
Hier

Luc De Backer legt na
10 jaar het fietstraject
terug op de tafel van de
gemeenteraad.

VEILIG DOOR HET GROEN NAAR
HERENTALS, HAALBAAR?
Een voorstel voor een alternatief

fietstraject waarmee je tussen

Poederlee en Herentals de drukke

N153 kunt vermijden. Dit zetten

we in augustus op de agenda van

onze gemeenteraad en bij de

collega's van Herentals.

Ook Vorselaar wil dit project onder-

steunen. Een 10-tal jaar geleden

hebben we dit voorstel al op tafel

gelegd - zonder succes evenwel.  We

willen een alternatief bieden voor de

drukke N153, ook al komt er een

fietspad langs beide kanten van de

weg. Want het blijft een druk en

gevaarlijk traject voor scholieren en

woon-werkverkeer.

Op het voorgestelde alternatieve

traject via de Hegge-kapel, het

Sluizeken, Watervoort en de

Toeristentoren is het nu moeilijk

fietsen omwille van het losse zand,

grote putten of diepe plassen. Als je

een waterdoorlatende verharding

voorziet, kunnen zowel landbouw-

voertuigen als fietsers er gemakkelijk

over. Het traject kan een sleutel zijn

in het knooppuntennetwerk en biedt

mogelijkheden naar fietsrecreatie .

POSITIEF GEVOLG
Groen-raadslid Luc De Backer: "Het is

mogelijk om dit fietsvriendelijk traject

op te nemen in het project ‘de

Kempense Heuvelrug’ van Regionaal

landschap Grote en Kleine Nete.

Daarom hebben we het voorstel op de

agenda van de gemeenteraad

geplaatst". Met goed resultaat.

Burgemeester Paul Diels zal nu met

de betrokken gemeenten het plan

verder bespreken en uitwerken. Het

traject ligt immers op het grond-

gebied van drie verschillende

gemeenten.

Met Groen Lille hopen we echt dat het

bestuur er zijn schouders onder zet!

in Lille

Fietstraject Poederlee - Herentals

Windmolens in Lille, goed idee?

Kwaliteitsvol verkavelen
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HIER

Windmolens in Lille, kan dat wel?
JA, MAAR NIET TEGEN ELKE PRIJS!

Je hebt waarschijnlijk gehoord over de mogelijke komst van

windmolens in Lille. Dit vooruitzicht zorgde voor heel wat commotie.

Tijd om ook ónze visie mee te geven.

Op de gemeenteraad van januari 2016 hebben we met onze fractie de

gemeenschappelijke visienota van de drie gemeenten langs de E34 - Vorselaar,

Lille en Vosselaar - mee goedgekeurd. We willen hiermee duidelijk stellen dat

een kwaliteitsvolle inplanting van zulke molens mogelijk moet zijn - ook bij

ons. Wat kwaliteit betekent, is voor ons duidelijk: geen overlast voor de

omwonenden en de natuur, de investering moet financieel een meerwaarde

bieden voor de Lillenaren, het moet mogelijk zijn om mee in dit soort projecten

te investeren, zoals in het positief voorbeeld van Campina Energie in Turnhout.

Inzetten op groene energie

Voorstellen van mastodonten van 200m hoog die men te dicht bij Hemeldonk of

elders plant, staan duidelijk dwars op deze visie. Daarom dienden we, net als

heel wat andere burgers, bezwaren in tegen een aanvraag van Electrabel. We

zullen in de toekomst enkel voorstellen ondersteunen die met onze

kwaliteitsvisie overeenstemmen. We hebben echter de groene stroom

broodnodig om de doelstellingen 2020 inzake CO2-uitstoot te halen, maar

natuurlijk niet tegen elke prijs. Het klopt deels dat er veel overheidsgeld naar

dit soort projecten gaat. Maar laten we niet vergeten hoeveel kernenergie en de

berging van kernafval gekost heeft en nog zal kosten. We moeten blijven

inzetten op vernieuwende groene energie om onze planeet leefbaar te houden

voor ons en onze kinderen. Meer info? www.groenlille.be

Inzetten op duurzame energie is er belangrijk. Te grote windmolens kunnen wel een zware impact hebben op
omwonenden en natuur.

© Shutterstock



IN ’T 
KORT

HIER

'Het fietsknooppunten-
netwerk loopt langs te drukke
wegen door Lille !’

