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NA DE 
GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN 
Het harde werk van de laatste zes 

jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Groen-Gangmaker is gegroeid. Met 

een duidelijke stijging ten opzichte 

van 2012 doen we het goed en gaan 

we van 10.4 naar 12.6% van de 

Boechout-Vremdse stemmen. Dat we 

op een haar na een derde zetel mislie-

pen, doet niets af aan het goede resul-

taat. Het beleid dat door schepen Mik 

Renders, gemeenteraadslid en voorzit-

ter Kris Swaegers, OCMW-raadslid Els 

Heremans en onze talloze medewer-

kers gedurende de afgelopen zes jaar 

gevoerd werd, wordt duidelijk gewaar-

deerd.

De mooie individuele scores van onze 

nieuwelingen doen het beste vermoe-

den voor de toekomst.

Mik draagt de schepenfakkel over aan 

Kris en wordt het tweede gemeen-

teraadslid van Groen-Gangmaker. 

Met zijn uitgebreide dossierkennis en 

ervaring zal hij mee zorgen voor een 

sterke ondersteuning van onze groep.  

Els Heremans zal haar expertise en 

enthousiasme als OCMW-raadslid 

verder opnemen.

werkt voor Boechout en Vremde

Beste Lezer,
Allereerst wens ik onze lezers een actief en gezond 2019.
 
Een nieuw jaar dient zich aan, het stof van de verkiezingen is gaan 
liggen, de start van de nieuwe coalitie is gegeven. Met een nieuwe sche-
pen voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Energie, Water, Duur-
zaamheid en Klimaat dragen we nog een grotere verantwoordelijkheid. 
Onze groep is gegroeid: we beschikken in elke leeftijdscategorie over 
zeer geëngageerde mensen. Als voorzitter wil ik het beste uit hen allen 
naar boven halen, zodat we het verschil kunnen maken.
Groen-Gangmaker is de partij die zich inspant voor de uitbouw van 
een aantrekkelijk en verkeersveilig dorp. Met een sociaal en ecologisch 
beleid als leidraad.
 
Werk is er genoeg, uitdagingen eveneens. 
Wie interesse heeft om ons hierin te steunen, is altijd welkom! 
 
Danny Grillet, voorzitter Groen-Gangmaker



Luisteren en goed 
communiceren
Er is de voorbije jaren veel gebouwd 
in ons dorp en mensen zijn daar be-
zorgd om. Het is belangrijk om  eerst 
aandachtig te luisteren naar die be-
kommernissen. Van bij de start van 
grote bouwprojecten zullen we naar 
de burgers gaan en hen op de hoogte 
brengen van een bouwaanvraag. Taal 
en evenwichtige informatie zijn hierbij 
heel belangrijk.  Met vertrouwen en 
betrokkenheid kan je, binnen de gren-
zen van je onderhandelingsmarge, tot 
een gedeelde visie komen waarbij het 
algemeen belang primeert op elk in-
dividueel belang.

kwetsbaar zijn, omdat ze in het leven 
nauwelijks kansen kregen. Het cliché 
dat, als ge uw best doet, ge er wel 
komt en dat het leven dus maakbaar 
is, klopt niet, vind ik. 

RUIMTELIJKE ORDENING GAAT OVER MEER DAN 
STENEN ALLEEN

Nadat ze vijf jaar voorzitter van Groen-Gangmaker was, is Kris Swaegers vanaf 
nu de nieuwe schepen voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Duurzaamheid, Energie, 
Milieu en Klimaat. Om een tip van de sluier op te lichten over haar ideeën, laten 
we haar hier aan het woord.

Kris Swaegers

beeldend therapeute 
crisisopvang voor mensen met 
psychische problemen

woont in Boechout met man Rik en 
drie (uitvliegende) kinderen 

schepen van  
ruimtelijke ordening, wonen,  
milieu, energie, water, duurzaamheid, 
kwlimaat
Gangmaker sinds 2000

Mijn engagement in de politiek heeft 
veel te maken met mijn werk als the-
rapeute in een crisisopvang. Ik word er 
vaak geconfronteerd met mensen die 



Aandacht voor betaalbaar 
wonen
Het Vlaamse Gewest wil dat onze 
gemeente solidair is met de stad en 
helpt te voorzien in de woonbehoef-
te van Antwerpen. Ik heb daar begrip 
voor. We kunnen niet uit zijn op de 
voordelen die de nabije stad ons biedt 
en tegelijk de andere kant uitkijken als 
we de vraag krijgen zelf ook iets bij te 
dragen. Ik vind dat we ons best heb-
ben gedaan. We willen de komende 
jaren onze aandacht en energie be-
steden aan betaalbaar wonen voor 
starters, minderbegoeden en alleen-
staande ouders en aan nieuwe manie-
ren van wonen zoals deelwonen en 
kangoeroewonen. Vooral op dat vlak 
is de situatie in Boechout scheefge-
groeid. Terwijl er grote vraag is naar 
kleine, betaalbare woningen, vinden 
we veel grote, energieverslindende, 
maar half gebruikte huizen. Ook SVK 
(sociaal verhuurkantoor) geeft kansen 

die we meer bekend willen maken 
bij verhuurders en huurders. Onze 
gemeente mag geen eiland worden 
waar enkel mensen met veel geld een 
huis kunnen betalen.

