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Verdergaan met wat al goed is.

Bijsturen waar het beter kan.

Nieuwe uitdagingen durven aangaan.

GROEN-GANGMAKER WERKT
EN WIL VERDER GAAN
 

SAMENLEVEN
IS IEDEREEN MEE?

Een sociaal beleid is even belangrijk 
als cultuur, sport of verkeer en moet 
overal zijn plaats krijgen. De zorg 
moet zijn: “Kan iedereen die wil, mee?” 
We verbinden mensen in levendige 
buurten en pakken armoede en ver-
eenzaming aan, want in ons dorp zijn 
beide onaanvaardbaar.

werkt voor Boechout en Vremde

MENSELIJKER,
EERLIJKER EN GEZONDER

GROEN-GANGMAKER
HEEFT EEN VISIE

SENIoREN.
30 % van onze burgers zijn senior. 
Groen-Gangmaker wil voor hen:

• Zinvolle en betaalbare daginvulling.

• Voldoende financiële en mentale 
ondersteuning aan de mantelzor-
gers en zorgvuldige opvolging door 
senioren- en thuiszorgconsulent. 

• Mogelijkheden om levenslang goed 
te kunnen wonen en gelukkig oud 
te worden in de eigen buurt. Een 
woonambtenaar kan op bezoek 
gaan en helpen bij alles wat het wo-
nen meer aangepast aan hun noden 
maakt.

Herman Van Brempt, lijstduwer - Greet Claesens, plaats 22



• Ontmoetingsplekken en een sociaal 
restaurant om vereenzaming tegen 
te gaan.

• Toegankelijke gebouwen en vlotte 
bereikbaarheid van openbaar ver-
voer.

• Veilige, brede en toegankelijke 
voet- en fietspaden en voldoende 
rustbanken.

JEugD.
Groen-Gangmaker wil jongeren de 
kans geven om het beleid te beïnvloe-
den. Jongeren zijn experten in hun 
eigen leefwereld en zijn heel goed in 
staat om hun wensen en verzuchtin-
gen kenbaar te maken. 

• Jeugdwerk gaat over meer dan vrije 
tijd en heeft een volwaardige plaats 
naast cultuur, sport  en onderwijs. 

• We moeten jeugdverenigingen ver-

der ondersteunen, niet enkel op 
financieel vlak, maar ook door vor-
ming en materiële ondersteuning 
bij evenementen.

• De speelpleinwerking, die goed 
draait, moet verder uitgebouwd 
worden.

• Kinderen moeten kunnen buiten-
spelen en ravotten. Laat ons speel-
straten promoten.

14. Hilde De Brabandere

Mik Renders,
huidig schepen van ontwikkelingssamen-
werking zet zijn schouders mee onder dit 
project

oNtwIkkElINgSSaMENwERkINg

We blijven duurzame projecten in het 
Zuiden, die een band hebben met 
Boechout, ondersteunen. We geven 
subsidies voor humanitaire noodhulp 
en maken een actieplan dat ervoor 
zorgt dat het budget voor ontwik-
kelingssamenwerking tegen het ein-
de van 2024 niet 4, maar 5 euro per 
inwoner per jaar bedraagt. Een rijke 
gemeente als Boechout-Vremde kan 
dat.

• De +14 jarigen mogen we niet ver-
geten. Zij maken ook gebruik van 
de pleinen in de buurt om te spor-
ten of om af te spreken met vrien-
den. 

• Samen studeren moet mogelijk blij-
ven, bijvoorbeeld in het rusthuis en 
de bib. 

IN oNzE gEMEENtE lEEft 8,2% 
vaN DE kINDEREN IN aRMoEDE.

• Kansarme kinderen en vluchte-
lingen moeten zich beter kunnen 
integreren in jeugd- en sportwerk.  
Onze gemeente heeft hier een 
grotere rol te spelen!

• Groen-Gangmaker wil jeugdver-
enigingen stimuleren om laag-
drempelige activiteiten te organi-
seren en zoveel mogelijk kansarme 
kinderen te bereiken. 

gaStvRIJ BoEchout-vREMDE.
Groen-Gangmaker wil een goede 
omkadering voor nieuwkomers die 
hun integratie versterkt en hen kan-
sen geeft in de samenleving.  “Inte-
greren gaat makkelijker als je welkom 
bent”. Onze rijke gemeente kan meer 
doen voor mensen die op de vlucht 
zijn voor oorlog en ellende. We stel-
len voor om op 13.000 inwoners 1 
% vluchtelingen (130 mensen) op te 
vangen in afwachting van een beslis-

sing over hun dossier. Met dreigende 
oorlogen, klimaatchaos en groeiende 
ongelijkheid zal het aantal nog toene-
men. Een rijke gemeente in een rijk 
land kan dat!

