
Tot enkele jaren terug beschikte
Schoonaarde, het 'plekkersdorp', over een
mooi centraal gelegen pleintje waar jong
en oud een praatje konden maken.
Sinds het plein volgebouwd is, is er minder
sociaal contact. Het organiseren van
feesten en kermissen, een belangrijke
functie van een dorpsplein, is ook
moeilijker geworden.
We stellen in Schoonaarde tevens vast

dat ouderen steeds meer geïsoleerd raken.
Het is ideaal dat ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis of bij familie kunnen
blijven wonen.
Een beleid dat er op gericht is om mensen
zo lang mogelijk op te vangen in de eigen
buurt, vraagt om de uitbouw van extra
zorg in de wijk.
Wij wensen dat er centraal in elke
deelgemeente, dus ook in Schoonaarde,
een lokaal dienstencentrum wordt
voorzien. In andere deelgemeenten zoals
Sint-Gillis, Dendermonde, Grembergen en
Baasrode, bewijst dit wekelijks zijn nut.
Groen wil creatief meezoeken naar
aangepaste zorg om zorgbehoevende
ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt
te laten wonen. De lokale overheid heeft
de regierol bij het uittekenen van deze
buurtgebonden zorg en garandeert de
toegang tot zorg voor iedereen. Hiertoe
werkt ze samen met private partners en
bouwt ze indien nodig openbare
voorzieningen uit om buurtgebonden zorg
mogelijk te maken.

Groen kiest resoluut voor een
buurtgebonden aanpak. De missie is niet
langer om mensen zo lang mogelijk in hun
eigen huis laten wonen, wel om mensen
zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde
buurt te houden. De bereikbaarheid van
diensten en voorzieningen, de nabijheid
van winkels, werken aan veiligheid, enz.
zijn daarbij essentieel. Groen gelooft in het
model van integrale wijk- en buurtcentra

waar ruimte is voor een babbel, voor
nuttige informatie, activiteiten op maat,
een opleiding,...
In een dienstencentrum kan je ook terecht
voor gezelligheid en ontspanning. Er
wordt echter vaak veel meer gedaan. Je
kunt er allerlei hobby's beoefenen,
uitstappen maken en zelfs cursussen
geven. Je kunt er ook terecht voor hulp of
verzorging. In een dienstencentrum kan je
ook informatie krijgen over andere
bestaande hulpverleningsvormen of
opvangmogelijkheden.
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BLIJFT WONEN BETAALBAAR?

GEEF DE STRAAT TERUG AAN
DE FIETSER. OOK IN ST GILLIS
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> Het lokaal dienstencentrum De Zonnebloem in St Gillis. Groen wenst dit ook voor Schoonaarde.

SCHOONAARDE HEEFT RECHT
OP EEN  DIENSTENCENTRUM

Groen Dendermonde pleit voor de oprichting van een
dienstencentrum in elke deelgemeente.

MATTHIAS COPPENS
Lijsttrekker
info@groendendermonde.be

> Volkstuintjes in Dendermonde

MICHEL VAN DRIESSCHE
3de plaats
info@groendendermonde.be

Groen wenst meer volkstuinen in Groot-
Dendermonde
Enkele jaren geleden werd 'Het Werk der Volkstuinen' in heel
Vlaanderen gevierd ter ere van hun honderdjarig bestaan. Dit was
ook het geval in Dendermonde. Het verkrijgen en verzorgen van
een volkstuin geeft elke belangstellende de kans biologisch te
tuinieren en schept een toffe en aangename band met de overige
leden.

Lid zijn van 'Het Werk der Volkstuinen' (of 'Het Werk van den
Akker') biedt ook de kans om allochtonen en autochtonen nog
beter met elkaar te laten samenleven, hun cultuur te ontdekken
en eventuele misverstanden te ontmijnen.
Daarnaast is het door gebrek aan open ruimte niet meer
vanzelfsprekend dat elke inwoner nog over een eigen tuintje kan
beschikken.

De huidige volkstuinen moeten zeker gevrijwaard worden voor
eventuele bouwspeculanten.
Groen Dendermonde wil er dan ook voor ijveren om nog meer
open ruimte ter beschikking te stellen voor belangstellenden die
een volkstuin willen bemachtigen.

Groen kiest resoluut voor een
buurtgebonden aanpak
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Er moeten structurele aanpassingen gebeuren
aan de meeste straten in onze deelgemeenten.
In het centrum van Sint-Gillis, onze meest
volgebouwde deelgemeente, is het als fietser
steeds een overlevingsstrijd om veilig te
fietsen. Straten als de Van Langehovenstraat,
de Burg, Potiaulaan, Hullekenstraat, Koning