Het klimaat is een zorg voor ons allen
Ruimtelijke ordening gaat over veel 
meer dan enkel maar stenen. Het gaat 
ook over open ruimte, natuur, recre-
atie en landbouw. Er is een groeiende 
behoefte aan groene en openbare 
ruimte. Ik heb liever drie gestapelde 
villa’s dan drie villa’s naast mekaar, zo-
dat je kan zorgen voor openheid en 
groen. Naast Ruimtelijke Ordening, 
neem ik ook Milieu, Energie, Water, 
Duurzaamheid, Wonen en Klimaat 
mee in mijn taak als schepen. Ik moet 
jullie niet vertellen hoezeer we be-
kommerd zijn om het klimaat. De 
duurzaamheidsdoelstellingen zijn een 
zorg voor iedereen. Het is de verant-
woordelijkheid van elke schepen om 

bij een beslissing zoveel mogelijk kli-
maatdoelstellingen af te wegen. Alle 
hens aan dek. Ik zou graag deze hou-
ding  stimuleren bij iedere inwoner in 
onze gemeente.  Hoe kunnen onze 
middenstanders hun steentje bijdra-
gen? En wat kunnen de scholen en de 
jeugdbewegingen? Iedereen doet er 
goed aan een flinke tand bij te steken. 
Er is immers geen plan B voor onze 
aarde.

Groen-Gangmaker was goed vertegenwoordigd op Claim the Climate, 
de grootste Belgische klimaatbetoging ooit. 



IK GING ALTIJD ZO VER ALS MIJN DRAAGVLAK REIKTE

Deze monoloog voltrok zich niet lang geleden. Aan het woord Mik Renders, sche-
pen in Boechout-Vremde van Wonen, Milieu, Energie, Water, Duurzaamheid en 
Ontwikkelingssamenwerking van 2012 tot en met 2018. In deze legislatuur is hij 
gemeenteraadslid. 

Bedrijf 2: het vinden
En ineens stond ik daar, op de eerste 
plaats van Groen-Gangmaker in 2012. 
Ik raakte verkozen en zes intense 
schepenjaren volgden. Met voldoe-
ning blik ik terug op het feit dat we 
in 2012 mede dankzij vele inwoners 
tot FairTradeGemeente zijn uitgeroe-
pen. Ik was ook nauw betrokken bij 
de heraanleg van de Alexander Fran-
ckstraat. En laat ik ook het lang aange-
kondigde compensatiebos ter hoogte 
van de Broeders Alexianen aanhalen.  

Mik Renders

° 1975

bankbediende en werknemers-
afgevaardigde 

woonachtig in Boechout met 
echtgenote en 2 kinderen

tetelt in gemeenteraad en de  
politieraad

Gangmaker sinds 2011

Al was in al die tijd niet alles peis 
en vree. Je breekt een kleuterschool 
niet voor je plezier af na twaalf jaar. 
En moet ik het Vijverhof ter sprake 
brengen? Het gaat haast niet anders. 
Boechout was altijd een prachtige ge-
meente om te wonen. Politieke ver-
schillen waren er, zeer zeker, dat gaat 
zo in een democratie. Het dossier-Vij-
verhof echter verdeelde het dorp in 
twee kampen die elkaar op bijwijlen 
grimmige wijze te lijf gingen. Je was 
voor of je was tegen of je woonde 
niet in Boechout. 

Bedrijf 3: het loslaten
Uiteraard deed mijn persoonlijke ver-
kiezingsscore pijn. Ik heb me zes jaar 
volledig gegeven als schepen en dan 
stopt het. Ben ik de persoon van de 
inspirerende woorden en de prikke-
lende gedachtegangen? Dat betwijfel 
ik. Ben ik de juiste man als schepen? 
Ik mag denken van wel. Mij dossiers 
eigen maken en dingen realiseren. 
Dat is voor mij politiek. Ik ging vaak 
pragmatisch te werk, dat klopt. Ik ging 
altijd zo ver als mijn draagvlak reikte. 
Niet verder, maar ook niet minder ver. 
Was mijn werk altijd even zichtbaar? 
Nee, ik ben niet iemand die zichzelf 
makkelijk op de voorgrond plaatst. Ik 
nam niet elke gelegenheid te baat om 
zie-mij-hier-de-schepen-wezen. Had ik 
dat moeten doen?
Dat neemt niet weg dat lokale politiek 
veel genoegdoening verschaft. Je staat 
dicht bij de mensen en de realiteit. 
Wat je ook doet, moet je in iemands 
gezicht kunnen uitleggen waarom. Je 
leert op korte tijd veel. En je treedt 
constant in overleg met mensen. Dat 
klinkt alsof het niets is. Als de hele 
heisa rond het Vijverhof iets geleerd 
heeft, dan toch hoe moeilijk praten 
kennelijk is.

