
Onlangs bracht OCMW-voorzitter
Christine Claeys (CD&V) een
budgetwijziging op de gemeenteraad. 
Het OCMW zou vier van haar woningen
verkopen. De woningen zouden immers
niet meer bewoonbaar zijn.
Een plaatsbezoek door Groen aan één van
de woningen bewijst het tegendeel. Drie
jaar geleden werd de elektriciteit nog
vernieuwd.

Dat twee van de woningen naast de fel
gecontesteerde verkaveling in Stuiver
liggen, is geen toeval. We vermoeden dat
er afspraken gemaakt zijn tussen de
bouwpromotor en het bestuur. De sloop
vergroot het project van de
bouwpromotor, wellicht goed voor drie tot
vier bijkomende nieuwbouwwoningen. 
Zoals we reeds eerder zeiden: de
bouwpromotoren trekken steeds aan het
langste eind.

 Samenhang ontegensprekelijk

 "De aanvraag voor de verkaveling
gebeurde al voor er sprake was van een
verkoop van de woningen" zegt Christine
Claeys aan een journalist van Het Laatste
Nieuws. Op zich juist, maar andere feiten
tonen toch een grote samenhang.

Op 11 maart 2014 doet Ecohomic NV een
verkavelingsaanvraag. Eind april 2014
ontvangt de bewoner van één van de
woningen een nieuw huurcontract voor
één jaar. Voordien had hij een huurcontract
van meerdere jaren. Dit contract eindigt op
30 april 2015. Op 15 mei 2014 beslist de
gemeenteraad over de verkaveling in de
Stuiver. De openbare verkoop wordt in
principe eind april 2015 afgerond.

De echte beslissing werd dus al in april
genomen, nog voor de verkaveling werd
goedgekeurd op de gemeenteraad.
Waarom zou het OCMW anders ineens het
contract van de bewoner veranderen? 
Dat de beslissing om de woningen te
verkopen officieel werd op de
gemeenteraad van 27 november 2014,
kan Groen niet overtuigen.

GROENKRANT
GROEN WAARSCHOOT  >  LENTE 2015

INTERVIEW MET
MEYREM ALMACI:
“HET KAN ANDERS”

GROEN WAARSCHOOT
ZOEKT 200
HANDTEKENAARS
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> Dat twee van de OCMW-woningen naast de fel gecontesteerde verkaveling in Stuiver liggen, is
geen toeval.

BELANG BOUWPROMOTOR
BOVEN DIE VAN KWETSBARE
CD&V en Open VLD houden van verkavelen. Maar dat
maatschappelijk kwetsbare mensen moeten opkrassen om
een bouwproject te realiseren, is onverdedigbaar. CD&V
vergeet ook in Waarschoot haar sociaal gelaat. OCMW-
voorzitter Christine Claeys ontkent in alle toonaarden.

PETER COUSAERT
Voorzitter
peter.cousaert@groen.be

Peter Cousaert in gesprek met bewoner Daniel De Meulemeester>

Groen vraagt uitstel verkoop en begeleiding
van de bewoners

De OCMW-voorzitter zegt dat met de bewoners wordt gezocht
naar een andere, betere woning. In de praktijk komt dit neer op
een inschrijving bij een sociaal verhuurkantoor en het
maandelijks toesturen van een lijst met huurwoningen.

“Ik word aan mijn lot overgelaten,” zegt Daniel De Meulemeester,
één van de bewoners van de omstreden huizen. “Ik kan dat ook
niet goed, zelf naar een woning zoeken. Ik ben ook al eind de 60”.
Het wordt tijd dat het OCMW hier zijn rol opneemt en degelijke
ondersteuning biedt.

Daarenboven, als het klopt wat de voorzitter zegt, is er eigenlijk
geen druk om snel te verkopen. Daarom roept Groen op om te
wachten met de verkoop tot er een oplossing is voor deze
mensen.

We vragen eveneens dat het OCMW-bestuur voldoende
huursubsidie voorziet als maatregel om tegemoet te komen aan
de eventueel sterk verhoogde huursom van de bewoners.

Ook in Waarschoot vergeet CD&V
haar sociaal gelaat
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Bomen geven ons energie en leven. Het is
onze verantwoordelijkheid om hen te
verzorgen en te beschermen. Wij hebben
meer bomen nodig, vooral streekeigen
soorten. Bomen planten, helpt de enorme
hoeveelheid jaarlijks gekapte exemplaren
te vervangen. Om dit te realiseren wil
Groen Waarschoot een gemeentelijk
bomenplan.
Daarin beantwoorden we wat we vandaag
hebben in onze gemeente, wat we in de
toekomst willen en hoe we daartoe
komen.

Inventaris

In deze inventaris wordt onder meer
opgenomen welke waardevolle oude
bomen en welke soorten er in onze
gemeente zijn.