Albertstraat en zovele andere, zijn gevaarlijk
voor fietsers. Het aantal ongevallen mag dan
laag zijn, het fietsen wordt meer gestimuleerd
als het met een veilig gevoel kan. Op vele
plaatsen rijdt de fietser op straat – tot zover
geen probleem – maar wel tussen rijen
geparkeerde auto’s en doorgaand verkeer in
beide richtingen.
Groen Dendemonde wil de straat teruggeven
aan de fietser. De auto wordt de gast in deze
straten. De straten worden zo ingericht dat
auto's verplicht hun snelheid moeten matigen.
De fietser is er heer en meester. Er is nog veel
werk als wij alle binnenstraten op die manier
willen aanpassen.
Groen vindt het recht van mensen om zich te
verplaatsen fundamenteel. Dit kan door in te
zetten op een andere, duurzame mobiliteit die

zowel betaalbaar als beschikbaar is voor
iedereen.
Daarom is het enerzijds belangrijk dat een deel
van de huidige autoverplaatsingen verschuiven
naar andere transportmiddelen zoals de fiets en
het openbaar vervoer. Anderzijds is het
eveneens noodzakelijk om de mobiliteitsvraag in

te perken.
Een duurzaam mobiliteitsbeleid kan daarom niet
los gezien worden van het ruimtelijk beleid. Wij
willen bereikbare en toegankelijke gemeenten
met een lage autodruk, een veilige
verkeersomgeving en een inrichting van straten
en pleinen op maat van de meest kwetsbare
groepen in onze stad.

Groen wenst de auto 'te gast' in de
binnenstad van Dendermonde
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Waar is de plaats voor de fietser als 2 auto's kruisen? Groen wenst veel plaats voor de
fietser in deze straten.

>

4 GEEF DE STRAAT TERUG AAN
DE FIETSER, OOK IN ST-GILLIS

In onze stad werden reeds goede initiatieven genomen om het
fietsen te stimuleren: fietspoolen van en naar de school, 30 km
zone, fietsverhuur en andere. Maar er dient nog veel meer te
veranderen...

INGE DE BAL
2de plaats
info@groendendermonde.be

Respect voor de burger
Hoorzittingen of inspraakvergaderingen worden door ons
bestuur  gebruikt om het beleid te verkopen en niet om naar
de burgers te luisteren. Groen Dendermonde ziet hierin een
gemiste kans om met de burger in dialoog te treden. Er is
wel degelijk nood aan participatie.
Burgers willen meedenken over het beleid en mee besturen.
Wij willen deze participatie maximaal benutten en hebben
vertrouwen in het oordeelsvermogen en de zin voor initiatief
van deze burgers. Groen wil daarom op twee sporen werken.
Enerzijds de klassieke representatieve democratie
versterken en de gemeenteraad de rol geven die hem
toekomt. Anderzijds de representatieve democratie
aanvullen en vernieuwen met een brede waaier aan
participatie-instrumenten. Dat leidt niet enkel tot een groter
draagvlak, maar ook en vooral tot betere beslissingen.
In Dendermonde worden participatie en inspraak niet echt
getolereerd.
Groen Dendermonde schreef hieromtrent een open brief naar
de burgemeester en schepenen. Deze brief kan je lezen op
onze website.

www.groendendermonde.be
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Actief meewerken in de Groengroep?
Wil je iets veranderen in je stad of deelgemeente? Wil je niet
aan de zijlijn blijven staan maar actief deelnemen aan het
beleid? Dat kan.

Om actief mee te werken aan de campagne van Groen in je
gemeente hoef je zelf niet op een lijst te staan.
Bij activiteiten en tijdens de verkiezingscampagne komt heel
wat kijken, zowel praktisch als inhoudelijk.
Inhoudelijk werkt de groep o.a. aan het
verkiezingsprogramma. Je kunt mee sleutelen aan de
standpunten en ook nieuwe ideeën aanbrengen.
Je kunt met de leden voorstellen formuleren om van
Dendermonde nog meer een leefbare stad te maken.
Praktisch gaat het om affiches ophangen, kandidaten
vergezellen tijdens de campagne, brieven versturen,...

Je kunt ook meer zichtbaar meewerken door op de lijst te
staan. Deze lijst bestaat uit verschillende geëngageerde
mensen: jong, oud, werknemer, student, allochtoon of
autochtoon,... Kortom, een representatie van de bevolking
van je stad. Groen Dendermonde hoopt dit te realiseren op
haar lijst.
Een kandidaat voert in aanloop van de verkiezingen actief
campagne. Hij/zij probeert anderen te overtuigen van de
groene ideeën en standpunten.
Kriebelt het al? Wil je eerst wat meer informatie? Mail ons
en wij nemen contact met je op!

info@groendendermonde.be
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Sjerp zoekt groentje
Doe iets met je mening. Engageer je in je gemeente. Durf de
wereld te veranderen...
Op 14 oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je dit najaar stemmen op
lokale groene politici. En verder? Ga zetelen in een
adviesraad. Zet een actie op via een organisatie. Of stap
gewoon zelf als groentje de politiek in!

www.sjerpzoektgroentje.be

CONTACT
Groen Dendermonde

Graziella De Ros

Rootjensweg 73

9200 Dendermonde

0476/24 90 93

info@groendendermonde.be

www.groendendermonde.be
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