Bedrijf 1: het zoeken
Als ik naar mijn tienerjaren kijk, zie ik 
iemand die onverschillig papiertjes op 
de grond gooide (de feiten zijn ver-
jaard) en met een brommertje vele 
weekends de natuur in de Ardennen 
vervuilde en onveilig maakte. Dus 
geen fabelachtige verhalen over an-
tikernrakettenbetogingen of acties 
tegen zure regen. Het spijt me. Mijn 
Erasmuservaring in Finland was het 
grote kantelpunt. Die deed mij mijn 
levensstijl in vraag stellen. 

  Enkele gangmakers staken samen met een 
hoop enthousiaste dorpsgenoten 1000 biolo-
gische bloembollen in de grond. Met dank aan 
de milieudienst en Velt voor het initiatief. Nu is 
het uitkijken naar een kleurrijke lente.



Els Heremans 

° 1981

juf in het eerste leerjaar

woont in Boechout met haar man en 
dochter

zetelt in het bijzonder comité van het 
Sociaal Huis

Gangmaker sinds 2000

IK HOOP DAT DE DREMPEL VAN HET SOCIAAL HUIS LAGER 
WORDT
In de coulissen van het Sociaal Huis 
laat ook Els Heremans haar stem ho-
ren als gedreven Gangmaker. DDeze 
gebogen en getogen Boechoutenaar 
staat als juf in de het eerste leerjaar 
van basisschool de Boomgaard in 
Wommelgem. In de school staat ze 
ook gekend als de MOS juf; ze trekt 
aan de kar van de schoolmoestuin en 
toverde de speelplaats om tot groene 
speelplaats met veel schooldieren. 

Van in het prille begin.
18 jaar geleden klopte een buur-
man bij de 18-jarige Els Heremans 
aan met de vraag of ze de lijst van 
Groen-Gangmaker niet wilde verster-
ken. Vol enthousiasme begon Els aan 
haar politieke carrière. Een plekje in 
de gemeenteraad zat er toen niet in. 
Na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2006 maakte Groen-gangmaker 
deel uit van de coalitie en supporter-
de Els wel mee in de gemeenteraad. 

Van de gemeenteraad naar de 
OCMW-raad.
In 2013 stopte Danny Grillet met zijn 
mandaat in de OCMW-raad. Els heeft 
een aangeboren neus voor sociale 
zaken en was dan ook de gedroom-
de opvolger. Binnen de OCMW-raad 
stuurde Els fel aan om zich als OCMW 
te concentreren op haar kerntaken 
zoals maatschappelijke dienstverle-
ning, schuld- en arbeidsbemiddeling. 
Het OCMW moest er zijn voor die-
gene die het het hardst nodig hebben. 

Het bijzonder comité.
In 2017 startte de gemeente 
Boechout met de integratie van de 
OCMW-raad in de gemeenteraad. 
Els hoopt dat hierdoor de drempel 
voor mensen die hulp zoeken lager 
wordt. De meeste dossiers van de 
OCMW-raad zullen vanaf 2019 op 
de gemeenteraad behandeld worden. 
Om de individuele dossiers te be-
spreken en erover te adviseren, wordt 
het bijzonder comité opgericht. Els 
zal daar de komende legislatuur haar 
stem laten horen. Hierbij wil ze vooral 
focussen op arbeidsbemiddeling. Een 
job geeft niet enkel een inkomen en 
een nuttige tijdsbesteding, maar ook 
een groter sociaal vangnet. Voor men-
sen die niet meer kunnen werken, zal 
Els pleiten voor maatregelen om de 
sociale integratie te bevorderen. Tot 
slot wil Els ook nadenken hoe oudere 
mensen zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.

JE VINDT ONS OP
groengangmaker.be

 /groengangmaker/

 @Groengangmaker
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Danny Grillet

° 1957

sedert een half jaar gepensioneerd 
hoofdmaatschappelijk werker 
OCMW Antwerpen

woont in Vremde met zijn lieve 
vrouw.  Heeft twee kinderen en 
drie kleinkinderen.

voorzitter Groen-Gangmaker en  
mobiliteitsraad

Gangmaker sinds 1994

WE MOETEN ZICHTBAAR-
DER WORDEN IN ONS DORP

Danny Grillet werd onlangs ver-

kozen als nieuwe voorzitter van 

Groen-Gangmaker. We hadden een 

gesprek met hem over zijn achter-

grond en zijn plannen.

