
Hier

Groen OCMW-raadslid
Alex Cappaert test
bewegingstoestel voor
ouderen uit.

LIGT U OOK WAKKER 
VAN DE A12?
Een werkgroep van Groenen uit

Aartselaar, Boom, Hemiksem,

Reet (Rumst), Schelle en Wilrijk

werkte 12 voorstellen uit om op

korte termijn de A12 en N177

veiliger en gezonder te maken.

Eerder dit jaar voerde Groen aan

het kruispunt A12/Leugstraat

actie voor een veiliger

Boomsesteenweg.

We kunnen in Aartselaar en omgeving

niet wachten tot er in Brussel geld

wordt gevonden om de A12 te

verbeteren met veilige gelijkgrondse

overbruggingen. Groenen uit Wilrijk en

de Rupelstreek zaten samen om te

bekijken hoe de situatie financieel

haalbaar verholpen kan worden.

Groen stelt voor:

– de maximumsnelheid verlagen naar

90 km/u waar de A12 autosnelweg is,

70 km/u waar de A12 dit niet is en 50

km/u voor de N177 (de zijbanen);

– de kruispunten beter beveiligen;

– meer aandacht besteden aan het

voorkomen van dodehoeks-

ongevallen;

– fietspaden aanleggen en/of aan-

passen aan de behoeften;

– busbanen herbekijken, zodat ze

geen bedreiging vormen voor fietsers.

 

Het veiliger en vooral leefbaarder

maken van A12/N177 is een

levensbelangrijke opdracht. Om aan

een toekomstvisie op langere termijn

verder te werken, is samenwerking

over partijgrenzen heen onontbeerlijk.

Groen zal dit najaar andere partijen

uitnodigen om samen te zitten en een

gemeenschappelijke visie uit te

werken.

Groen in Aartselaar

Koop je voeding met LEF

De invloed van fijn stof

Tijd voor een herfstwandeling
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HIER

Rene Lauwers
GROENE SCHEPEN GEEFT ER  ZELF EEN DUWTJE AAN

Nieuwe buren laten op zich wachten

In de Palmboomstraat werd een reeks sociale flats gebouwd. Ze zijn

bedoeld voor jonge gezinnen en personen die op zoek zijn naar een

degelijke woonst, maar de dure woningmarkt niet aankunnen.

Op die manier wil het gemeentebestuur jongeren ook een kans bieden om in

Aartselaar te blijven wonen. Het Sociaal Huis (vroegere OCMW) speelt daar, in

samenwerking met De Ideale Woning, op in.

De ruwbouw van de flats is intussen voltooid, maar de  af- en  omgevings-

werken lopen wat vertraging op. Daardoor duurt het nog even voor we de

nieuwe buren kunnen verwelkomen.

Naast de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Ideale Woning' is ook de SVK

Woonweb een partner van de gemeente. Zij huren woningen en verhuren deze

aan de zwaksten op de huisvestingsmarkt. Momenteel biedt de SVK 15

woningen in Aartselaar aan en dit aantal zal naar 20 uitgebreid worden

gedurende het jaar 2017 .

Het OCMW neemt ook zijn verantwoordelijkheid op inzake de opvang van

politieke vluchtelingen. In twee appartementen vinden mensen met dit

statuut een tijdelijk onderkomen. Zij kunnen, voor ze zich elders vestigen,

maximaal 18 maand van deze oplossing gebruik maken.
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‘Maak van het 'bijzonder
plekje' naast Zonnetij een
echte groenzone.’

KOOP JE VOEDING MET 'LEF'

Hoe zo, met LEF, hoor ik je vragen? LEF is niet louter een woordspeling,

LEF staat ook voor  Lokaal, Eco en Fair.

We gaan naar de Oxfam-Wereldwinkel om boeren uit het Zuiden een faire

vergoeding te geven voor hun producten. Ook boeren van bij ons die ecologisch

telen, hebben recht op een faire vergoeding.                     

Producten met LEF vind je op tal van plaatsen. Kijk maar eens op het internet

en ga vervolgens op ontdekkingstocht in de korte keten: bij een bioboer, een

zelfplukboerderij, een hoevewinkel, de boerenmarkt, een buurtwinkel met

lokale producten... . Bekijk terplekke de etiketten van 'onbekende' merken, de

herkomst van het product, wat er allemaal in zit en ontdek een wereld van

verschil.

Jouw belangstelling als Vlaamse consument voor groenten, vruchten,

aardappelen, eieren, vlees, kip, ... producten met LEF van bij ons, ondersteunt

de gezonde en kleinschalige landbouw.

DE INVLOED VAN FIJN STOF?

* De Technische Dienst reed al

met een WAGEN OP AARDGAS

sinds vorig jaar. Daar komt nu een

nieuw exemplaar bij.  Na de

plaatsing van een eigen slowfill-

installatie zal onze TD ook

terplekke tanken.

* Begaan met het Zuiden?

Zondag 13 november pakt 11.11.11

weer uit met een heerlijke

SOLIDARITEITSLUNCH ten

voordele van een sociaal- en

milieuproject in Indonesië. WALHI

verdedigt de lokale boeren-

bevolking tegen de ongebreidelde

houtkap. Meer info en inschrijven

bij Greet Denissen.

Bel 03 887 69 10 of mail naar

greet.denissen@pandora.be

* Tijdens de jaarmarkt zette het

progressief KARTEL GROEN/SP.A

samen een tentje op. De

vernieuwde samenwerking werd

ingezet op 2 oktober met een

verkennende WANDELING IN DE

REUKENS. De jong aangeplante

boompjes zijn intussen

uitgegroeid tot een heus bos.

