
Hier

"Het onveiligste punt op 
de route bepaalt of je 
met de fiets zal rijden en 
hoe vaak je dat doet"

ONVEILIG NAAR SCHOOL?!
Meer en meer inwoners nemen de 

fiets. Of willen (vaker) de fiets 

nemen, maar aarzelen. Want op de 

route bevinden er zich punten waar 

ze zich onveilig voelen.

Dat geldt voor werknemers, 

scholieren en zeker ook voor ouders 

met kinderen. Want als je fietst met 

kinderen zie je de stad als het ware 

door een ruimere bril. Plots merk je 

nog veel meer hindernissen op, nog 

veel meer werkpunten. 

Ook in onze stad blijft de lijst met 

knelpunten, gevaarlijke punten en 

werkpunten lang. Denk maar aan 

kruispunten waar de fietsers en 

auto’s nog altijd op hetzelfde moment 

groen krijgen en elkaar kruisen, zoals 

Mechelse Poort en kruispunt N41. 

Of het kruispunt op de Martelarenlaan 

in Grembergen. Denk aan de 

gebrekkige Mechelse Steenweg 

waar nieuwe plannen op zich laten 

wachten of de fietspaden langs de 

gewestwegen. En wat met de nog 

altijd moeilijke en onduidelijke 

oversteekplaats aan de Denstraat, 

de drukke en gevaarlijke Zandstraat 

(Appels) waar het wachten blijft op 

fietssuggestiestroken? 

Of de smalle Heirstraat (Appels) waar 

momenteel twee basisscholen zijn en 

wagens zich erg dicht bij de fietsers 

begeven. Voorts nog: de vele 

knelpunten in de buurt van de 

basisscholen in Baasrode, het tekort 

aan fietsstallingen aan het station, de 

gebrekkige staat van vele fiets- en 

voetpaden, onduidelijke signalisatie .

Hoog tijd dat Dendermonde (en het 

Vlaamse Gewest samen) zorgen voor 

meer fietsvriendelijkheid. Want het 

onveiligste punt op de route bepaalt 

of je met de fiets zal rijden en hoe  

vaak je dat doet. 

in Dendermonde 

De Freinetschool sluit 

Minder wegwerpplastic

Evaluatie klimaatplan? 

© Iris UyttersprotHoog tijd dat Dendermonde én het Vlaamse Gewest samen zorgen 
voor meer fietsvriendelijkheid., zoals conflictvrije kruispunten.
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Dendermonde blijft achter ... 
zonder Freinetschool 

Voor de gemeenteraad werd actie gevoerd tegen de sluiting van de 
school. 

© Iris Uyttersprot

Net na de parlementsverkiezingen 

kondigden CD&V en N-VA de sluiting 

aan van de enige freinetschool in 

onze stad, in "Dendermonde 

scholenstad", in "Dendermonde bijna-

centrumstad".  En dat terwijl het 

freinetonderwijs in andere steden 

floreert – in absolute cijfers groeit 

het  zelfs het sterkst. Er zijn vaak 

zelfs wachtlijsten, ook binnen het 

gemeentelijke net. Duidelijk 

potentieel dus.

Zo ook in Dendermonde. Begin 2018 

was nog te lezen dat de bouw van de 

extra klasjes geen dag te vroeg kwam 

door het stijgend leerlingenaantal, 

een serieuze heropleving van de 

vroegere gemeenteschool. Begin juni 

2019, amper iets meer dan een jaar 

later, wordt de school gesloten 

omwille van problemen met het 

gebouw en een dalend 

leerlingenaantal. Dat werd 

berekend aan de hand van de al 

gekende inschrijvingscijfers voor het 

schooljaar 2019-2020 in de maand 

mei, één maand nadat niet-

voorrangsgerechtigde leerlingen zich 

konden inschrijven. Een dalende 

tendens – als je op die korte termijn al 

van een tendens kan spreken - waar 

voorts ook geen verklaring voor 

gegeven wordt. Geen idee ook van het 

aantal leerlingen dat dan wél nodig is 

om de school open te houden, geen 

idee ook van het potentieel aan 

inschrijvingen als er oplossingen 

zouden worden gezocht.

