
Hier

Ook vanuit de oppositie 
plaatsen we groene 
thema's op de agenda en 
wegen we op het beleid 
in Deurne

SAMEN MET U GAAN WE VOOR 
EEN GROENER DEURNE
Drie jaar geleden stapte Groen 

Deurne in de meerderheid. Dat 
werd in oktober door de kiezer 

beloond met een extra zetel. De 

Deurnenaar gaf daarmee een 

duidelijk mandaat om de komende 

zes jaar verder te werken aan een 

menselijker, groener en eerlijker 

beleid. 

De nieuwe coalitie van de verliezende 

partijen N-VA, Open VLD en sp.a mag  

er dan voor gekozen hebben dit 

signaal te negeren en Groen 
buitenspel te zetten, wij staan klaar 

met een sterke en gedreven nieuwe 

fractie om met een constructieve 

oppositie opnieuw het verschil te 

maken.  Giuliana Chirinos Saavedra 

(40), Hakim Nawabi (57), Arbër Halili 

(29),  Mathijs Post (34) en Elke Van 

Severen (38) zullen vanuit de 

districtsraad nauwgezet toezien of 

de beloften van de 

meerderheidspartijen over 

burgerparticipatie, sociaal beleid, 
leefbaarheid, groen, schone lucht en 

verkeersveiligheid wel worden 

nageleefd.

GEMISTE KANSEN
Het nieuwe bestuursakkoord, 

nochtans gelanceerd onder de titel 

‘Ambitieus Deurne’, biedt alvast 

onvoldoende garanties. We vragen 

meer visie, duidelijkheid en concrete 

maatregelen, onder meer om de 

zones 30 te doen respecteren en het 
doorgaand verkeer uit onze 

woonwijken te weren. Ambities op 

vlak van gezondheid, klimaat, 

ontharding, de betrekking van het 

middenveld en de versterking en 

verbinding van onze groenruimtes 

ontbreken. Samen met u zet Groen 

Deurne deze thema’s graag op de 

agenda!

in Deurne

Onze fractie in de gemeenteraad

In gesprek met Gruunrant

Respect voor zone 30

© Mathijs PostDe nieuwe Groenfractie in de districtsraad 



HIER

Onze fractie in de gemeenteraad
WIJ ZIJN ER VOOR ELKE ANTWERPENAAR

Dankzij onze hoogste score ooit in Antwerpen bestaat onze fractie uit 

maar liefst elf gemeenteraadsleden! Groen is de tweede grootste partij 
en kan dus stevig wegen op de besluitvorming. De komende zes jaar 

gaan we het beste van onszelf geven om onze geliefde stad de juiste 

richting in te duwen. Onze fractie weerspiegelt de Antwerpse realiteit 

en zal dus ook iedere Antwerpenaar vertegenwoordigen.

Ervaren gemeenteraadsleden Wouter Van Besien, Joris Giebens, Ikrame Kastit 

en Freya Piryns krijgen vanaf nu versterking van zeven nieuwe gezichten. 

Imade Annouri is Vlaams Parlementslid, Koen De Vylder voormalig directeur van 

CAW Antwerpen. Karen Maes ruilt een schepenambt in Deurne in voor de 

Antwerpse gemeenteraad, net als Omar Fathi dat deed in Hoboken.

Yasmia Setta is het jongste gemeenteraadslid en Ilse Van Dienderen zetelt 

zowel in de provincie- als in de gemeenteraad. Nordine Saïdi Mazarou is het 
laatste nieuwe gezicht. 

Deze sterke fractie is de meest diverse van de gemeenteraad. Mannen en 

vrouwen, verschillende leeftijden en achtergronden.

De aanwezige expertise is enorm. Zowel op vlak van milieubeleid, sociaal 

beleid, ruimtelijke ordening, economie, jeugd en onderwijs zullen we onze 

stempel kunnen blijven drukken op deze stad.
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IN ’T 
KORT

HIER

In woonwijken komen de 
bewoners op de eerste plaats, 
niet de snelheidsduivels

IN GESPREK MET GRUUNRANT

Groen Deurne maakt een prioriteit van het versterken en behouden van  

waardevol groen in Deurne. Tijd om hierover in gesprek te gaan met ‘Gruunrant’,   
een samenwerkingsverband van meer dan 32 verenigingen dat ijvert voor het 

behoud van de open ruimte in de stadsrand. 