Neem zelf eens een kijkje!

* In diezelfde Reukens is door het

Natuur & Bos ook een

BOOMGAARD MET OUDE

FRUITBOMEN aangelegd.

Vrijwilligers van VELT en

Natuurpunt zetten zich in voor het

onderhoud. Zelf kan je van een

appel- of perenboom peter/meter

worden.

* Achter het OCMW-gebouw in de

Palmboomstraat staat een reeks

BEWEGINGSTOESTELLEN VOOR

SENIOREN. Test ze gerust uit als

je op wandel bent of plan een

gezamenlijk uitstapje met je

ouderenvereniging. Plezier en

ontspanning gegarandeerd.

WALTER DECOENE
lid Gemeentelijke Ouderen- en Toegankelijkheidsraad
walter.decoene@telenet.be

LEONCE DE KEYSER
Actieve fietser bezorgd om het milieu
leoncedekeyser@hotmail.com

ZOEK HET NIET TE VER

In eigen gemeente vind je Milagrow,

in de Groenenhoek 56. Dirk s'Jongers

kweekt er biogroenten en houdt er

een hoevewinkel open. Je bestelt er

o.a. voedselpakketten.

Op de Plukboerderij van Katrien, aan

de Steenwinkelstraat 499, in Schelle

kan jezelf aan de slag. Je betaalt een

jaarlijks aandeel en oogst zelf je

groenten. Ga gerust eens langs en

overtuig jezelf.

Langs drukke verkeersaders worden

hoge concentraties fijn stof gemeten.

Dit mengsel van zeer kleine

stofdeeltjes (o.a. afkomstig uit

auotogassen) ademen we in en het

zet zich af op de longen. Fijn stof

vormt alleszins een ernstige

bedreiging voor ouderen en

astmaliijders.

Statistieken tonen aan dat het

sterftecijfer bij die groep beduidend

hoger ligt als ze in een risicozone

wonen. Denken we bij ons aan de

beide woon- en zorgcentra in de buurt

van de A12.

Recente studies geven ook aan dat

fijn stof het risico verhoogt op

hersenbeschadiging en mede-oorzaak

kan zijn van dementie, Alzheimer en

de ziekte van Parkinson.

Genoeg reden om niet alleen de

verkeersveiligheid, maar ook de

luchtkwaliteit op de A12 aan te

pakken. De aanleg  van een

groenscherm in de buurt van

Zonnewende en Zonnetij is dan ook

een belangrijk actiepunt.

Maak van het 'bijzondere plekje' naast

WZC Zonnetiij een echte groenzone.

En bekijk ook de omgeving rond

Zonnewende.
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Ook deze editie stond Groen met een

stalletje op de jaarmarkt. 

We praatten er met voorbijgangers en

boden de hongerigen een gezond

hapje aan. Geen wonder dat we lang

voor 12 ‘uitverkocht’ waren. Naast ons

stond sp.a, waarmee Groen een

progressief kartel vormt.

1
Momenteel wordt het kruispunt van

de Kontichsesteenweg met de

Halfstraat en de Ertbornstraat

heraangelegd en veiliger gemaakt.

Fietsers die van Aartselaar naar

Wilrijk willen, moeten aan de

verkeerslichten oversteken, om het

nieuw aangelegde fietspad, links van

de rijweg, te bereiken. Dit is een

tijdelijke oplossing, tot ook aan de

rechterkant van de Halfstraat een

fietspad aangelegd is. Oppassen

geblazen!

2
De Reukens, tussen dorpskern en

buitenwijk Lindenbos, is één van de

laatste open ruimten tussen woon-

en industriezone waar we zorg voor

moeten dragen. Ook schepen

Lauwers toont zijn bekommernis en

springt geregeld op de fiets om te

kijken of alles in orde is. Binnenkort

komt er in de Reukens een zone waar

hondenvrienden hun viervoeter

probleemloos kunnen loslaten.

3
De herfst is het ideale moment voor

een najaarswandeling en een frisse

neus. De Reukens ken je allicht al

langer, maar als je de Cleydaellaan

volgt, richting Hemiksem, ligt er ter

hoogte van het kasteel een mooi

stukje, wilde natuur. Breng eens een

bezoekje aan ‘Kleidaal’. Het wordt

beheerd door de mensen van

Natuurpunt en in enkele jaren tijd

heeft de natuur hier wonderen

verricht.
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‘Elke dag 
tonen duizenden 
doeners dat 
het anders kan. 
Doe ook mee, 
steun Groen.’

LAAT VAN 
JE HOREN

 Ja, 
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Aartselaar 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.

SOLIDARITEIT MET HET ZUIDEN

De ROSA (Raad Ontwikkelingssamenwerking Aartselaar)
beoordeelt elk jaar projecten in het Zuiden die voor een toelage in

aanmerking komen. Met de subsidiëring wil de gemeente
initiatieven aanmoedigen die de lokale bevolking ten goede komen.

Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de effectiviteit en de
duurzaamheid van een project. Vooral projecten inzake gezondheid,

onderwijs en voedselveiligheid komen in aanmerking.
Groen staat er ten volle achter en werkt mee aan de ROSA, één van

de adviesorganen in onze gemeente.
Maandag 7 november worden 3 projecten uitgebreid

voorgesteld. De presentatie gaat door in de cafetaria van CC ’t
Aambeeld. Warm aanbevolen aan mensen met het hart op de

juiste plaats. Wees welkom.

Groen Aartselaar

René Lauwers

Filiip De Pillecijnlaan 7

2630 Aartselaar

03/887.27.12

rene.lauwers@groen.be

www.groen aartselaar.be

     www.facebook.groenplus.be
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