En dan wordt gesust: sluiten is 

beter dan de school te laten 

doodbloeden. Echt? Kijken wat er 

kan en moet veranderen, oplossingen 

zoeken: dat was nodig. 

Nu werd de instabiliteit van het 

gebouw aangegrepen om niet verder 

te zoeken naar oplossingen. Dat 

verwondert ons niet, want ook in het 

verleden waren beide partijen er niet 

voor gewonnen om een doorstart van 

de gemeenteschool te maken als 

freinetschool. 

Door deze sluiting verdwijnt er ook 

een stukje gemeenschap. Want een 

lagere school is toch een van de 

bindende factoren van een 

samenleving. En dat is nog sterker 

binnen het freinetonderwijs, waar de 

intense samenwerking met 

ouders en buurt van groot belang is. 

Een school kan zoveel betekenen. En 

ja, gemeentescholen kosten ook geld 

aan onze stad. Maar buiten onderwijs 

zelf, kunnen we er ook heel wat 

andere doelstellingen mee vervullen: 

denk aan speelnatuur, verhuur van 

lokalen, armoedebestrijding… 

Een brede, open school dus, een 

investering ook - als je het zo mag 

noemen - in het belangrijkste dat we 

hebben: onze kinderen en 

kleinkinderen. 

IRIS UYTTERSPROT
GEMEENTERAADSLID 



In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen 
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een 
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend 
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de 
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en 
ondervoorzitter als ontknoping.

Meyrem is dolblij dat ze zichzelf 
mag opvolgen als voorzitster, maar 
beseft dat er veel werk voor de 
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel 
mensen hun middenvinger op naar 
de politieke spelletjes’, vertelt ze. 

‘Ontzettend veel mensen zoeken in 
deze woelige tijden naar hoop en 
kijken daarvoor naar ons. Het is aan 
ons om hen dat te bieden. Wij zullen 
ons niet blindstaren op bang en boos, 
maar focussen op wat goed is. Wij 
zijn de partij die niet de duisternis 

vervloekt, maar die lichtjes 
aansteekt, overal rondom.’

Onze partij is de tegenkracht, 
vindt Meyrem. De klimaatcrisis 
en de sociale uitdagingen zijn niet 
verdwenen na de verkiezingen, 
integendeel. En het verband tussen 
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze 
zomer kende niet minder dan drie 
hittegolven. Elke keer opnieuw 
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die 
het meest kwetsbaar zijn door 

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

‘Ontzettend veel mensen 
zoeken in deze woelige 

tijden naar hoop en kijken 
daarvoor naar ons’

GROEN

hun leeftijd, gezondheid of kleine 
portemonnee het hardst afzien. 
Zij wonen in wijken met weinig 
verkoelend groen. Zij kunnen zich 
geen dakisolatie veroorloven.’

HET GOEDE LEVEN

Aan politiek doen is niet bekvechten 
op Twitter, maar moedig beleid 

voeren voor de 11 miljoen Belgen 
met heel terechte bekommernissen. 
Over hoe we onderwijs organiseren 
waarvan elk kind sterker wordt. 
Over hoe we zorgen voor onze 
gepensioneerden. Over hoe we onze 
planeet gezonder maken. 

Meyrem en Dany zijn vastberaden 
die uitdagingen aan te pakken, 

©ID/Bob van Mol



GROEN

MAAK KENNIS MET 
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen 
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe 
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de 
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje 
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.

In de Kamer leidt Kristof 
Calvo de ploeg groene 
enthousiastelingen. Samen met 
Ecolo vormen ze de grootste 
fractie ooit in het federaal 
parlement. Kristof zit vol energie 
om er een hele legislatuur 
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons 
land het voortouw neemt in de 
klimaatstrijd, dat mensen kunnen 
kiezen voor vlot openbaar vervoer 
in plaats van ellenlange files 
en dat ouderen zonder zorgen 
kunnen genieten van een goed 
pensioen. Onze groene en sociale 
plannen zetten België weer op 
het juiste spoor.’

