
Hier

"Elke schepen is voor 
ons een schepen van 
duurzaamheid en 
klimaat."

(NIEUWJAARS)WENSEN
Het nieuwe jaar is intussen al 

enkele weken oud. Toch wensen 
we je ook langs deze weg een 

gezond en gelukkig 2019. Want is 

dat niet het allerbelangrijkste: 

gezondheid en geluk? 

We zijn blij dat Groen ook de komende 

zes jaar een zitje heeft in de gemeen-

teraad en op die manier een stukje 

bijdraagt aan een gezond en gelukkig 

Dendermonde. We blijven construc-

tief oppositie voeren en zelf 

voorstellen voorleggen. En natuurlijk 
beoordelen we ook het beleid van de 

meerderheidspartijen: kritisch zijn, 

maar instemmen als het goed is. 

Voor ons is duurzaamheid absoluut 

de rode draad doorheen het volledige 

beleid. Duurzaamheid in alle beteke-

nissen, zowel ecologisch, sociaal, 

economisch als op het gebied van 

participatie. 

Het klimaatplan moet een prioritaire 

doelstelling zijn. Ook een stad kan 
heel wat bijdragen. Think global, act 

local. 

Het bestuur moet een duidelijke visie 

uitwerken om de betonstop in Den-

dermonde aan te pakken, en focussen 

op een armoedeplan. Helaas neemt 

ook in onze stad de armoede toe.

Meer fietspaden, veiliger fietsen, 

toepassen van het STOP-principe, 

minder afval, werken aan een 
kindvriendelijke stad: er liggen heel 

wat uitdagingen op ons pad.

Wij kijken enthousiast uit om de 

komende jaren constructief aan een 

gezond en (h)eerlijk Dendermonde 

te werken. Zin om mee te doen? 

Neem gerust contact met ons op, we 

luisteren graag!

in Dendermonde

Maak kennis met Aline Willen

De kracht van een topteam

Toegang voor iedereen, graag!

© Matthias Coppens Walther Boeykens, Michel Van Driessche, Cedric Labeau, Aline 
Willen, Iris Uyttersprot en Roland De Meersman.
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Maak kennis met Aline Willen
KERNLID VAN GROEN DENDERMONDE 

Als ik mensen over mijn politiek engagement vertel, krijg ik vaak te 

horen dat politici zakkenvullers zijn die niet omkijken naar de burgers 
die ze moeten vertegenwoordigen. Nochtans doen ook heel wat 

oprechte mensen aan politiek. 

Mensen die verantwoordelijkheid nemen en in een complex politiek landschap 

een betere toekomst mogelijk maken: van die groep wil ik deel uitmaken!

In onze huidige welvaartstaat word je aan je lot overgelaten als je tegenslag 

kent in het leven. Het kan ieder van ons overkomen, het overkwam mij ook 

na mijn studies. 

Als je pas afgestudeerd bent, werkloos wordt, alleenstaande moeder of vader 

bent, financiële problemen kent of als jij of je partner of kind plots heel erg ziek 

wordt, dan kom je vrijwel onmiddellijk in de armoede terecht. Zelfs al ben je 

gezond en heb je werk, dan nog riskeer je niet genoeg over te houden om van te 

leven. En dat is nu net wat de gele hesjes aanklagen. Hun protest is een sym-
bool voor de groter wordende kloof tussen rijk en arm, van een grote 

onrechtvaardigheid. We moeten meer transparantie eisen over de belasting-

gelden, meer inspraak voor burgers vragen en meer steun geven aan mensen 

die door een moeilijke periode gaan.

Onze steden zijn erg vervuild. Dat heeft gevolgen voor onze gezondheid. Meer 

en meer mensen worden ziek, kinderen krijgen astma, de cardiovasculaire 

risico’s stijgen. Deze vervuiling moeten we niet alleen in kaart brengen, we 

moeten ze ook inperken. Een betere luchtkwaliteit, meer groen in de buurt en 

minder geluidspollutie: dat hebben we dringend nodig.

Aline Willen: "We moeten meer transparantie eisen, inspraak voor burgers en steun voor mensen die door een moeilijke periode gaan." © GertJan Van Haver 
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"Horecazaken moeten 
toegankelijker zijn voor wie 
minder mobiel is." 

