
Hier

"Binnenkort spelende 
kinderen op straat? Als 
het van Groen afhangt 
wel !"

VEILIG EN TOEGANKELIJK 
AARTSELAAR
Deze zomer werd in alle 

woonwijken een maximale 

snelheid van 30 km/uur ingevoerd. 

In het mobiliteitsplan was dit 

voorstel ook als actiepunt 

opgenomen. 

30 i.p.v. 50 km/uur: het veroorzaakt 

geen tijdverlies voor de automobilist, 

maar het maakt wel een wereld van 

verschil voor de inwoners. Bij 50 km/

uur bedraagt de stoptijd bij droog 

weer 26 meter, bij een sneldheid van 

30 km/uur is dit slechts 12 meter. De 

kans op ongelukken voor fietsers en 

voetgangers neemt dus sterk af, 

terwijl de  leefbaarheid in de woon-

wijken toeneemt. Het verkeer in de 

wijk beperkt zich tot de bewoners, 

hun familie en vrienden. Iedereen 

heeft er dus belang bij dat de snelheid 

laag blijft. Natuurlijk vraagt dit een 

kleine inspanning van chauffeurs, 

maar als het er veilig is, zien we 

binnenkort misschien terug spelende 

kinderen op straat.

HET REUKENSPAD 
HERAANGELEGD
Een stille verbinding tussen het 

centrum en de wijk Lindenbos loopt 

door de Reukens. Tot voor kort lag 

het Reukenspad er slecht aangelegd 

bij. Het gebruik ervan door fietsers en 

wandelaars verliep moeilijk. Groens-

chepen René Lauwers (foto), zelf een 

fervent fietser, bekeek de situatie. De 

Technische Dienst zorgde voor 

verbreding en heraanleg.  Sindsdien 

nodigt het Reukenspad meer dan ooit 

uit tot wandelen. Een prachtig groen 

stukje Aartselaar. Er kwam ook een 

nieuwe aftakking naar de Pierstraat. 

Daardoor beschikken scholieren 

langer over een veilige fietsweg. Op 

de Dag van de Trage Weg, op 15 

oktober, werd deze aftakking plechtig 

ingehuldigd samen met de provincie. 

Groen in Aartselaar

Veilig en toegankelijk Aartselaar

Picknick boven A12

Een nieuwe, frisse wind

© Walter DecoeneGroen-schepen René Lauwers test het vernieuwde Reukenspad uit
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Groen picknickt bovenop de A12
LEONCE DEKEYSER

Groen regio Boom-Kontich picknickte recent boven de ingang van de 

Rupeltunnel. Om de veiligheid en leefbaarheid van omwonenden en 

passanten gevoelig te verbeteren, dringt Groen aan op kortetermijn-

maatregelen zoals snelheidsverlaging, veiliger kruispunten en afritten, aanleg 

van betere fietspaden en (nu nog) ontbrekende voetpaden. 

Als er geen filevorming is, stormen vrachtwagens nog altijd tegen hoge 

snelheid af op zes gelijkgrondse kruispunten: vier in Aartselaar en twee in 

Wilrijk. Een snelheidsverlaging kan het aantal zware ongevallen 

halveren, de lawaaihinder drastisch verminderen en de uitstoot van CO2, NOx 

en fijn stof fel verlagen. Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat te 

hoge concentraties van fijn stof oorzaak kunnen zijn van dementie, de ziekte 

van Parkinson en Alzheimer, hart- en vaatziekten, aderverkalking en 

longkanker. 

Op enkele kruispunten van de A12/N177 ontbreken verkeerslichten voor 

fietsers tussen de beide A12-banen en de fietsoversteekplaatsen blijven nog 

steeds onzichtbaar voor autobestuurders.

Richting Antwerpen is de N177 (zijrijbaan) over een afstand van vijf km volledig 

duister. Plaats er verlichting, zodat fietsers en voetgangers ook daar 

voldoende zichtbaar zijn. 

Met deze ludieke picknick wou Groen eens te meer aandringen op beveiligende 

maatregelen die op korte termijn vorm kunnen krijgen!