STEDENBOUWKUNDIGE
WANORDE, GEEN VISIE & DURF

Elke maand opnieuw liggen er aanvragen voor verkavelingen en

appartementen op tafel.

Oké, dat hoort bij de groei van de gemeente. Maar deze ruimtes kwaliteitsvol

invullen is een ander paar mouwen. Willen we 'zoveel mogelijk bouwen' of

willen we een leefbare landelijke gemeente zijn? Groen Lille wil strengere

regels voor grote kavels, zoals voldoende rustpunten en groenruimten voor

ouderen, kinderen en families. Woonerven inrichten biedt veel kwaliteit voor de

buurt.

We kunnen mastodonten van appartementsgebouwen binnen de perken

houden door het aantal wooneenheden te limiteren en duidelijke regels rond

parkeren en toegankelijkheid vast te leggen.

Op dit moment worden de bouwaanvragen in principe aan een gemeentelijke

visietekst van 2007 getoetst. Maar dit gebeurt niet in alle dossiers even

consequent, waardoor er geen eerlijke beslissingen mogelijk zijn!

VEILIGER FIETSEN IN LILLE

NIEUWS VAN DE GEMEENTERAAD

• Al anderhalf jaar vroegen we

om de enorm vervuilde en

gedateerde stratenplan-

borden aan te pakken, wat

eindelijk gebeurd is.

• Ook dit jaar zijn er weer

probleemloos nieuwe

verkavelingen goedgekeurd

in weekendzones die

duidelijk bedoeld zijn voor

permanente bewoning. Durf

beleid te voeren en hiertegen

in te gaan, CD&V!

• Na de realisatie van de

Noord-Zuidverbinding door de

Kempen hoopte iedereen dat

de drukte van het vracht-

verkeer langs de N153 zou

verminderen. Dit gebeurt

niet. We drongen er bij het

bestuur op aan om druk uit te

oefenen op de Administratie

Wegen en Verkeer om de

N153 als doorgangsweg te

ontmoedigen.

• Ook in Lille  is het charter 'bij-

vriendelijke' gemeente

ondertekend. Dit betekent

meer inspanningen vanuit de

gemeente om de bedreigde

wilde bij te helpen.

• De CO2-uitstoot met 20%

verminderen tegen 2020 kan

pas gerealiseerd worden als

de gemeente nog harder

inzet om haar gebouwen aan

te passen en de inwoners

nuttige raad te geven, bijv.

over dakisolatie.

• Groen Lille formuleerde met

succes het voorstel om

reflectoren te voorzien op

verlichtingspalen die 's

nachts gedoofd worden.

TINNE PEETERS
GEMEENTERAADSLID
tinne.peeters@groen.be

GIE KNOCKAERT
Voorzitter Groen Lille
Lille@groen.be

Dit kan niet langer! Er moet meer

duidelijkheid komen voor de Lilse

bevolking. We moeten de grijze zone

wegwerken. Ons voorstel op de

gemeenteraad: stel een

stedenbouwkundige verordening

op die de problemen aanpakt! Die

duidelijk maakt wat kan inzake

lichtreclames, weekendzones en

nieuwe kavels!

Het bestuur antwoordde aan zo'n

verordening te willen werken maar ...

dat het nog niet gelukt is door te veel

werk! Toch wel heel eigenaardig,

want dit is nergens terug te vinden in

de begroting en de toekomstplannen.

We vragen het bestuur snel werk te

maken van een nieuwe stedenbouw-

kundige verordening en een trans-

parant beleid te voeren. We verdienen

beter! Meer info? www.groenlille.be

Elke inwoner zal de wens om

veiliger te kunnen fietsen

beamen. Op heel wat smalle

landelijke wegen - ook in de

bebouwde kom - wordt te snel

gereden. Wat gevaarlijk is voor

alle fietsers, recreatief en woon-

werkfietser, jong en oud.

We hebben in het verleden al een pak

maatregelen voorgesteld. Niet altijd

leuk voor de autobestuurders maar

wel écht nodig. Verkeersremmers en

fietssuggestiestroken kunnen soms

een oplossing bieden. Daarom vragen

we: probeer enkele proefopstellingen

uit, stel doordachte plannen op voor

de Broekzijstraat, Boskant, de Baan,

de Groesaard, de Pulsebaan en

Hemeldonk. Na 3 jaar denkwerk heeft

de gemeente een tijdelijke opstelling

in de Kabienstraat geplaatst. We

hopen dat ze die nog kan verbeteren

zodat de fietsers de hindernissen

langs rechts kunnen passeren.