aRMoEDE.
Groen-Gangmaker wil een armoe-
detoets voor alle beleidsbeslissingen, 
zodat het gemeentebestuur verplicht 
wordt om haar beleid systematisch te 
evalueren en nauwgezet de gevolgen 
op armoede op te volgen. Armoede 
bestrijd je met een goede basisop-
leiding voor alle kinderen, met kwali-
teitsvolle en energiezuinige woningen, 
met laagdrempelige toegang tot ge-
zondheidszorg en met deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten.

gRoEN- gaNgMakER Maakt 
vaN BoEchout-vREMDE EEN 
volwaaRDIgE faIR tRaDE- gE-
MEENtE: 

• We willen de werking van de We-
reldwinkel ondersteunen. In de 
dagelijkse werking van de verschil-
lende gemeentelijke diensten, voor-
zieningen en bij activiteiten moeten 
Oxfamproducten worden aange-
boden.

• Er moet een actieplan opgesteld 
worden waarbij het aankoopbeleid 
van de gemeente en van de inwo-
ners zo duurzaam en zo fair moge-
lijk is.



DUURZAAM
BOECHOUT-VREMDE 

De voorstellen van Groen-Gangma-
ker vragen investeringen in duurzame 
oplossingen en daarvoor is voldoen-
de geld en personeel nodig. De re-
kening doorschuiven naar de volgen-
de generaties is geen goede politiek. 
We zijn trots op de vele stappen die 
we in onze gemeente op dit vlak al 
hebben gezet, maar er kan veel meer. 
Groen-Gangmaker wil dat het Burge-
meestersconvenant versneld wordt 
gerealiseerd. Boechout-Vremde 
heeft beloofd om tegen 2030 onze 
CO2-uitstoot met minstens 40 % te 
verminderen. De klimaatveranderin-
gen zijn geen toeval meer en zijn een 
zaak van iedereen. Boechout-Vremde 
zal de volgende legislatuur meer dan 
één tandje moet bijsteken. 

GROEN-GANGMAKER HEEFT 
EEN PLAN

• We stimuleren energiebesparing 
en het gebruik van hernieuwbare 
energie.

• We promoten en ondersteunen 
burgercoöperaties en laten inwo-
ners deelnemen aan projecten als 
Coop zonne-energie en ZuidtrAnt.

• Het elektrisch rijden moeten we 
meer ondersteunen door laadpun-
ten te plaatsen en het gemeentelijk 
fiets- en wagenpark te elektrifice-
ren. Ook het autodelen en fietsde-
len moet uitbreiden.

EEN GROEN BELEID IS EEN CADEAU VOOR ONZE KINDEREN!

• Alle vormen van lokale landbouw 
willen we aanmoedigen. De Samen-
tuinen, de pluktuinen van CSA en 
andere ecologische voedselinitiatie-
ven verdienen steun.

• We verkorten de keten door ver-
koop van lokale producten bij plaat-
selijke handelaars en supermarkten 
te stimuleren.

• Delen is het nieuwe hebben. Ieder-
een heeft te veel spullen, maar 
“Less is more”. Laat ons van alles 
minder hebben en wat er over-
blijft delen met elkaar.    
Op een centrale plaats in Boechout 
en in Vremde installeren we een 
buurtwerkplaats met een materi-
alenbib en een permanent Repair-

café. Niet iedereen hoeft over een 
eigen werkplek te beschikken en 
het contact met anderen kan heel 
prettig zijn.

• Een Fair Trade gemeente koopt zelf 
duurzaam aan. 

• Groen-Gangmaker wil dat er volop 
wordt ingezet op het voorkomen 
van afval. Een afvalarme gemeente 
is de meest milieubewuste keuze. 
We blijven zwerfvuilacties onder-
steunen, alsook het verpakkingsarm 
winkelen, het thuiscomposteren en 
de Kippenactie.

• Verder willen we een duurzaam 
en ecologisch evenementenbeleid 
voeren met minder afval en minder 
voedseloverschotten.

Op één van de zwerfvuilacties haalden we bijna 150 kg zwerfvuil op.