Groen is duidelijk: de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten dringend aanpakken! © Walter Decoene
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OUDEREN HEBBEN HEEL WAT 
MEER IN HUN MARS

Oud is niet out

Tot 2013 had Aartselaar geen ouderenraad, in tegenstelling tot vrijwel alle 

buurgemeenten. Het vorige, blauwe bestuur, vond dit niet nodig. Senioren 

werden geacht hun plan te trekken, of een kaartje te gaan leggen. Of ze zich 

daar goed bij voelden of misschien toch meer in hun mars hadden, speelde niet 

mee. Op specifieke problemen als mobiliteit en veiligheid werd ook niet 

ingegaan. 

Bij het ingaan van deze bestuursperiode kwam er onder impuls van Groen en 

sp.a een senioren- en toegankelijkheidsraad. Sindsdien kreeg het 

ouderenbeleid meer en meer gestalte. De raad vergadert ongeveer vijf keer per 

jaar en wordt door de schepenen Heyman en Hameau actief opgevolgd. Een 

enquête van het verenigingsleven polste naar wat ouderen soms belet om aan 

het socioculturele leven deel te nemen. Met CC ’t Aambeeld werd een 

EEN NIEUWE, FRISSE WIND

WIST JE AL DAT… 

… op de fietsparking van het 

zwembad drie oplaadpunten voor 

elektrische fietsen staan? 

Fietsers en sporters kunnen er nu 

gratis hun batterij opladen. 

… onze gemeente, in 

samenwerking met Eandis, dit 

najaar ook twee elektrische 

oplaadpunten installeert op de 

parking van het CC? 

Het gemeentebestuur besliste om 

vijf oplaadpalen te plaatsen in 

onze gemeente. Zo verloopt de 

overgang naar elektrische 

mobiliteit gemakkelijker. 

… Kim Herremans (hoofd van de 

technische dienst) een volledige 

triatlon heeft afgewerkt? Hij liet 

90% van de concurrenten achter 

zich. Een dikke proficiat, zo'n 

prestatie komt niet vanzelf! 

… je op www.energiesparen.be/

zonnekaart te weten komt of je 

dak geschikt is voor zonnepanelen 

of een zonneboiler? Heb je dan nog 

vragen of beschik je niet over een 

internetverbinding, neem  contact 

op met de dienst Omgeving via 

03/870.16.11.

... deze zomer ook nog een 

hondenwei - Het Reuke!-  aan het 

Reukenspad werd toegevoegd?

Honden kunnen er vrij rondlopen, 

onder toezicht van hun baasjes, 

die dit initiatief wel weten te 

appreciëren.

... in 2018 Groen zelfstandig naar 

de kiezer trekt?

Meeer info volgt later.

WALTER DECOENE
walter.decoene@pandora.be

ALEX CAPPAERT
OCMW-raadslid
alex.cappaert@gmail.com

ouderenprogramma uitgewerkt en 

ook met WZC Zonnewende wordt 

geregeld overleg gepleegd. Achter 

het Sociaal Huis nodigen bewegings-

toestellen senioren uit om hun 

conditie te testen. Tof!

SENIORENPARTICIPATIE  
In de nabije toekomst wil Groen meer 

senioren actief betrekken bij het 

beleid. Veel ouderen houden aan hun 

beroepsloopbaan heel wat kunde en 

kennis over. Ze willen die vaak ook 

overdragen en delen met anderen. 

Tot nu toe ontbreken hiervoor 

initiatieven. Groepjes 

gelijkgestemde ouderen kunnen 

samenwerken aan zelfgekozen 

projecten. Tot hun eigen 

voldoening, maar mogelijk ook tot 

nut van de gemeenschap. 

Je hebt het gemerkt en gevoeld: er 

waait al enkele jaren een nieuwe, 

frisse wind door onze gemeente. 

Na vijf jaar beleid kan je er niet meer 

naast kijken: straten en wijken zijn op 

tal van plaatsen onder handen 

genomen. Ze ogen groener en 

properder. Voetpaden werden 

hersteld of heraangelegd. Fietspaden 

zijn hertekend, veiliger gemaakt en 

hier en daar uitgebreid. De Kapelle-

straat is - door enkele kleine, een-

voudige ingrepen - voor fietsers en 

andere weggebruikers een heel wat 

veiliger hoofdas geworden. 