Björn Rzoska neemt de fractie in 
het Vlaams Parlement voor zijn 
rekening. Al op de eerste dag van 
de Vlaamse regering maakten 
de groenen duidelijk dat Vlaams 
minister-president Jan Jambon 
niet zomaar het parlement zal 

kunnen omzeilen om zijn willetje 
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk 
debat voeren’, klinkt het bij Björn. 

‘Over onderwijs waar élk kind mee 
kan. Over meer bossen en meer 
groen. Over de strijd tegen armoede. 

Jambon heeft veel werk op de 
plank en wij zullen ervoor zorgen 
dat dit niet naar de volgende 
generatie wordt doorgeschoven.’

In Brussel kwam Groen aan zet 
in de regeringsonderhandelingen, 
nadat ze op 26 mei de grootste 
Nederlandstalige partij werd. 
De Brusselse groenen wisten 
een ijzersterk regeerakkoord te 
onderhandelen en Elke Van den 
Brandt werd Brussels minister 
van Mobiliteit, Openbare 

‘Ons land moet het voortouw 
nemen in de klimaatstrijd’

gesterkt door de groene beweging 
die groter is dan ooit. ‘We wonnen 
in mei tienduizenden kiezers bij. 
We gingen van 19 naar liefst 28 
parlementsleden en vormen zo de 
grootste parlementaire groep die 
onze partij ooit gekend heeft.’

Voor Dany is het duidelijk: Groen is 
de partij van het goede leven. ‘Keer 
op keer bevestigen wetenschappers 
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij 
wijzen niet met de vinger, maar stellen 
achterhaalde structuren in vraag. Wij 
kijken verder dan alleen de centen en 
geven waarde aan welzijn en geluk. 
Wij geven een stem aan de stemlozen. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen een goed leven kan leiden, nu 
en in de toekomst.’

©ID/Bas Bogaerts

Werken en Verkeersveiligheid 
en voorzitter van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. Ze is 
vastberaden om onze hoofdstad 
te veranderen. ‘We gaan voluit 
voor veiliger verkeer, schone lucht 
en betaalbaar wonen en pakken 
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft 
alvast de grootste groene fractie 
ooit in het Brussels Parlement 
(onder leiding van Arnaud 
Verstraete) en vijftig groene 
burgemeesters en schepenen achter 
haar.

Ook in het Europees Parlement 
is Groen goed vertegenwoordigd. 
Petra De Sutter strijdt er 
onvermoeibaar voor een Europa 
dat haar burgers beschermt. 

‘Europa moet onze gezondheid 
beschermen tegen schadelijke 
producten, het moet onze 
sociale rechten garanderen 
en de transitie inzetten 
voor een klimaatneutrale en 
digitale economie’, zegt Petra 
vastbesloten. Ze doet dat niet 
alleen: de groene fractie telt 
75 Europarlementsleden en is 
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI

• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen

Meyrem Almaci is al decennialang 
militant en lid van Groen. Ze begon 
haar politieke carrière als gemeente-
raadslid en heeft van daaruit alle 
niveaus van de partijpolitiek door-
zwommen. Ze is een echte bruggen-
bouwer die zich verzet tegen het 
verhaal dat er geen alternatief is 
voor het huidige kortetermijnbeleid. 
Meyrems gedrevenheid voor een 
betere samenleving dwingt respect 
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT

• 45 jaar
• woont in Ledeberg

Na zijn studies richtte Dany Neudt 
samen met enkele vrienden Kif Kif 
op. De organisatie groeide al snel 
uit tot één van de toonaangevende 

antiracistische bewegingen. Vanuit 
zijn passie voor sociaal onderne-
merschap werd hij later directeur 
van De Punt, een groeiplatform voor 
ondernemers. Voor hij ondervoor-
zitter werd, was hij kabinetschef 
voor de Gentse schepen Bram Van 
Braeckevelt en daarvoor voor Elke 
Decruynaere.