Streekeigen plantmateriaal en
uitbreiding bomenbestand

In het bomenplan willen we een lijst met
streekeigen plantmateriaal opnemen. Dit
moet elke inwoner helpen om bomen aan
te planten die de biodiversiteit verbeteren.
Streekeigen bomen trekken vogels,
vlinders en egels aan. Ze zijn goedkoper en
gaan langer mee. Door betere aanpassing
aan ons klimaat, zijn ze beter bestand
tegen ziekten en plagen.

We willen ook een plantverplichting voor
eigenaars die bomen vellen én we vragen
de gemeente om voor elk geveld
exemplaar, minstens een nieuw aan te
planten.

Ten slotte brengen we in kaart op welke
plaatsen in onze gemeenten extra bomen
kunnen worden aangeplant. Groen wil dus
niet enkel behouden wat er is.

Jaarlijkse evaluatie

Een jaarlijkse evaluatie leert ons hoe het
bomenbestand evolueert. Elk jaar wordt
dan een werkplan opgesteld met
onderhoudsactiviteiten en aan te planten
bomen.

Respect voor groeitempo

Goed verzorgde bomen en bossen zijn
hernieuwende energiebronnen en
bruikbare materialen: een groeiende
‘voorraadkast’. Ze ‘oogsten’ moet hun
groei respecteren, liefst trager dan de

groei zelf. Dan pas zullen de bossen, ons
voor altijd voorzien van onze behoeften.

PATRICIA SCHOTTE
De markt start om 17u00 en eindigt om 21u30. Voor meer info en
standhouders, mail eco.punt@gmail.be of bel 0477 70 56 89.

PETER COUSAERT
Voorzitter
peter.cousaert@groen.be

GROEN VRAAGT
BOMENPLAN

Repair Café op voorstel Groen Waarschoot

Op 28 maart organiseerde de gemeentelijke natuur- en milieuraad
(Gemina) van Waarschoot een Repair Café. De Gemina deed dit op
voorstel van Groen Waarschoot.

Een Repair Café is een bijeenkomst, georganiseerd op buurtniveau.
Men repareert er meegebrachte kapotte spullen met hulp van
vrijwilligers. Hiermee wil men de afvalberg verkleinen,
reparatiekennis behouden en de sociale kennis versterken.

Groen wil hier graag een jaarlijks evenement van maken en is
opnieuw bereid haar schouders onder de uitwerking te zetten.

3de biomarkt Eco.punt op 26 juni

Op 26 juni organiseert Eco.punt haar derde biomarkt in Waarschoot.
Eco.punt heeft daarvoor al enkele jaren een samenwerkingsverband
met Unizo Waarschoot, die op dat moment haar jaarmarkt
organiseert.

Zoals elk jaar verwelkomt Eco.punt heel wat organisaties en
bedrijven die werken rond bio, ecologie, Fairtrade en
streekproducten. Elk jaar groeit het aantal standhouders.

Fairtradelabel

Elk jaar helpen verschillende groenen mee aan dit initiatief. Met
deze biomarkt werken we in belangrijke mate mee aan de
doelstelling van de gemeente om het fairtrade-label te behalen.

Ook Groen Waarschoot zal dit jaar op de markt staan. Naar goede
gewoonte verkopen we onze bio- en Fairtrade mojito en tal van
andere Fairtrade-dranken. We hopen zo de zon naar u toe te
brengen.

We staan er vaak te weinig bij stil, maar bomen doen leven. Ze
voeden dieren en ze zijn cruciaal in de aanpak van klimaat-
problemen. We denken nauwelijks na als we een boom willen
kappen om vallende bladeren te vermijden. Groen wil een
gemeentelijk bomenplan voor een groeiend bomenbestand.
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Dit moet ons helpen de biodiversiteit
te verbeteren



Burgers hebben vandaag al heel veel
mogelijkheden om het beleid te volgen en
te controleren via de toepassing van
passieve openbaarheid van bestuur. Groen
wil nog een stap verder zetten en wil alle
gemeenteraadsdocumenten op de
website van onze gemeente. Beleid wordt
realistischer en meer gericht op de echte
noden van de inwoners als een bestuur de
deuren opengooit voor zijn inwoners.

Groen wil de openbaarheid van bestuur
actiever maken. Enkele dagen voor de
gemeenteraad kunnen de documenten op
de site van de gemeente worden
geplaatst. Dit is wettelijk mogelijk en is
zeer eenvoudig. Het zorgt ook voor minder
werklast voor het personeel, want ze
moeten geen documenten meer
doorzenden naar geinteresseerde
inwoners. Een uitzondering geldt
natuurlijk voor alle documenten van de
gesloten zitting van de gemeenteraad.