Het nieuwe verkeersplan in en rond 

de scholen zorgt voor meer 

veiligheid van de kinderen. Het 

verkeer op de piekuren kent er een 

betere doorstroming. 

Ook door onze sportieve, culturele 

en andere verenigingen waait 

ongestoord een nieuwe wind. Dankzij 

een goede samenwerking met de 

gemeente beschikken sportieve 

verenigingen als SVA Tennis en –

Voetbal, maar ook Aartselaar 

Petanque Club binnenkort over een 

prachtig nieuw sportchalet. 

Qua sociale woningbouw hinkte 

Aartselaar lange tijd achterop. Maar 

dit gemeentebestuur werkt ook die 

achterstand stilaan weg. 28 sociale 

appartementen staan weldra ter 

beschikking van jonge en minder 

kapitaalkrachtige bewoners. 



GROEN

Moeten we genoegen nemen met het verhaal dat het allemaal slecht 
gaat? Steeds meer mensen geloven van niet. ‘Na jaren van besparen en 
polariseren, geven wij mensen opnieuw ademruimte en perspectief’, 
zegt voorzitster Meyrem Almaci vastberaden. ‘Ons land bruist van de 
doeners die niet bij de pakken blijven zitten. Menselijke, eerlijke en 
gezonde oplossingen: daar blijven we elke dag keihard voor werken.’

‘Neem nu Martine,’ vertelt Meyrem, ‘een energieke vrouw van 59 jaar. Een paar 
maanden geleden werd haar bedrijf overgenomen door een concurrent. De 
rustige vastheid van haar job sloeg plots om in onzekerheid. De overheid doet 
er nog een schepje bovenop: Martine verliest 140 euro pensioen per maand.’

Meyrem herinnert zich ook het verhaal van Yassin. ‘Yassin heeft autisme. 
Sinds dit jaar staat hij er alleen voor in de klas, want de overheid snoeide 
in de uren individuele begeleiding.’ Of Toon, die een bioboerderij heeft. 
‘Door de fipronilcrisis zit ook zijn bedrijf nu in moeilijk vaarwater.’

‘Martine, Yassin en Toon 
kunnen op ons rekenen voor 
echte oplossingen’

STA MEE OP VOOR HOOP 
EN PERSPECTIEF

De antwoorden van Groen zijn glashelder. Martine verdient een waardige oude 
dag. Ons basispensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer 
vanaf nul. Yassin krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft, want wij investeren 
opnieuw in onderwijs. En ook Toon krijgt het onmisbare duwtje in de rug: we 
maken de broodnodige omslag naar een duurzame en diervriendelijke landbouw.

‘Martine, Yassin en Toon zijn geen slachtoffers van een natuurwet, maar 
van politieke keuzes’, besluit Meyrem. ‘Ze kijken naar ons en vragen 
een antwoord. Tegen hen zeg ik: jullie kunnen op ons rekenen.’

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci
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GROEN

De tunnels in onze hoofdstad brokkelen af en we komen niet 
verder dan wat oplapwerk. Onze kerncentrales vertonen duizenden 
scheurtjes, maar we laten ze gewoon draaien. De treinen rijden 
vaker te laat dan op tijd en we besparen lustig verder. ‘Kennedy wou 
naar de maan. Maar wat willen wij?’, vraagt federaal fractieleider 
Kristof Calvo zich af. ‘Wat is onze droom, onze ambitie?’

Het kan anders, vonden de groene 
fractieleiders, en BE.invest was 
geboren. BE.invest is een nationaal 
investeringsplan van Groen en 
Ecolo dat ons land klaarstoomt voor 
morgen. We maken de omslag naar 
hernieuwbare energie, ontwarren 
de mobiliteitsknoop en omarmen de 
digitale toekomst. ‘Het is de taak van 
de overheid om er voor te zorgen dat 

alle basisinfrastructuur mee is met 
de tijd’, vindt Vlaams fractieleider 
Björn Rzoska. ‘Maar we zien eigenlijk 
het omgekeerde: de publieke 
investeringen dalen jaar na jaar en we 
hinken achterop in Europa.’ BE.invest 
stelt duidelijke doelen tegen 2030. 
‘Met dit toekomstplan zitten we 
binnenkort weer in de kop van het 
Europese peloton’, besluit Kristof.