IN ’T 
KORT

HIER

"Op vraag van Groen komt  
er een reglement om her-
bruikbare bekers te ontlenen'"

WAAR BLIJFT INFORMATIE EN 
EVALUATIE KLIMAATPLAN? 

IIn 2015 engageerde Dendermonde zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 te 

verminderen met 20%. Uit de bijgevoegde berekeningen blijkt dat Dender-

monde vooral gaat inzetten op windenergie (7,48 %), dakisolatie (3,86%) en 

de verschuiving van vervoerswijze van auto naar fiets (3,02%). Die 

inschattingen zijn een kompas om de richting te bepalen, zodat je kan 

bijsturen wanneer nodig.  Een werkinstrument. En dus voorziet het plan ook dat 

er om de twee jaar een update moet gebeuren. 

Hoe ver het staat met ons klimaatbeleid? Daar hebben we in oktober 2019 - vier 

jaar dus na het afsluiten van deze overeenkomst - nog altijd het raden naar. 

Want tot hiertoe is er bij ons weten nog geen update van de plannen 

gebeurd. Nochtans hebben we daar ook expliciet naar gevraagd, bijvoorbeeld 

toen de vorige meerderheid besliste om een negatief advies te geven voor de 

bouw van de windmolen in de Wissenstraat (en nadien ook beroep 

aantekende tegen de door minister Schauvliege toegekende vergunning). 

MINDER WEGWERPPLASTIC 

ENGAGEMENTSVERKLARING 

DUURZAME STEDEN EN 

GEMEENTEN

Op vraag van Groen ondertekent 

Dendermonde de 

engagementsverklaring van de 

vereniging van Vlaamse steden en 

gemeenten inzake duurzame 

ontwikkeliing. 

Doel is om tegen 2030 van de 

wereld een duurzamere plaats te 

maken, zowel op ecologisch, 

economisch, sociaal als bestuurlijk 

vlak. Hoe? Door gebruik te maken 

van 17 ontwikkelingsdoelen. 

Ze zijn universeel en kunnen door 

iedereen worden toegepast, ook 

door de lokale overheid. Meer 

zelfs, om 65% van de doelstel-

lingen te behalen, is het lokale 

niveau nodig. "Think global, act 

local".

Meer informatie op: https://

vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-

engagementsverklaring

WEEK VAN DE DUURZAME 

ONTWIKKELING 

Op voorstel van Groen deed 

Dendermonde voor het eerst mee 

aan de week van de duurzame 

gemeente. Tijdens die week 

werden de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's) samen met lokale 

duurzame helden in de kijker 

gezet.  

De lokale duurzame helden, dat 

zijn burgers, scholen, 

verenigingen, bedrijven, horeca-

uitbaters die dagdagelijks 

duurzaam bezig zijn. Zo ook in 

Dendermonde. Proficiat aan de 

duurzame doeners Nora Lorré, Elly 

van Praagh, Walther De Ridder en 

Grziella de Ros. 

ALINE WILLEN
VOORZITTER GROEN DENDERMONDE 

IRIS UYTTERSPROT
GEMEENTERAADSLID 

Logisch, want als je zelf inzet op 

windenergie en dan negatief 

adviseert, hoe bereik je de 

doelstellingen dan wél? 

 En ook begin diit jaar beloofde  

schepen van Klimaat Leen Dierick  in 

de  gemeenteraad dat er een 

evaluatie zou volgen waarbij we 

betrokken gingen worden. Schepen 

van Openbare Ruimte Meremans 

beloofde op zijn beurt inspraak over 

de betonstop. 

Maar het blijft windstil ... 