Paul Lermytte, bezieler van Gruunrant: “We zijn geen actiegroep, maar willen  

met de verschillende verenigingen, de aangrenzende gemeenten en districten 

acties opzetten om het noordoostelijke stadsrandbos te behouden, te 

verbinden en te versterken.” Paul gaat verder: “De eerste stap is informeren. 

Veel inwoners van stad en rand weten immers niet welke ecologisch 

waardevolle natuur verborgen ligt tussen stad en rand. We organiseerden 

hiervoor fietstochten en onze fietskaart is beschikbaar op de website.

RESPECT VOOR ZONE 30

Als schepen van onder andere 
senioren en sociale zaken zorgde 

Karen Maes de voorbije jaren voor 

mooie realisaties zoals een 

TOEGANKELIJK 

CULTUURAANBOD voor mensen 

met een beperkt inkomen en 

zilveren lussen voor senioren. 

Karen zetelt nu in de 

gemeenteraad, waar ze het 

sociale beleid en de Deurnese 

dossiers van het nieuwe bestuur 

kritisch onder de loep neemt.

Iedere Deurnenaar heeft recht op 

groen. In straten met weinig 

plaats voor plantsoenen en 

bomen promootten we met Groen 

in het bestuur de voorbije jaren 

geveltuintjes. En we gaan graag 

een stapje verder:  

GROENSLINGERS die de beide 

kanten van de straat verbinden 

zorgen voor extra groen en plaats 

voor dieren. Onze nieuwe fractie 

vraagt het district om na 

Antwerpen en Borgerhout dit 

project ook in Deurne uit te rollen.

Goed nieuws voor iedereen die 

betrokken is bij de buurt. Vanaf 

2019 is STADSMAKERS een 

districtsbevoegdheid en krijgt het 

district de kans om 

buurtinitiatieven en projecten die 

het samenleven bevorderen nog 

meer te ondersteunen. Groen 

hoopt dat het nieuwe 

districtsbestuur aan de slag gaat 

en de vele bewonersgroepen, 

samentuinen en sociale projecten 

de plek geven die ze verdienen.

ELKE VAN SEVEREN
Districtraardslid
evanseveren@telenet.be

MATHIJS POST
Districtraadslid
mathijsppost@gmail.com

In de aanloop van de verkiezingen 
schreven we een memorandum. Tot 

onze vreugde merkten we dat onze 

eisen over de partijen heen werden 

opgenomen.” Paul lacht. “Nu kijken 

we uit naar de uitvoering. We willen 

dat de overheid acties onderneemt 

om dit noordoostelijke stadsrandbos 

te beschermen.

Daarom hebben we verschillende 

werkgroepen die actief voorstellen 

doen naar de overheden. Zoals 

bijvoorbeeld rond de intunneling van 

de E313, of het ontharden van enkele 

gebieden. Voor dit laatste kregen we 

trouwens geld van de Vlaamse 

overheid.” Paul sluit af: “Ik had nooit 

durven dromen dat we met Gruunrant 

zoveel mensen gingen bereiken, dat 

stemt me hoopvol voor onze Groene 

Rand.”

Is het hier nu zone 30 of mag je 50 
rijden? Een herkenbare vraag voor 

veel automobilisten. Maar de uitrol 

van de zone 30 is een aanfluiting en 

de snelheidsduivels houden vrij spel. 

De Deurnenaar is het zat.

Van een nieuw en ‘ambitieus’ 

districtsbestuur verwacht je dat dit 

vraagstuk hoog op de agenda staat. 

Niets is echter minder waar. Geen 

woord in het bestuursakkoord om de 

woonwijken veiliger te maken en de 

zone 30 te respecteren.

Groen pleit voor autoluwe 

woonwijken, bedoeld voor de 

bewoners van de wijk. Met een 

doordacht circulatieplan is dit prima 

mogelijk. Waar de zone 30 geldt, past 

men het straatbeeld aan door 

wegversmallingen, slimme 

verkeersfilters of as-verschuivingen. 

Met de kosten van een plantenbak 

kan de veiligheid voor alle 

weggebruikers al verveelvoudigen! 

Dus waar wacht dit bestuur op?

Groen vraagt snel méér duiding, 

handhaving en structurele 

aanpassing van de straten.