Discussie gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 5 maart was er
een discussie over inzage in de
documenten van de gemeenteraad. 
Een nieuw systeem stelt
gemeenteraadsdocumenten digitaal ter
beschikking van gemeenteraadsleden.

Dit leidde even tot onduidelijkheid over
hoe de inwoners van onze gemeente
documenten kunnen opvragen. Ze hebben
immers geen toegang tot het systeem.
Uiteraard kan elke burger gewoon
documenten blijven opvragen, ook
digitaal. Dit is gewoon de toepassing van
de wet. Ook Groen vraagt maandelijks
documenten op, om haar oppositiewerk
gedegen uit te voeren.

Eerdere voorstellen

Ons voorstel om de documenten
eenvoudigweg op de website te plaatsen
komt bovenop  eerdere voorstellen die we
al deden. Zo vragen we al langer dat het
bestuur informeert over de mogelijkheden
van burgers om hun mening te geven over
het gemeentelijk beleid. Dit kan vandaag
immers al via verzoekschriften,
gemeentelijke volksraadpleging,
voorstellen en vragen aan het
gemeentebestuur.

Daarenboven willen we ook een
versoepeling van de regels voor inspraak
via het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad. We vragen bijvoorbeeld
het invoeren van spreekrecht voor burgers
op de gemeenteraad. Aan het begin van
elke gemeenteraad zou dan een half uur
kunnen worden voorzien om burgers aan
het woord te laten. Dit gebeurt nu al in
enkele gemeenten.

En we stelden ook al voor om op de
website een goed overzicht te geven van
de inkomsten en uitgaven van de
gemeente.

PETER COUSAERT
voorzitter
peter.cousaert@groen.be

TREES VERBORGH

PETER COUSAERT
Voorzitter
peter.cousaert@groen.be

Jari in actie>

GEMEENTERAADS-
DOCUMENTEN OP WEBSITE

Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen
in jeugdraad

Sinds 2015 is de bijna zeventienjarige Jari Rijckaert de nieuwe
vertegenwoordiger voor Jong Groen in de gemeentelijke jeugdraad.

Jari engageert zich op school via Wereldburger, een werkgroepje dat
streeft naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Hij wil dit graag
doortrekken in Waarschoot. Als toekomstig econoom wil hij zich
verdiepen in de duurzame economie.

Hij is sinds kort ook vegetariër. Jari vind je vaak in het skatepark of in
de bibliotheek.

'Eropaf' succesvol. OCMW Waarschoot toont
nauwelijks interesse.
Een jaar geleden lanceerde Groen Waarschoot het project 'Eropaf.
We haalden hierdoor ongeveer €200.000 naar onze regio om
mensen te helpen hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Jammer
genoeg is het OCMW van Waarschoot nauwelijks geïnteresseerd.

Met het project willen acht OCMW’s kwetsbare personen dichter bij
het hulpverleningsaanbod brengen en naar de arbeidsmarkt leiden.
Het zijn kwetsbare personen die al met problemen kampen op het
vlak van werk en welzijn: van een gebrek aan opleiding tot
psychische problemen. Bovendien zijn ze moeilijk bereikbaar.

In dit project werken de OCMW’s samen met jeugdhuizen, sociale
werkplaatsen, VDAB, Centrum Algemeen Welzijnswerk,
trainingscentra, etc. Samen bekijken deze organisaties, hoe de hulp-
en dienstverlening beter kan georganiseerd worden.

Ondanks dat er in onze gemeente heel veel verdoken armoede is;
toont OCMW Waarschoot weinig interesse in het project. Een
gemiste kans!

Basisdemocratie en openheid naar de burger staan centraal in
het programma van Groen. Democratie moet meer zijn dan om
de zes jaar een bolletje kleuren. Informatie over het beleid is
dan cruciaal. Dit vereist dat alle gemeenteraadsdocumenten
ter beschikking worden gesteld via de gemeentelijke website.
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De voorbije maanden deed Groen Waarschoot al
heel wat concrete en opbouwende voorstellen
aan de gemeenteraad. Denk maar aan onze
acties die we deden in verband met het
recyclagepark of onze petitie voor een
kiesbureau in het woonzorgcentrum De Linde.
Veel van deze voorstellen passen niet binnen

het bestuursplaatje maar hebben wel een groot
draagvlak.

Om te vermijden dat Groen een forum op de
gemeenteraad krijgt rond deze positieve
voorstellen trok de gemeente het aantal
handtekenaars op van slechts tien tot meer dan
150 handtekeningen. Niemand wou echter
zeggen dat een actieve Groen-groep aan de
basis lag.