SAMEN BOUWEN AAN (EEN) 
GROEN DENDERMONDE 

Op het moment dat jullie dit lezen, ben ik zelf geen voorzitter meer van Groen 

Dendermonde. Na zes jaar ben ik blij dat ik deze taak kan doorgeven aan een 
jonge enthousiasteling. Op www.groendendermonde.be of op 

www.facebook.com/groen.dendermonde/  lezen jullie meer over mijn 

opvolg(st)er.

Ondertussen heb ik Groen in Dendermonde zien evolueren naar een volwassen 

partij die gewogen heeft op het beleid. Ik ben opgehouden met tellen, maar 

onze partij diende in de voorbije legislatuur meer dan 35 voorstellen in op de 

gemeenteraad. En dat is veel, als je weet dat Matthias Coppens ons daar alleen 

vertegenwoordigde. 

Ondertussen zien we, zij het bij mondjesmaat, dat veel van die voorstellen ook 

gerealiseerd worden. Ik denk daarbij onder andere aan de extra deelwagen in 

Sint-Gillis, de tractorsluis in Grembergen en de toegenomen inzet voor veilig 

verkeer. 

"BELLENDE VLAKKEN"

NIEUWE DEELWAGEN 
IN SINT-GILLIS 

Wie maar af en toe een (tweede) 

wagen nodig heeft, kiest beter 

voor een deelwagen. Maar dan 

moet er wel een aanbod zijn in de 

buurt. We lanceerden al eens een 

enquête, vroegen op de gemeen-

teraad om meer deelwagens in 

Dendermonde te voorzien. 

We zijn blij dat er nu eindelijk een 

beetje schot in de zaak komt en er 

een elektrische deelwagen komt 

op het kerkplein in Sint-Gillis. 

NATUURBEGRAAFPLAATSEN

Groen in de buurt maakt gelukkig. 

Wie groen in de buurt heeft, voelt 

zich doorgaans ook (psychisch) 

beter. En dat kunnen we gebrui-

ken op moeilijke dagen, wanneer 

we geconfronteerd worden met 

het verlies van onze naasten of 

wanneer we een bezoekje brengen 

aan hun laatste rustplaats. 

Meer en meer mensen willen ook 

begraven worden in een natuur-

lijke omgeving. Dat kunnen klas-

sieke begraafplaatsen zijn die 

omgevormd worden tot een park, 

maar ook andere plekjs op open-

baar domein komen daarvoor in 

aanmerking. Het kan evengoed 

gaan om een begraafbos. 

In 2017 stelden we voor om dit in 

Dendermonde mogelijk te maken. 

Uiteraard zijn we blij dat de stad er 

nu effectief werk van maakt en op 

zoek gaat naar een plaats waar 

mensen op een natuurlijke manier 

begraven kunnen worden; ze 

onderzoekt ook of het in 

Dendermonde mogelijk is om de as 

uit te strooien over de Schelde. 

MICHEL VAN DRIESSCHE 
Michel.vandriessche@groen.be

ROLAND DE MEERSMAN
Lid Bijzonder Comité van de Sociale 
Dienst (vanaf 2022)

TOPTEAM

Zo'n prestaties neerzetten, is enkel 

mogelijk door de belangeloze inzet 

van vele mensen achter de schermen.

Een groep enthousiastelingen die 

altijd maar groeit, want ook in Den-

dermonde heeft Groen wind in de 

zeilen; ons ledenaantal stijgt continu. 

Ik kijk alleen maar hoopvol naar de 

toekomst, want met deze verruimde 

en vernieuwde groep actieve leden 

zorgen we er nog beter voor dat 

Dendermonde menselijker, eerlijker 

en gezonder wordt.

Veel succes gewenst aan Iris Uyt-

tersprot, ons nieuw gemeenteraads-

lid, en de volledige  ploeg die haar 

ondersteunt.

Vier van de vijf horecazaken zijn 
weinig of niet toegankelijk voor 

mensen met een beperking. Dat is 

spijtig, want daardoor kunnen ze 

minder deelnemen aan het sociale 

leven. De welzijnsraad kaartte dit aan 

en vroeg een oplossing. Dat werd in 

eerste instantie het project "Bellen-

de vlakken". Aan de gevel van niet-

toegankelijke gebouwen wordt een 

bel geplaatst waarop mensen die 

minder mobiel zijn, kunnen drukken 

om een hellend vlak te laten uitklap-

pen. 