GROEN

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een 
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor 
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc 
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’

Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van 
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was 
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze 
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was 
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de 
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14 
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’

‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze 
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die 
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met 
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan 

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen? 
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want 
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de 
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk 
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene 
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken. 
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze 
klimaatregering met een sociaal hart.’

© ID/Bas BogaertsMeyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

‘Een ambitieuze klimaatregering 
met een sociaal hart,  
dát is een ommekeer’



GROENGROEN

FEDERAAL PARLEMENT
KRISTOF CALVO
31 jaar - Mechelen 

Kristof Calvo, in 2010 het jongste 
parlementslid ooit, werd in een 
mum van tijd de spreekbuis van 
progressief Vlaanderen. ‘Als politici, 
ondernemers, middenveld en burgers 
samenwerken, is er zo veel mogelijk 
in dit land. Ja, dit jaar maken we de 
politieke ommekeer waar.’

VLAAMS PARLEMENT
MEYREM ALMACI
42 jaar - Deurne 

De toekomst maken we zelf, moet 
Meyrem Almaci gedacht hebben toen 
ze als jonge twintiger in de politiek 
ging. Ze schopte het in sneltempo tot 
partijvoorzitter en parlementslid. ‘Er 
is geen planeet b, dus wij gaan voor 
de volle 100 procent voor plan a: een 
groener en socialer Vlaanderen.’

MAAK KENNIS MET ONZE  LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa 
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken 
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden 
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte. 
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de 
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer? 
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid 

Vele tienduizenden scholieren 
kwamen de afgelopen maanden op 
straat en eisten meer klimaatambitie 
van de regering. Federaal 
fractieleider Kristof Calvo (Groen) 
is apetrots dat de klimaatgeneratie 
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet 

langer dat ze met een kluitje in het 
riet gestuurd worden’, legt hij uit. 
‘De echte spijbelaars zitten in de 
regering. Ons land haalt geen enkele 
klimaatdoelstelling. Sterker nog: 
de uitstoot stijgt weer! De jongeren 
die nu op straat komen, willen geen 
woorden meer, maar daden.’

Vlaams fractieleider Björn Rzoska 
treedt hem bij. ‘Vlaams minister 
van Leefmilieu Joke Schauvliege 
maakt gekke bokkensprongen om 
de klimaatgeneratie te recupereren, 
maar de realiteit is dat ze jarenlang 
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt 
het jaar van de ommekeer voor het 
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf 
woorden eindelijk om in daden. Dit 
jaar vormen we een klimaatregering 
die een bindende klimaatwet stemt.’

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP

Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

‘De klimaatgeneratie wil geen 
woorden meer, maar daden’



'NESTOR' 
KOEN DE VYLDER 

De nestor van onze 

gemeenteraadsfractie is Koen De 

Vylder (58). Na zijn jarenlange 

ervaring in het sociaal werk, kijkt hij 

uit naar deze nieuwe uitdaging.

"De volgende 6 jaar zal ik 

gemeenteraadslid zijn in Antwerpen 

en lid van het Bijzonder Comité voor 

de sociale dienst (OCMW). 

Ik zal me dus vooral bezig houden 

met het sociaal beleid in Antwerpen. 

Ik doe dat vanuit een 

mensenrechtenperspectief, daarom 

heb ik bij mijn eedaflegging ook 

getrouwheid gezworen aan de 

Universele Verklaring voor de Rechten 

van de Mens. 

Ik ben door de Antwerpse Groene 

Senioren gevraagd om bijzondere 

aandacht te besteden aan de thema's 

die betrekking hebben op de 

veelkleurige grijze en zilveren 

inwoners van onze stad. Dat doe ik 

graag en met veel engagement!"

'BENJAMIN' 
YASMIA SETTA 

We stellen u graag de jongste telg 

in onze gemeenteraadsfractie 

voor: Yasmia Setta! Met haar 25 

jaar is ze zelfs het jongste lid van 

de hele gemeenteraad.

"Mijn prioriteiten voor de komende 

zes jaar zijn gericht op het sociale 

leven in de stad. Dit wil zeggen 

dat ik me ga richten op alles wat 

met jeugd, diversiteit en 

samenleven te maken heeft. 

Als jeugdwerkster sta ik dichtbij 

jongeren en heb ik een heel 

duidelijk beeld waar voor hen de 

noden in de stad liggen. Voor mij is 

het dan ook belangrijk om hun 

stem te laten horen in de 

gemeenteraad."