BE.INVEST: INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST VAN ONS LAND
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‘Kennedy wou naar de 
maan. Wat is onze 
droom, onze ambitie?’

 
Batterijfabriek
Zowel thuis als op de baan 
moeten we meer energie kunnen 
opslaan. Daarvoor hebben we 
krachtigere batterijen nodig. 
Ons land wordt Europees 
koploper in batterijproductie.

Zinneke Valley
De Brusselse Noordwijk wordt 
het kloppend hart van de digitale 
sector in België. Het geeft de 
wijk opnieuw een ziel nadat de 
Vlaamse administratie er wegtrok.

Treinland
De NMBS zit in een wurggreep 
van besparingen. Wij investeren 
opnieuw in ons treinnetwerk. 
Het resultaat: stiptere treinen, 
vlottere verbindingen en 
een fijnmazig netwerk.

0,00

 
Nul op de meter
Onze woningen en gebouwen 
energieneutraal maken: 
het kan. We lanceren een 
energierenovatieprogramma 
en wekken onze elektriciteit 
duurzaam op. In Nederland 
doen ze het al met het ‘nul 
op de meter’-programma.

Ontdek al onze toekomstplannen op www.groen.be/beinvest

Federaal fractieleider Kristof Calvo en Vlaams fractieleider Björn Rzoska.
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WATERBUS HEMIKSEM 

Sinds 1 juli 2017 vaart er een waterbus 
tussen Hemiksem en Antwerpen.
De waterbus maakt een tussenstop 
in Kruibeke. Binnen het half uur ben je 
op je bestemming. De fiets kan 
gewoon mee aan boord. 

Groen is erg blij met de komst van 
deze waterbus. Het vormt voor vele 
pendelaars in onze regio een welkom 
alternatief vervoersmiddel voor het 
woon-werkverkeer, maar evengoed is 
het een leuke manier van reizen voor 
daguitstappen. We juichen ook de 
keuze van het Havenbedrijf toe om in 
te zetten op duurzame mobiliteit! 

Het is de bedoeling dat de waterbus 
in de toekomst nog zal uitbreiden 
naar andere stopplaatsen en 
vaarwegen. 

Voor wie de waterbus nog niet zelf 
nam: probeer hem gauw ook een keer 
en laat je overtuigen. Meer informatie 
over de tarieven en de dienstregeling 
vind je op  www.dewaterbus.be . 

SNELLERE AANLEG 
FIETSOSTRADES 
DANKZIJ GROEN
 
Dankzij de Groen-fractie in de 

provincieraad is er 10 miljoen euro 

extra vrijgemaakt voor 

fietsostrades. Gemeenten kunnen 

hiermee aan de slag om zelf 

trajecten van de fietsostrade op 

hun grondgebied aan te leggen. 

Ze krijgen hiervoor alle kosten 

terugbetaald. 

 Het was Groen-provincieraadslid 

Koen Kerremans die er in 2016 al op 

wees dat de aanleg van nieuwe 

stukken fietsostrade veel te traag 

verliep. Zowel de ontwerpkosten 

als de zware kost voor 

onteigeningen vormen voor lokale 

gemeenten een drempel. Daar 

komt dankzij Groen nu verandering 

in. Gemeenten krijgen nu zelf de 

kans om initiatieven te nemen, 

waardoor het veel sneller kan.

HOF TER LINDEN: TREKPLEISTER VOOR DE ZUIDRAND

In 2012 kocht de gemeente Edegem, samen met de vzw Kempens Landschap en 
het Agentschap Natuur en Bos, het domein Hof ter Linden aan. Het kasteel en 
de bijhorende gebouwen staan in een 50ha groot parkdomein. In het park achter 
de gebouwen bevinden zich een vijver, graslanden en bossen. Het park wordt 
omgeven door landbouwgronden. Het is daarom een geliefde plek bij 
wandelaars en fietsers. 

Edegems Groen-schepen Goedele Van der Spiegel tekende na de aankoop van 
het park het verdere traject uit. In samenspraak met verschillende stakeholders 
stelde ze een masterplan op. Het was een ware evenwichtsoefening om de 
belangen van eigenaars, landbouwers, natuur en de Edegemnaren te verenigen 
in één plan. De Edegemse Groen-schepen is daar wonderwel in geslaagd.