In plaats van dit in zijn geheel aan te 

pakken, legt de stad de bal nu in het 

kamp van de horecazaken. Wie een 

hellend - geen bellend – vlak wil, 

moet dit zelf regelen met Dienst 

Middenstand. Overal in Vlaanderen 

groeit de aandacht voor toegankelijk-

heid.  Ook in Dendermonde is er nog 

heel wat werk aan de winkel. We 

vragen aan onze stad meer structu-

rele inspanningen. Het onderteke-

nen van het toegankelijkheidscharter 

is daarbij een begin. 

Ondervind jij ook problemen met de 

toegankelijkheid? Heb je concrete 

voorstellen? Laat het ons weten! 



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’
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FEDERAAL PARLEMENT 
STEFAAN VAN HECKE
46 jaar - Merelbeke
 

‘Groen is onmisbaar in het debat 
over justitie en veiligheid’, vindt 
Stefaan Van Hecke. ‘We moeten 
burgers beschermen, maar de slinger 
mag niet doorslaan richting een 
politiestaat.’ Onze justitie-expert 
is een zwaargewicht in de Kamer: 
hij wist er als oppositielid meer 
wetsvoorstellen door te krijgen dan 
wie ook.

VLAAMS PARLEMENT
BJÖRN RZOSKA
45 jaar - Lokeren
 
Groene voorstellen waar élke 
Vlaming beter van wordt. Daarvoor 
gaat fietsfreak Björn Rzoska en 
niets minder. ‘Onze partij combineert 
moeiteloos schone lucht met 
veilig verkeer, natuur met cultuur, 
gezondheid met welzijn. En zo maken 
we Vlaanderen elke dag een betere 
plek om te wonen.’

MAAK KENNIS MET ONZE  LIJSTTREKKERS

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 

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’



AANPLANTING VAN DE 
STADSBOSSEN KAN 
SNELLER

Oost-Vlaanderen is na West-
Vlaanderen de bosarmste provincie, 
met een bebossingsgraad van 6,8%. 
Frappant is dat bijna de helft van de 
Oost-Vlaamse gemeenten de 
afgelopen 24 jaar elk minder dan 10 ha 
aangelegd hebben. Er werd in die 
periode in onze provincie 467 ha 
stadsbos aangeplant. Daarmee haalt 
de provincie amper een realisatie-
graad van 30% van het 
vooropgestelde doel.Groen wil tegen 
2030 de beloofde stadsbossen 
effectief aanplanten. 

Zo krijgt elke stedeling een bos op 

maximum vijf kilometer afstand huis 

en heeft elke stad een groene long. 

Mensen die in een groene omgeving 

wonen, zijn gezonder en gelukkiger. 

Natuur werkt kalmerend, doet 

bewegen en voorkomt zo 

overgewicht en klachten van 

depressie. Stadsbossen brengen 

bovendien verkoeling tijdens hete 

dagen en bescherming tegen 

overstromingen, ze vangen fijn stof 

op en vormen een natuurlijke 

geluidsdemper.

Elisabeth Meuleman

Vlaams Volksvertegenwoordiger

PETRA DE SUTTER 
LIJSTTREKKER VOOR 
EEN GROENER EUROPA

Groen verkoos Petra De Sutter als 

lijsttrekker voor de Europese lijst. 

Zij focust op een pro-Europese 

koers, maar gaat tegelijk ook voor 

een ander Europa. 

Petra: “De nood is groot voor een 

ambitieus klimaatbeleid, waardige 

jobs en respect voor minderheden. 

Daarom gaan we resoluut voor 

een sterker, maar ook een ander 

Europa, dat mee een halt toeroept 

aan populisme en angszaaierij."

Samen met Bart Staes op twee en 

de Gentse Sara Matthieu als 

eerste opvolger wil De Sutter de 

groene golf verder zetten in het 

Europees parlement en ijveren 

voor een menselijker, eerlijker en 

gezonder Europa.

GROEN BESTUURT MEE IN OOST-VLAANDEREN

Samen met CD&V en NVA bestuurt Groen de komende 6 jaar mee onze provincie.  

We gaan voor een inhoudelijk sterk en bijzonder groen verhaal, waar 

klimaatneutraliteit de toetssteen vormt voor het volledige beleid. Voor de 

aanleg van fietssnelwegen schakelen we een versnelling hoger. 