PROVINCIE MOET MEER AMBITIE HEBBEN QUA 
KLIMAAT- EN MONDIAAL BELEID

Groen haalde bij de provincieraadsverkiezingen van oktober vijf zetels in de 

provincieraad. Daarmee zijn we één van de sterkste fracties in Antwerpen. Op 

de beperkte bevoegdheden die er nog zijn na de afslanking van de provincies, 

willen we zo hard mogelijk onze groene stempel drukken, ook al lijkt N-VA de 

provincies van binnenuit verder te willen uithollen.

Sinds begin 2019 heeft Antwerpen niet langer 72, maar 36 provincieraadsleden. 

Een heel deel bevoegdheden zijn weggevallen, waaronder sport, onderwijs, 

cultuur,...  Enkel de grondgebonden bevoegdheden zoals leefmilieu, mobiliteit, 

ruimte en economie blijven nog over.

Voor Groen blijven daarmee een pak belangrijke bevoegdheden provinciaal en 

daar willen we dan ook hard op wegen. Denk maar aan de coördinatie van 

fietspaden over de gemeentegrenzen heen, het bewaren en uitbreiden van 

groene longen en natuur, ecologische groepsaankopen, of het duurzaam 

inplannen van nieuwe KMO-zones en woongebieden.

Hoewel op de voorpagina het woord ‘Ambitie’ vetjes gedrukt stond, zien we 

daar weinig van terug in het bestuursakkoord. N-VA wil de provincies 

afschaffen, en valt hen nu van binnenuit aan. De meerderheid gooit 

belastinggeld, expertise en goeie structuren zomaar weg. Er is geen visie qua 

klimaat, zowat alle steun voor mondiaal beleid en ontwikkelingsdoelen 

verdwijnt en opleidingscentra als het PVI worden geprivatiseerd. Ook Groen 

denkt op termijn eerder aan stads- en streekgewesten in de plaats van de 

provincies, maar daar beslist de Vlaamse regering over. Nu de provincies nog 

bestaan, is het onze plicht hard te blijven werken, maar daar denkt N-VA 

duidelijk anders over.

REGIONAAL
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De Groene Provincieraadsleden
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HIER

Met maar liefst 50 zijn ze! 

Jouw vertegenwoordigers in de 

gemeente- en districtsraden van 

Antwerpen. Deze kanjers gaan de 

volgende zes jaar het beste van 

zichzelf geven voor een eerlijkere, 

gezondere en menselijkere stad!

1
Michel Lacroix (links) en Simon 

Viskens (rechts) werden op 16 
december verkozen tot secretarissen 

van Groen Deurne, Peter Van De Poel 

(midden) wordt voorzitter.

2
De #klimaatgeneratie laat niet 

met zich sollen, en gelijk hebben 
ze! 

De klimaatspijbelaars zijn niet de 

jongeren, de klimaatspijbelaar zitten 

vandaag in de regering. 2019 wordt 

het jaar waarin een klimaatregering 

een bindende klimaatwet stemt. Dat 

is ons plan A, want er is geen planeet 

B.

3
Groen Deurne staat klaar voor een 

knallende campagne samen met 
Meyrem Almaci, onze voorzitter  én 

inwoner van Deurne.

4
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Doeners uit Deurne 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.

FILMBRUNCH 
ZONDAG 17 MAART 2019

OP ZONDAG 17 MAART BEN JE WELKOM VAN 10U TOT 13U IN 
DIENSTENCENTRUM SILSBURG (HERENTALSEBAAN 597) VOOR DE 

FILMVERTONING VAN 'PLANNEN VOOR PLAATS', EEN DOCUMENTAIRE 
VAN NIC BALTAHZAR OVER HET WERK EN DE VISIE VAN VLAAMS 

BOUWMEESTER LEO VAN BROECK.

NA EEN GEZELLIGE BRUNCH BEKIJKEN WE SAMEN DE DOCUMENTAIRE 
EN GAAN IN GESPREK OVER DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DE 

ACTUELE BOUWPROJECTEN IN DEURNE.

INSCHRIJVEN KAN VIA 
INSCHRIJVEN.GROENDEURNE@GMAIL.COM

HEEL GRAAG TOT DAN!

Groen Deurne 
Peter Van de Poel

Joos van Den Steenelei 44

2100 Deurne

info@groendeurne.be

www.groendeurne.be

     Facebook.com/GroenDeurne

      @Groen_Deurne

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.