Al te vaak heeft de meerderheid de 

mond vol over '"draagvlak". Wel, dat 

creëer je ook zelf, door open 

communicatie en transparantie, 

door samen op weg te gaan, door 

evolutie te tonen en bovenal ook door 

vol te houden. Want verandering is 

echt nodig. En het kan.  

Plastic wegwerpbekertjes zijn 

misschien wel praktisch en goedkoop, 

ze zorgen ook voor heel wat 

belasting op het milieu. Door de 

productie, de afvalverwerking en 

jammer genoeg ook al te vaak doordat 

ze eindigen als zwerfvuil. En dat 

terwijl er heel wat alternatieven 

voorhanden zijn. We denken aan 

glazen bij kleine festiviteiten en 

herbruikbare bekers bij grotere (om 

veiligheidsredenen). 

Onze stad blijkt al jaren over 

herbruikbare bekers te beschikken 

zonder er effectief veel promotie voor 

te voeren of ze zelf op eigen 

evenementen en acties consequent 

te gebruiken. Niet echt een teken 

van een sensibiliserend en 

aanmoedigend duurzaamheids-

beleid, zeker als je weet dat steden 

en gemeenten vanaf 1 januari 2020 op 

eigen evenementen geen drank meer 

mogen schenken in wegwerp-

materiaal. En dus bespraken we het 

punt op de gemeenteraad. Met 

positief resultaat: er komt nu een 

uitleenreglement. We zijn benieuwd 

hoe de overgang verder wordt 

aangepakt en volgen dit op. 



DE OOST-VLAAMSE 
PARLEMENTAIRE PLOEG

Al meer dan twintig jaar is Mieke 

Schauvliege actief in de milieu- en 

natuursector, in de overtuiging dat 

we ons klimaat enkel kunnen redden 

als we allemaal samen actie 

ondernemen. Dat draagt ze ook al 18 

jaar uit in de Aalterse gemeenteraad. 

Nu is de tijd voor Mieke gekomen om 

ook op Vlaams niveau te werken aan 

een  ambitieus klimaatbeleid.

Met een rugzak vol praktijk- en 

professionele ervaring kwam Fourat 

Ben Chikha in 2019 de Senaat binnen 

als gecoöpteerd senator voor Groen. 

Hij  zoekt voortdurend naar verbinding 

tussen mensen en groepen. Fourat 

zetelt sinds 2019 ook in de Gentse 

gemeenteraad. Ook daar bouwt hij 

aan gelijke kansen voor iedereen.

Deze nieuwe toppers vervoegen de 

Oost-Vlaamse ploeg met Björn Rzoka 

& Elisabeth Meuleman in het Vlaams 

Parlement, Evita Willaert & Stefaan 

Van Hecke in de Kamer en natuurlijk 

Petra De Sutter als ons Groene 

gezicht in Europa. 

GROEN BESTUURT MEE 
DE PROVINCIE
Er waait een nieuwe wind door de 

provincie Oost-Vlaanderen. 

Gesteund door een stevig 

mandaat van de kiezer, maakt 

Groen sinds dit jaar immers voor 

de eerste keer deel uit van het 

Provinciebestuur. 

Groen drukte al haar duidelijke 

stempel op het bestuursakkoord. 

Onze Groene gedeputeerde Riet 

GIllis kreeg onder andere de 

bevoegdheden Klimaat, Natuur, 

Mobiliteit en Energie. Samen met 

provincieraadsleden Elisabet 

Dooms, Koen Roman, Lut De 

Jaeger en Hans Mestdagh werkt 

ze de komende 5 jaar iedere dag 

verder aan een duurzame en 

klimaatgezonde provincie voor alle 

Oost-Vlamingen. 

PROVINCIALE PROJECTEN VOOR DUURZAME 
TOEKOMST KRIJGEN GROEN GEZICHT. 

De provincie heeft een belangrijke roller als trekker in samenwerkingsprojecten 

tussen de lokale besturen en middenveldorganisaties. Dat hebben we als Groen 

goed begrepen. Vanuit de meerderheid geeft onze provinciale fractie dan ook 

richting aan deze 'strategische projecten'. 

