, de netwerkbeheerder in Zwevegem,
heeft voor het gemeentebestuur een lichtplan
gemaakt. Maar uit het plan blijkt geen enkele
ambitie. Alhoewel de techniek ondertussen ook
in openbare verlichting is gestandaardiseerd,
zal ons bestuur niet inzetten op LED-
verlichting, noch op besparingen door de
verlichting te verminderen. EANDIS dicteert zijn
wet en de gemeente volgt braafjes. Om toch
maar iets te doen, heeft men - zonder er
evenwel over te communiceren - in een paar
straten enkele lampen uitgeschakeld. Dit
zorgde bij een aantal bewoners voor wrevel. En
waarom houdt ook de oppositie zich stil?

Groen pleit ervoor om, in navolging van de
groeiende lijst van andere West-Vlaamse
gemeenten, op maandag-, dinsdag-, woensdag-
en donderdagnacht op alle gemeentewegen
van 23u30 tot 4u30 de lichten te doven. Zo
zorg je voor een pak minder lichtvervuiling én je

realiseert een fikse besparing: 5.305 straat-
lampen die samen 1.040 uren minder branden
betekent een jaarlijkse besparing van € 65.000!
Die centen kun je dan inzetten om onze wegen
veiliger te maken.
Een gemeentebestuur dat beloofde de
gemeente financieel gezond te maken, laat een
dergelijke bonus toch niet liggen?

Sommigen zijn van mening dat dan de veilig-
heid in het gedrang komt. In juli 2015 werd in het
Verenigd Koninkrijk een studie gepubliceerd
waar men in 62 gemeenten gedurende een
periode van 14 jaar de evolutie van verkeers-
ongevallen en criminaliteit heeft onderzocht na
het uitschakelen van de openbare verlichting
tijdens de nacht. De conclusies waren heel
duidelijk: er was geen enkele invloed op de
cijfers. De gemeenten kunnen dus veilig hun
openbare verlichting uitschakelen in de
nachturen. Waar wachten we op?

®
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Europalaan Zwevegem: de openbare verlichting werkt al, maar er staan nog geen
huizen ...

>

4 WIE LAAT 'S NACHTS HET LICHT
NOG BRANDEN?

Als we op reis zijn, klagen we niet over de duisternis, maar onze
eigen gemeente laat de hele nacht door licht branden? Tijdens de
oliecrisis van de jaren ’70 gingen de straatlichten uit. Toen we uit
dit dal klommen, kon het niet meer op. Er was energie zat. Tot nu
dus.

YVES DE BOSSCHER
Bestuurslid, Sint-Denijs

Groepsaankopen in Zwevegem?
Zwevegem nam de voorbije maanden niet deel aan de
promotie van de groepsaankopen van spouwmuurisolatie
en zonnepanelen. Jammer, in het Burgemeestersconvenant
is nochtans opgenomen dat Zwevegem daar wel zou op
inzetten. Op die manier missen inwoners van onze gemeente
kansen om duurzamer door het leven te gaan. We rekenen er
op dat ons gemeentebestuur wel op de eerstvolgende trein
springt.

-

Inspraak zonder voorwaarden
Zwevegem beschikt over een uitgebreid verenigingsleven
voor jongeren. Jongeren zijn onze toekomst, maar er wordt
niet altijd naar hen geluisterd. Groen wil een luisterend oor
bieden en wil hen ook - letterlijk en figuurlijk - een stem
geven.
Ook voor grote infrastructuurprojecten is er qua inspraak
nog ruimte voor verbetering. Zo kreeg de gemeentelijke
MINA-raad het inrichtingsplan voor het Lettenhofpark niet
te zien.

//www.groenzwevegem.be

_

Omleidingsweg voor de N8
Het dossier voor de omleidingsweg voor de N8 in Moen en
Heestert sleept al  jaren aan. De Sluislaan langs het kanaal
Bossuit-Kortrijk wordt gebruikt voor zwaar verkeer van Imog
en sluipverkeer voor de industriezone Trekweg in Moen. Dat
leidt tot gevaarlijke situaties voor de zachte recreant die
van het groen langs de vaart wil genieten. Hoewel de
intercommunale Leiedal voorstellen formuleerde die aan de
meeste verzuchtingen van zowel bewoners als
natuurvereniging tegemoetkomen, blijft het op alle banken
opnieuw stil. De tijd dringt.

 _

Gezocht: gemeentepersoneel
De gemeenteraad van 28 september 2015 kreeg een goed
onderbouwd 'actieplan Armoede' voorgelegd. Dat verdient
een pluim. Om alle acties goed te coördineren, is er dringend
nood aan geschikt personeel.

Voor de inhoudelijke opvolging van bouwvergunningen en de
goede ruimtelijke ordening is er geen eigen personeel meer.
En ondertussen haalt Natuurpunt de kastanjes uit het vuur.
Zo heeft ze recent 2 flagrante bouwovertredingen in het
agrarisch gebied kenbaar gemaakt waarbij men telkens voor
de aanleg van niet-vergunde wegen waardevolle kleine
landschapselementen had vernietigd. Op vraag van
Natuurpunt heeft de politie de werken geverbaliseerd en stil
gelegd … maar achteraf werd er op beide locaties nog in alle
stilte verder gewerkt.

_

Doe mee met Groen Zwevegem!

Kun jij je vinden in de ideeën van Groen? Vind je natuur ,
gelijke kansen voor jong en oud, duurzaamheid en mobiliteit
belangrijke thema’s? Wat wil jij in een Groen-programma
zien? Laat het ons weten.

CONTACT Groen Zwevegem

p/a Eddy Loosveldt

Lindelos 2

8551 Heestert

056 645007

eddy.loosveldt@groen.be

www.groenzwevegem.be

facebook.com/groenzwevegem
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