SUGGESTIES
Op de site groenlille.be kan je locaties

doorgeven waar jij het gevaarlijk

vindt. Geef op de site gerust je

alternatieven door! Laat je horen!



NATIONAAL

We staan voor fundamentele keuzes over wie we zijn en hoe we 
samenleven. Wat we de laatste tijd van veel politici horen – rechts én 
links – is een pessimistische visie. ‘We zien veel aanbieders in angst 
en verdeeldheid’, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. ‘We horen 
veel slogans en ideetjes die goed klinken maar niet werken. Gaan we 
die verdelende praat achterna of willen we een samenleving met meer 
menselijkheid en verbondenheid? Het is tijd voor nieuwe hoop.’

Meyrem citeert uit een gedicht van Václav Havel. ‘Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Dat is 
precies wat al die mensen doen die zich vandaag inzetten voor een betere 
samenleving. Leerkrachten en verplegers die het beste van zichzelf geven, 
jongeren die kinderen opvangen op zomerkampen, de vele mensen die voogd 

zijn van vluchtelingenkinderen. Zij hebben geen boodschap aan politici die 
mensen tegen elkaar opzetten en ophitsen. Zij tonen elke dag opnieuw dat 
het anders kan.’

Groen zal nooit de weg opgaan van diegenen die angst gebruiken om mensen 
te verlammen. Groen zal nooit in de val trappen om de vrijheden waar we zo 
fel voor gevochten hebben op te offeren. We benoemen, zonder te verbloe-
men. We verwoorden, zonder op te hitsen. We zoeken naar oplossingen, 
zonder te verdelen.

Herbekijk de speech van voorzitster Meyrem Almaci op het Groen 
Europees Zomerweekend: www.groen.be/nieuwehoop

TIJD VOOR NIEUWE HOOP

© Lien AritsOp het Zomerweekend hield voorzitster Meyrem Almaci een vurig pleidooi voor een samenleving met meer menselijkheid en verbondenheid.
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ALS ER AL SPRAKE IS VAN 
EEN NOODTOESTAND, IS 
HET VAN ONS KLIMAAT

Al zestien jaar na elkaar rijgen 
we het ene warmterecord na 
het andere aaneen. Juni was 
met 175 liter water per vierkante 
meter de natste maand ooit. 
In september werden we 
getrakteerd op een hittegolf. 
Mensen worden ziek en hun 
straten staan blank. Wie kan 
eigenlijk nog naast die urgentie 
kijken? Als er ergens sprake 
is van een noodtoestand, dan 
is het voor ons klimaat.

Terwijl in het buitenland volop 
geïnvesteerd wordt in duurzame 
energie, stroomt in België twee 
derde van de energiesubsidies naar 
de fossiele en nucleaire sector. 
Toch ben ik hoopvol. Wat vandaag 
buitengewoon lijkt, zal hier en in 
Europa binnenkort de norm zijn.

Zon- en windenergie zijn nu al 
competitief en dit marktvoordeel 
zal in de toekomst enkel nog 
toenemen. De auto-industrie keert 
haar tanker langzaam maar zeker 
naar voertuigen op elektriciteit 
en waterstof. Gezinnen kiezen 
steeds vaker voor een lekkere en 
gezonde maaltijd zonder vlees. 
De bouwsector kiest voor lage-
energie- en passiefhuizen. En last 
but not least: massavervuilers 
als China en de Verenigde 
Staten onderschrijven bindende 
afspraken rond klimaat. 
Zonder meer historisch.

Veel burgers en ondernemers 
van dit land hebben het 
begrepen. Denk aan de vele 
energiecoöperaties en aan al die 
bedrijven die de switch maken. 
Denk aan al die boeren die 
gezond en dichtbij produceren, 
aan de autodelers en aan de 
fervente fietsers. Die doeners 
moeten we ondersteunen 
met een beleid dat duidelijke 
keuzes maakt. Alleen zo krijgt 
België een gouden medaille voor 
klimaatambitie te pakken.