Greet Claesens gaat voor een duurzaam en ecologisch evenementenbeleid

Joost Derkinderen (3) en Danny Grillet (7)

VOLG ONS
Via onze website

www.groengangmaker.be

of via facebook:

www.facebook.com/groengangmaker/ 



16. Mia Verckens 6. Marian Lesage

20. Jan Verhaert

Groen-Gangmaker wil mensen betrekken en laten mee-
denken. Als gangmakers geloven we immers in demo-
cratie van onderuit. We willen denktanken organiseren 
waarbij bestuur, bewoners en experten samen in dialoog 
gaan. Groen-Gangmaker staat voor een eerlijk beleid: 
voor én met de bewoners. Wij zeggen wat we doen en 
doen wat we zeggen. 

VOLUIT
VAN ONDERUIT

GEMEENTERAAD, COLLEGE EN 
BURGERS IN ACTIE

• Laat het college van burgemeester 
en schepenen zich binnenstebuiten 
en ondersteboven keren en naar je 
toe komen. 

• Op de gemeenteraad willen we 
graag meer inwoners aanwezig zien. 
De gemeenteraad is het hart van 
de democratie. 

• We willen dat adviesraden volwaar-
dige partners zijn in het beleid.

• Bemiddelingspersonen moeten in-
gezet worden om kwetsbare groe-
pen inspraak te geven en aan de 
politieke besluitvorming te laten 
deelnemen.

• Inspraak is samenwerken. We willen 
dit duidelijk en met goede afspra-
ken vooraf. 

• Groen-Gangmaker wil inzetten op 
communicatie door digitale klach-
tenbehandeling en een snelle ver-
werking.   

• Maatschappelijke vernieuwing 
groeit dikwijls van onderuit. Onze 
gemeente moet nieuwe initiatieven 
kansen geven, want zij zorgen mee 
voor het algemeen belang. 

• Het oprichten van wijkcomités is 
belangrijk. De gemeente moet wijk-
budgetten voorzien, waarover de 
inwoners zelf mogen beslissen. Wie 
kent er zijn buurt beter dan de men-
sen die er wonen? In samenspraak 
met het gemeentebestuur worden 
de ideeën verder uitgewerkt. Politi-
ci moeten zich laten verrassen met 
voorstellen en ideeën die ze zelf 
niet hadden kunnen bedenken.

   IS IEDEREEN MEE?

9. Rogier De Vries 2. Kris Swaegers

4. Elsje Heremans

 

Deze legislatuur hebben we jaarlijks 
voor iets meer dan 3 miljoen euro 
geïnvesteerd.  Oorspronkelijk was 2,5 
miljoen gepland maar dit liep anders 
omwille van de bouw van de kleuter-
school.  Onze budgetten kunnen dit 
aan.  Natuurlijk zijn hierdoor de schul-
den gestegen maar die zijn nog steeds 
onder controle.  Vanaf 2021 zullen 

deze terug dalen.  Koken kost geld, 
dat weten we allemaal.  Ook als jij een 
huis koopt, bouwt of verbouwt, ga je 
schulden aan.  Op gemeentelijk vlak 
is dit net zo. De volgende legislatuur 
is er zeker ruimte om 2 miljoen per 
jaar te investeren.  Waarom minder 
dan nu?  Onze dagelijks beheer kost 
uiteraard ook geld en Groen-Gang-

maker vindt dat we hier meer in 
mogen investeren.  Onze werf heeft 
bijvoorbeeld dringend nood aan ex-
tra personeel om de groendienst te 
versterken.  Boechout-Vremde heeft 
steeds meer openbaar domein en 
om dit te onderhouden zijn er sinds 
het verbod op pesticidengebruik ook 
meer groene handen nodig.

GOED BESTUREN KOST GELD.



GROEN-GANGMAKER DE LIJST

verantw uitgever: Kris swaegers, Lange Kroonstraat 69, Boechout - verkiezingsdrukwerk 2018

WE ZIJN OP DE GOEDE WEG.
GROEN-GANGMAKER WIL NOG VERDER GAAN.

1.  Mik Renders

2.  Kris Swaegers

3.  Joost Derkinderen

4.  Elsje Heremans

5.  Michiel Rutges

6.  Marian Lesage

7.  Danny Grillet

8.  Katelijne Van Herck

9.  Rogier De Vries

10.  Dorien Pelckmans

11.  Hanno Coddé

12.  Janne van Woensel Kooy

13.  Werner Willems

14.  Hilde De Brabandere

15.  Jan Bosselaers

16.  Mia Verckens

17.  Walter Bouckaert

18.  Bea Hanssen

19.  Marleen Kauwenberghs

20.  Linda Willemsen

21.  Jan Verhaert

22.  Greet Claessens

23.  Herman Van Brempt