In Melle, Oosterzele, Merelbeke en Gavere mikken we met het project ‘Rodeland’ 

zo op bosuitbreiding en landschapsontwikkeling. Het is een nieuw initiatief, dat 

natuurverenigingen en landbouwers samenbrengt om een bosrijk landschap 

met ecologische corridors te creëren. Lokale landbouwers worden betrokken en 

worden in het beheer en de ontwikkeling van het landschap ondersteund. 

Het project ‘Spoorlijn 204’ gaat over de ontwikkeling van de oude spoorlijn 

tussen Gent, Zelzate en Terneuzen. Daarmee creëren we een duurzaam 

alternatief voor het goederen- en personenvervoer rondom North Sea Ports. 

Veel havenarbeiders kunnen in de toekomst zo met de trein naar het werk. 

In het Meetjesland tussen Beernem en Eeklo werkt de provincie dan weer aan 

het ‘Landschapspark Drongengoed’. In een gebied van bijna 750 hectare werken 

we aan het herstel van de dreven, bosuitbreiding, toeristische infrastructuur en 

een sterke kwalitatieve landbouw. 

Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten, die een regionale trekker nodig 

hebben. Zo gaan we samen op zoek naar slimme duurzame alternatieven voor 

de uitdagingen van morgen.

REGIONAAL

© Hans Mestdagh

Riet Gillis, depute Oost-Vlaanderen 

Landschapsproject Rodeland: samen kansen creëren 
voor natuur, milieu en landbouw
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HIER

Bastion VIII bestaat 25 jaar en dat 

werd gevierd met workshops en het 

vertellen van verhalen aan de 

vleermuizenplaats.

Dankzij de provincie kan je er nu ook 

veel vaker terecht, want de 

openingsuren werden sterk 

uitgebreid. Hoera voor meer 

toegankelijk groen in de buurt! 

Dank je wel, deputé Riet Gillis! 

1
Zijn de Dendermonde 

speeltuintjes toegankelijk voor 

álle kinderen? 

Volgens ons zijn er nog heel wat 

werkpunten. Een inclusieve schom-

mel is bijvoorbeeld welkom! Waar 

moet die komen en wat moet er 

volgens jullie nog veranderen?

 Laat het ons weten via 

info@groendendermonde.be of via 

een berichtje op onze Facebook-

pagina. 

2
Elk jaar een samenkomst in elke 

deelgemeente, zodat inwoners meer 

kunnen particperen en het bestuur 

ook kan luisteren en  informeren. De 

ideale plaats ook om burger- of 

wijkbudgetten in te voeren. En als je 

daarbij dan ook nog samen kan 

werken met verenigingen en scholen, 

dan bereik je meer. De participatie-

avonden van de meerderheid waren 

een mooi begin, maar daar mag het 

niet eindigen.

3

Onze allereerste paëlla-avond was 

een groot succes! Deze keer in 

Bassrode, volgende keer in een 

andere deelgemeente. Alle 

suggesties welkom!  We houden jullie 

op de hoogte. 

4
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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.

BAKERMAT EN DENDERMONDIAAL 
PRESENTEREN: 

"ALLEMAAL MENSEN ONDERWEG NAAR 
BETER"

ZATERDAG 23 NOVEMBER, 16 - 19 U. 
VLASMARKT 

DUURZAAMHEID@DENDERMONDE.BE

DE LAATSTE JAREN ZIEN WE MIGRATIE VOORAL ALS EEN 
PROBLEEM. TE MIDDEN VAN DE HARDE TAAL TONEN WE OP 
DEZE AVOND BEELDEN, LATEN WE MENSEN GETUIGEN EN 
ZINGEN. WE SLUITEN AF MET EEN GEZELLIGE POTLUCK.

Groen Dendermonde 

Aline Willen 

Schoonaardebaan  13

9200 Dendermonde 

0472706820

info@groendendermonde.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.