WAT IS JOUW 
ZORGVERHAAL?

Wat maakte jij mee? Heb jij ideeën 
over hoe het beter kan? Deel jouw 
verhaal. Wij brengen het naar het 
parlement en gaan ermee aan 
de slag. Want diverse stemmen 
en goede ideeën verdienen een 
megafoon in de politiek. 

‘De bewoners fleuren helemaal 
op als er familie op bezoek 
komt met huisdieren’

Deel jouw verhaal 
www.groen.be/jouwzorgonzezorg

‘Bij woonzorgcentrum Floordam aan de slag gaan was een heel bewuste keuze. 
Ik sta helemaal achter de visie van ons centrum. Daardoor doe ik mijn werk ook 
heel graag. De bewoners leven in kleine groepen. Een belangrijk deel van het leven 
speelt zich af in de gedeelde ruimte. Die heeft een open keuken zodat bewoners die 
dat willen en kunnen, betrokken kunnen worden bij huishoudelijke taken. Het menu 
wordt samengesteld door een professionele kok, die elke week voor een lading 
verse ingrediënten zorgt. Geen grootkeuken dus, maar vers gekookte maaltijden. 
Dankzij de buitenruimtes kan de familie op bezoek komen met huisdieren. De 
bewoners fleuren dan echt helemaal op. Bij ons heerst er geen ziekenhuisgevoel, 
maar een echt thuisgevoel.’

EVELYNE VAN NUFFEL
Adjunct-woningverantwoordelijke bij woonzorgcentrum Floordam

ZORGEN VOOR MORGEN
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MEER INSPANNINGEN
VOOR BIOLANDBOUW

Biolandbouw zit in de lift. De

consument gaat bewust op zoek naar

gezonde en kwaliteitsvolle

producten. Maar Vlaanderen blijft

achter en zeker in onze provincie zijn

de inspanningen eerder marginaal.

Tegenover gangbare landbouw blijft

bio hangen in een sfeer van wij-zij,

groot-klein, belangrijk-onbelangrijk,

veel budget-geen budget, veel

onderzoek-weinig onderzoek. Dat

willen wij doorbreken.

Afgelopen maanden werkte Koen

samen met de provinciale diensten

landbouw, plattelandsontwikkeling &

onderwijs aan een voorstel. De eerste

stappen werden gezet en het voor-

stel kreeg groen licht. De provincie

maakt werk van meer aandacht voor

biotechnieken in de leerplannen &

biedt ruimte ruimte voor meer

onderzoeksmogelijkheden.

 Het is een eerste - stevige - stap die

mogelijkheden opent voor de toe-

komst van de biolandbouw in onze

provincie.

Koen Kerremans, Provincieraadslid

TURNHOUT MAAKT
ZORGPLAN

Ouderen blijven langer gezond,

maar zijn toch kwetsbaar. Ze

moeten zo lang mogelijk in hun

vertrouwde omgeving kunnen

blijven wonen. De Turnhoutse

stadsregio werkt daarom aan een

'zorgstrategisch' plan. Astrid

Wittebolle, schepen van

Ruimtelijke Ordening in Turnhout:

“Er mag geen wildgroei aan

vastgoedprojecten voor senioren

ontstaan. We moeten bepalen

waar er aangepaste woningen

komen en waken over de kwaliteit

van de aangeboden zorg.”

Meer weten? Kom vrijdag 4

november naar onze avond over

zorg in parochiezaal Zwaneven,

Staprijk 4, Oud-Turnhout.

Aanvang: 20.00 uur.

ONZE KEMPENSE BOEREN VERDIENEN BETER

Net als in de rest van Vlaanderen knopen onze Kempense boeren met moeite de

eindjes aan elkaar. De prijzen die ze voor hun producten krijgen, liggen historisch

laag. Velen werken met verlies en gooien uiteindelijk de handdoek in de ring.

Tussen 2010 en 2015 stopten 5.330 Vlaamse landbouwbedrijven. Dat is maar

liefst een op vijf.

De oorzaak is te vinden bij de huidige structuur van onze landbouw. De Vlaamse

overheid zet volop in op schaalvergroting en industrialisering. Bedrijven met

varkens, rund- en pluimvee worden steeds groter en werken hoofdzakelijk voor

de export. Een daling van de prijzen tracht men tegen te gaan door nog méér te

produceren en nieuwe afzetmarkten te zoeken, tot in China en Australië toe.