De eerste werken  zijn inmiddels uitgevoerd: zo is de trage weg die de twee 
domeinen met elkaar verbindt geopend en zijn er nieuwe wandelpaden door het 
domein aangelegd. Er werd ook een uitbater voor een brasserie met speeltuin 
gevonden (de Melkerij) en er kwam een nieuwe toegangsweg, zodat ook 
mensen die moeilijker te been zijn er vlot kunnen geraken.

Daar stopt het niet mee. We plannen al volop de aanleg van nog meer paden en 
banken, het aanduiden van een uitbater van een nieuw restaurant, de 
ontwikkeling van een wandelapp, …  Stap voor stap wordt dit domein een plek 
waar iedereen van kan genieten. 

Groen-schepen Van der Spiegel is terecht fier op de aanpak én het resultaat van 
dit project: " Hof ter Linden wordt ongetwijfeld een nieuwe trekpleister in de 
zuidrand van Antwerpen. Een belevingsplaats voor iedereen van Edegem én 
daarbuiten."

REGIONAAL

© Aqualiner

© Inneke Gebruer

Koen Kerremans, provincieraadslid

Goedele Van der Spiegel bij Hof ter Linden 
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Groene hapjes op jaarmarkt 

Ook dit jaar kenden onze groene 

hapjes veel bijval bij de passanten. 

Groen houdt het graag gezond. De 

hapjes waren dan ook heel snel 'de 

deur uit'. Dankzij het mooie weer 

kende de jaarmarkt een record aantal 

bezoekers.  

Talrijke verenigingen zetten er weer 

hun beste beentje voor. 

1
Vredesboom

De Vredesboom naast de kerk stond 

weer volop in bloei. De Japanse 

kerselaar werd geplant in volle Koude 

Oorlog. Vreemd genoeg zag het 

toenmalig gemeentebestuur het 

initiatief van het VAKA  (Vlaams Actie 

Komitee tegen Atoomwapens) als 

"een communistisch initiatief". 

Intussen groeide het boompje uit tot 

een flinke boom die de 

vredesgedachte levend houdt. 

Niet ten onrechte, overigens. 

2

Bewegingstuin voor ouderen 

Die ligt achter het OCMW, in de 

Palmboomstraat, misschien wat 

verdoken,  maar hij nodigt wandelaars 

en groepen wel uit om er hun fitheid 

te testen. 

Groen OCMW-raadslid Alex Cappaert 

toont enkele ouderen hoe je dat 

aanpakt. Ter plekke lees je het ook 

duidelijk af op een infobord. 

3

Trage wegen, rustige 

verbindingen 

 In Aartselaar zijn de laatste jaren al 

heel wat trage wegen geopend of 

heropend. Ze vormen soms een 

handige, veilige verbinding tussen de 

wijken. Het Reukenspad is allicht het 

beste voorbeeld. 

Binnenkort verbindt buurtweg nr.20 

het centrum -  via de Lieven Rens-

laan - met de Kleistraat.

 Momenteel ligt een stuk wei er nog 

rustig bij. 

4
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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.SOLIDARITEITSLUNCH 11.11.11 

Smakelijk eten en tegelijk een goed doel steunen: je doet 
het ook dit jaar weer op zondag 12 november, van 12u. tot 14u. 

in CC ’t Aambeeld. De opbrengst gaat naar de vrouwen van 
Solidaritas Perenpuam in Indonesië. Meer info en inschrijven (tot 6 

november) bij Greet Denissen via 03/887.69.10.

WERELDWINKEL CADEAUDAG
In de aanloop naar de eindejaarsfeesten organiseert Oxfam 

Wereldwinkel Aartselaar weer een gezellige Cadeaudag met leuke 
spulletjes. Je kan er terecht op zaterdag 9 december, in de 
grote benedenzaal van het Wolffaertshof, in de Baron van 

Ertbornstraat. 
 

Groen Aartselaar 

René Lauwers

Filip De Pillecijnlaan 7

2630 Aartselaar

03 887 27 12

rene.lauwers@groen.be

groenaartselaar.be

     facebook.com/groenaartselaar

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.