Industriegebieden worden herdacht, open ruimte wordt behouden. Natuur en 

bos komen dichter bij de mens. Ook het vergunningenbeleid wordt herdacht, 

met transparantie als uitgangspunt. Bij personeelsbeleid en onderwijs gaan we 

voor gelijke kansen en zelfontplooiing. Administratieve lasten bouwen we af.

Het bestuur zelf ondergaat ook een metamorfose.  Minder commissies, minder 

zitpenningen en andere besparingen op de eigen werking maken meer middelen 

vrij voor de burger. Oppositievoorstellen worden ter harte genomen. De 

provincieraad wordt een plek waar meerderheid en oppositie luisteren naar en 

overleggen met elkaar.

Onze gedeputeerde Riet Gillis komt uit Kieldrecht en heeft naast milieu, klimaat, 

natuur, energie en mobiliteit ook nog de bevoegdheid over ICT, personeel, 

buitenlandse betrekkingen, Europese betrekkingen en juridische projecten.

Fractieleidster Elisabet Dooms uit Gent bewaakt de begroting en het 

vergunningenbeleid. Merelbekenaar Hans Mestdagh zal zich concentreren op 

fietspaden, erfgoed en ruimtelijke ordening. Ook Lut De Jaeger uit Eeklo zal zich 

op onze omgeving toeleggen. Koen Roman uit Oudenaarde, verkozen tot 

ondervoorzitter van de provincieraad, zal zich op economie en het behoud van 

open ruimte in onze provincie concentreren.

REGIONAAL

© bigstock

Riet Gillis, gedeputeerde
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"Meer leven in de buurt; terug meer 

contact met de buren; meer direct 
sociaal contact; de mensen zijn altijd 

zo gehaast." Als je aan inwoners 

vraagt wat ze willen veranderen, 

krijg je gegarandeerd een van deze 

antwoorden. Er zijn vele oplossingen. 

We stelden voor om ook de 

"gevelbankjes" te introduceren in 

Dendermonde. Het schepencollege 

ging akkoord om daarvoor een 

reglement op te stellen. 

1

Er loopt nu ook een fietssnelweg 

door Grembergen. Die loopt 
gedeeltelijk over de landbouwweg 

naast de N41. Auto's mogen er daarom 

sinds kort niet meer rijden. We 

vroegen om er een tractorsluis te 

installeren, zodat dit verbod ook in de 

praktijk wordt toegepast. Voor 

fietsers en landbouwvoertuigen blijft 

de weg wel toegankelijk.

2  Wie zelf (kleine)aanpassingen doet 

aan zijn huis, komt misschien in 
aanraking met asbest. Een dak van 

golfplaten bijvoorbeeld. Die mag je 

met de nodige veiligheidsmaat-

regelen zelf afbreken en naar het 

containerpark brengen. Zou het niet 

handig zijn als ook Dendermonde 

asbestzakken met beschermings-

kit verkocht? En nog beter als de 

zakkken werden opgehaald?  

3

Het klimaat wacht niet. De politiek 

moet op ieder niveau een duurzaam 
beleid voeren. Samen met duizenden 

anderen liepen we mee in de 

klimaatmars om dit hoger op de 

politieke agenda te krijgen. 

4

© Kristof Ghyselinck © Michel Van Driessche ©Iris Uyttersprot © Aline Willen 



Doeners uit Dendermonde 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.VERANDER DE 

KLIMAATVERANDERING 
13 MAART, LEBBEKE, 20.00 -23.00 U.

De bekende filmregisseur, televisiemaker en klimaatactivist Nic 
Balthazar geeft op 13 maart 2019 een interactieve lezing waarin hij 

probeert uit te leggen waarom hij zich zoveel zorgen maakt. Hij breekt 
een lans voor een andere manier van denken, van ondernemen, van 

werken en van leven. Durven veranderen dus. Ook om de 
klimaatverandering te veranderen. 

Waar? Terraszaal cc De Biecorf 

Groen Dendermonde  
Michel  Van Driessche 

Veldlaan 25

9200 Grembergen 

0499983285

michel.vandriessche@groen.be 

www.groendendermonde.be 

     www.facebook.com/groendendermonde 

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.