Zo'n industriële landbouw is erg gevoelig voor crisissen en legt in het

dichtbevolkte Vlaanderen een grote druk op onze leefomgeving en ons

leefmilieu. Ook in de Kempen worden de negatieve gevolgen alsmaar duidelijker.

Groen trok in verschillende gemeenten aan de alarmbel: er was de mestver-

vuiling van de Kleine Nete in 2013 en 2015, de komst van een varkensslachterij in

Oevel en het succesvolle verzet tegen de bouw van een megastal in Kasterlee

dit jaar nog.

Groen wil een leefbare landbouw. Leefbaar voor de boer, leefbaar voor de buurt,

leefbaar voor het milieu. Dat kan door in te zetten op kwaliteit in plaats van

kwantiteit en op direct contact met de consument. Groen kiest voor initiatieven

die passen in dit model: hoeveverkoop, biolandbouw en buurderijen. Het wordt

een lang proces maar we geloven erin: een eerlijke prijs voor de boer en een

gezond, smaakvol en lokaal product voor de consument.

KEMPEN

© Koen Kerremans

© Astrid Wittebolle

© Bigstock



4

3

21

HIER

Ook Groen Lille deed mee aan de

zwerfvuil-opruimactie van de

jeugdraad in het voorjaar!

We namen de Mertensstraat,

Boskapelstraat en de Herentalsebaan

onder handen. Een succesvolle maar

tegelijk trieste verzameling van 18

vuilniszakken hebben we bij elkaar

geraapt. Dit was een geslaagde

eerste editie van de jeugdraad,

volgende keer evenveel succes maar

met minder afval!

1

Jawel, ook Groen Lille gaat de

sportieve toer op.

In september zetten we ons beste

beentje voor tijdens het Kubb Tornooi

van de Chiro van Gierle.

Hoewel we nog wat oefening en

techniek kunnen gebruiken, hebben

we ons goed geamuseerd. Een pluim

voor de organisatie!

Laat ons weten wanneer jullie ook

iets organiseren via lille@groen.be.

2
Dit verkeersbord kom je in het

Hoekske tegen, in de

schoolomgeving.

Het bestuur heeft de tijdelijke

opstelling omgezet in een definitieve,

veiligere en goed georganiseerde

situatie voor de schoolkinderen. Door

tussenkomst van Groen kunnen de

omwonenden terug parkeren in het

weekend, voor 7u en na 17u, wat toch

heel wat flexibiliteit geeft. Ook kleine

dingen kunnen een behoorlijk verschil

maken voor de omwonenden!

3 Prachtige bloemenbermen konden

we deze zomer bewonderen, deze

foto is genomen op Poeyelheide.

Ze zijn niet enkel mooi om naar te

kijken maar ze zorgen voor heel wat

biodiversiteit. Ook voor bijen is dit een

ideale berm. Daarom stelde onze

fractie in het voorjaar voor om het

charter te tekenen van "bij-

vriendelijke gemeente". Deze actie is

alvast een prachtig begin om voor

meer ecologische bermen te zorgen.

Bij een goed onderhoud zullen er nog

meer bermen volgen. Top werk!

4
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Doeners uit Lille  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.

VRAAG JE SUBSIDIES VOOR HOUTKANTEN EN
ZWALUWNESTEN AAN BIJ DE GEMEENTE

In 2014 stelde Groen voor om een kleine subsidie te geven aan
inwoners die de zwaluw in onze streek mee instandhouden door

zwaluwnesten te plaatsen of te onderhouden.
Die gemeentelijke subsidie kan je nu al aanvragen. Niet
vergeten wanneer de zwaluwen het volgende voorjaar

terugkomen!

In 2015 stelden we voor een subsidiereglement in te voeren voor
wie in landbouwgebied houtkanten, hagen en bospartijen aanlegt.

Deze landschapselementen zijn vaak bedreigd maar hebben een
grote waarde voor onze fauna en flora.

Vraag om inlichtingen bij de gemeente hoe je deze subsidies
kan ontvangen.

Groen Lille

Gie Knockaert

Beukenlaan  26

2275 Lille

014710315

lille@groen.be

www.groenlille.be

     www.facebook.com/groenlille

      @groen

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 107 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.