Geen blanco cheque

Groen heeft dus nood aan een pak
handtekeningen om onze voorstellen in de
gemeenteraard te brengen. Hiervoor willen we
een lijst aanleggen van mensen die een

handtekening onder één van onze initiatieven
wil zetten. Uiteraard vragen we geen blanco
cheque aan deze mensen. We zullen voor elk
voorstel opnieuw de nodige handtekeningen
moeten verzamelen. Maar door de aangelegde
lijst bereiken we sneller een groep die het vaak
eens is met de Groene voorstellen.

Neem contact

Onze ideeën verdienen een debat en een
stemming in de gemeenteraad. Realiseer dit
mee. Laat ons zo snel mogelijk weten als je op
onze lijst terecht wil komen. Dit kan via
peter@groenwaarschoot of 0477 70 56 89.

We vragen geen blanco cheque
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Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82,
1070 Brussel

Onze ideeën verdienen een debat en een stemming in de gemeenteraad.>

6 GROEN WAARSCHOOT ZOEKT
200 HANDTEKENAARS

Tot vorig jaar volstonden tien handtekeningen om een idee voor te
leggen aan het gemeentebestuur en gehoord te worden in de
gemeenteraad. Na drie initiatieven van Groen Waarschoot trokken
CD&V en Open VLD dit op naar 10% van de kiezers. Groen zoekt nu
handtekenaars om onze voorstellen in de gemeenteraad te kunnen
brengen.

PETER COUSAERT
Voorzitter
peter.cousaert@groen.be

NMBS veegt 1000 Meetjeslandse
protesthandtekeningen van tafel

Met een botte en geirriteerde brief liet Jo Cornu (CEO NMBS)
aan de intiatiefnemers van burgerinitiatief 'Bond Zonder
Trein' weten dat de dienstregeleing tussen Gent en Eeklo er
helemaal niet op achteruit is gegaan sinds half december.
Nochtans verzamelde BZT in korte tijd maar liefst 1000
handtekeningen van misnoegde reizigers. Vergissen zij zich
dan werkelijk allemaal?

Bond Zonder Trein verzamelde ook verhalen van mensen
voor wie de impact van de nieuwe regeling groot is. Moet
Katty (fictieve naam) met de brommer blijven rijden? 

Ook voor Katty bracht de verandering van de treinuren
zware gevolgen. Katty spoort van Waarschoot naar Lokeren
waar ze in het buitengewoon onderwijs werkt. De
schooluren lopen van 8u45 tot 16u00. Het komt er op neer
dat Katty om 7u12 de trein op moet en pas terug thuis is om
17u45 door de slechte aansluiting met de trein naar
Antwerpen. Niet evident als je mama bent van twee jonge
kinderen en er voor hen wil zijn.

De oplossingen zijn zeer omslachtig: auto betekent file, de
brommer is gevaarlijk en koud, met de fiets is te ver, met de
bus is de reistijd nog langer. De afstand tussen Waarschoot
en Lokeren is 39 kilometer. Met een reistijd van 1,5 uur
betekent dit een gemiddelde van iets minder dan 20 km/uur.
Katty hoopt nog steeds op een oplossing van de NMBS maar
kocht intussen al een brommer.

Groen Waarschoot steunt de acties en vraagt oplossingen
aan de NMBS.

www.bondzondertrein.be

-

Voorzitter Groen Waarschoot lid nationaal
partijbestuur

Anderhalve week nadat hij werd verkozen als voorzitter van
Groen Meetjesland, vaardigen de Groen-leden van Oost-
Vlaanderen Peter Cousaert af naar het nationaal
partijbestuur van Groen. Het partijbestuur komt wekelijks
samen op maandag om de politieke lijn van de partij te
bepalen. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij.

"Mijn engagement voor de partij is de voorbije vier jaar stevig
gegroeid. Binnen het nationaal partijbestuur kan ik dit vijf
jaar verder zetten. Dat maakt me ontzettend blij", zegt Peter
Cousaert. "Ik zal me meer dan ooit mee verantwoordelijk
voelen voor de partijlijn."

Onze partij groeit. Sinds oktober kwamen er al 850 leden bij.
"Alle 850 hebben ze gelijk," zegt Peter Cousaert
breedlachend. "We zijn de enige partij die de koppeling
maakt tussen milieuthema's en sociale thema's. Dat maakt
ons uniek. Daarenboven voeren we constructieve oppositie
op Europees, Vlaams en federaal niveau. Denk maar aan de
alternatieve begrotingen die onze partij neerlegde. We
bewijzen keer op keer dat het wel anders kan."

Peter was al lid van de Politieke Raad, het orgaan dat de
langetermijnstrategie van de partij uittekent. Dit is het
parlement van de partij. Dit mandaat eindigde met
onmiddelijke ingang.

CONTACT Groen Waarschoot

Peter Cousaert

Bovenmeers 24

9950 Waarschoot

0477 70 56 89

peter.cousaert@groen.be

www.groenwaarschoot.be

@groen9950

www.facebook.com/

groenwaarschoot

Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.