Van jongs af ben ik geïnteresseerd in 
politiek en altijd heb ik de drijfveer ge-
had om me in te zetten voor het lot 
van mensen die minder bedeeld zijn. 
Vandaar ook mijn keuze destijds om 
maatschappelijk werker te worden. 
Ik heb 38 jaar gewerkt bij het Ant-
werpse OCMW waarvan 21 jaar als 
hoofdmaatschappelijk werker. Sinds 
vorig jaar ben ik met pensioen. 
Mijn keuze voor Groen-Gangmaker 
was een logische stap. Het was tijdens 
de verkoop van 11.11.11.-kaarten in 
1994 dat Greet Claessens me over-
haalde om mee in het groene verhaal 
te stappen. Ik was onder de indruk ge-
komen van de dynamiek van de groep 
die hier bij de verkiezingen een score 
behaalde van 20 % en met vier ver-
tegenwoordigers in de gemeenteraad 
zetelde. Ik voelde me er onmiddellijk 
thuis en ben snel mee aan de kar gaan 
trekken. Voor Groen-Gangmaker ben 
ik veertien jaar OCMW-raadslid ge-
weest en momenteel ben ik ook nog 
voorzitter van de Mobiliteitsraad van 
onze gemeente. 

Mijn taak als voorzitter is in de eer-
ste plaats de interne werking van 
Groen-Gangmaker te stroomlijnen. 
Voor mij betekent dit de leden van 
de groep zodanig betrekken dat hun 
engagement en hun talenten ten volle 
worden benut. In onze groep zit ont-
zettend veel kwaliteit die, als je dat 
goed samenbrengt en samenhoudt, 
in staat is prachtige dingen in gang te 
zetten. We hebben veel mensen van 
het eerste uur, de beginjaren toen 
we nog gewoon Gangmaker heet-
ten. Die mensen moeten we zeker 
behouden. Hun ervaring is onbetaal-
baar. Daarnaast is het heel belangrijk 
dat onze groep zich uitbreidt met 
jonge mensen vol nieuwe ideeën en 
fris engagement. We hebben de laat-
ste tijd enkele jonge kleppers mogen 
verwelkomen met een gedrevenheid 
die me heel enthousiast maakt. Want 
zeg nu zelf, het is toch fantastisch dat 
jonge mensen zich positief engageren 
in politiek. Ik wil dat als voorzitter heel 
goed bewaken. 
Ik ben dus optimistisch. Er waait een 
groene wind. Veel problemen die van-
daag bovendrijven, zijn groene the-
ma’s: mobiliteit, klimaat, energievoor-
ziening, armoede. Vandaag erkennen 
mensen dat de groene gedachte over 
veel meer gaat dan bomen alleen en 
dat de onderwerpen waarvoor wij 
al jaren aandacht vragen aan belang 
winnen. Onze stem mag echter for-
ser klinken. Ik wil er mee voor zorgen 

dat er zichtbare resultaten komen van 
wat we beloofden.

Ik moet zeggen dat ik niet tevreden 
was met onze verkiezingsuitslag. We 
hadden minstens drie zetels verdiend. 
Het was even slikken toen bleek dat 
we daarvoor amper twee stemmen 
tekortkwamen. Maar die ontgooche-
ling is verwerkt en kniezen baat ook 
niet. Het is duidelijk dat de mensen 
in Boechout-Vremde aan de coalitie 
hebben gezegd “Jullie zijn goed bezig, 
doe nu verder”. Kris Swaegers, van wie 
ik het voorzitterschap overneem, is nu 
onze groene schepen. Zij heeft onder 
andere Ruimtelijke Ordening onder 
haar bevoegdheden. Dat was onze 
keuze en we gaan dossier per dossier 
bekijken en altijd de beste overwe-
gingen maken om een zo groen mo-
gelijk evenwicht te behouden tussen 
de nood aan wonen en de behoefte 
aan open ruimte. In de traditie van 
Groen-Gangmaker zal Kris kunnen 
rekenen op de ondersteuningscellen 
van onze groep. In het gemeentebe-
stuur zullen we ons laten kennen als 
een partij die niet houdt van geldver-
slindende projecten. Goede projecten 
mogen hun prijs hebben, maar we 
gaan niet gek doen. Daarnaast vinden 
wij dat de communicatie met de be-
volking steeds zo transparant mogelijk 
hoort te zijn. Wij houden van politiek 
met een gezicht, een gezicht van men-
sen die écht zijn. 

Heb je zin om mee te helpen 
aan een groene toekomst voor 
Boechout en Vremde? Neem dan 
contact op met Danny Grillet: 
daniel.grillet@telenet.be of 
0485 10 84 30


