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Beste Groenen, vrienden van de Groene beweging en sympathisanten.  

Hier vooraan staat uwe nieuwe voorzitter met zijn eerste nieuwjaar speech. Ik heb even 

gewacht tot Meyrem Almaci weg is want anders had ik teveel stress. Hoewel stress, als ik 

hier met stress sta is dat mijn eigen schuld, ik had maar geen voorzitter moeten worden. 

Stress is het woord van deze tijd. Er is zoveel dat onder stress staat. Onze sociale zekerheid, 

ons leefmilieu, werknemers op de werkvloer, mensen in armoede om het einde van de 

maand te halen, ons eigen België als land, om nog te zwijgen van het wereldwijde klimaat. 

Zwijgen over het klimaat, nee dan zouden wij geen groenen zijn. Maar wij zijn meer dan dat. 

Als het gaat over stress op de werkvloer en de burn-out epidemie dan staat Groen aan de 

kant van echte werkbare loopbanen met een gezonde sociale balans. Ook in onze gemeente 

is dit voor Groen belangrijk. Wij geloven niet in steeds wederkerende dure consulting 

opdrachten en interimmanagers maar wel in de dagdagelijkse inzet van het gemeente 

personeel zelf. Versterk hen en de gemeente wordt op de lange termijn echt duurzamer 

bestuurd. Het personeel kan op onze Groen fractie rekenen. 

U zal begrijpen dat wij het niet altijd eens zijn met ons lokaal college. Dat is maar normaal 

ook. Al moeten we ook eerlijk zijn en goede keuzes mee ondersteunen. Dat zit ons als 

Groenen en zeker de Schotense Groenen in het DNA. Zo is er de uitrol van het Mobit systeem 

in Schoten waar wij uiteraard achter staan. Een mooie poging om de stress uit het verkeer te 

halen. Of het invoeren van de herbruikbare bekers op Schoten Schol. Dat gaat in de goede 

richting. Twee weken terug organiseerde het college nog een voorstelling van de 

documentaire Plastic Oceans, al wie erbij was zat met verstomming te kijken naar wat al dat 

plastic in ons milieu veroorzaakt. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college ook verdergaat 

en hier naar ageert om wegwerp plastic verder te bannen uit Schoten. Sluiten wij ons aan bij 

de Statiegeldalliantie? Ja toch dan? Gaan wij voor een verbod op plastic zakjes op onze 

markt? Ja toch dan? Komaan waar wachten wij nog op. Er is nog nooit zoveel steun en 

draagvlak geweest voor een duurzamer beleid. Het klimaat wacht niet. 

Stress is daar wel het meest duidelijk. Die verschrikkelijke bosbranden in Australië, het 

blijvend kappen van het Amazonewoud en afstervende koraalriffen. Door menselijk falen 

wordt het voor de planeet steeds moeilijker om CO2 opslag te onderhouden. Herinner u 

vorige zomer, een hittegolf als nooit tevoren. En ja op grondgebied Schoten alleen zullen we 

het probleem niet oplossen. Maar we moeten wel ons deel doen. Maak werk van 

herbebossing overal waar mogelijk. Draai het om, vraag u niet meer af waar zouden we nog 

https://www.groenschoten.be/statiegeldalliantie_een_gemiste_kans_voor_schoten


kunnen bijbouwen, waar zouden we met minder bebouwing kunnen. Verdicht uw centrum en 

herbebos die zones waar nu een ongecontroleerde lintbebouwing is ontstaan. Sorry vergeef 

het mij, ik voel mij nog jong. Ik ben niet verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening uit 

het verleden. Het kan anders. En wees gerust, onze generatie zal het anders doen! 

In Schoten kunnen we hiervoor rekenen op de Jong Groenen. Geloof jij dat we niet goed 

bezig zijn op vlak van leefmilieu en klimaat. Spreek hen aan, ik beloof dat ze niet zullen 

bijten en anders zal de voorzitter tussen beiden moeten komen. Want Groen zijn betekent 

dat je luistert en mensen als gelijke behandelt. Wij zijn de partij van gelijkheid en diversiteit 

daar zullen wij nooit een toegeving op doen. Ook niet onder druk van sociale media, waar 

het steeds gangbaarder wordt om elkaar den duvel aan te doen. Wie kent nog het 

programma “Zeg eens Euuu”, het is nu tijd voor een nieuw programma “Zeg eens nee”. Nee 

tegen racisme, nee tegen discriminatie, nee tegen haat en nee aan de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen. 

Het positieve is dat wij der in Schoten niet alleen voor staan. Neem de kandidaten voor onze 

Groene Pluim. Zij bewijzen dat het kan, Schoten een betere plek maken van onder uit. Iedere 

Schotenaar is welkom om zich mee achter onze positieve beweging te scharen. Hoe meer 

betrokkenheid hoe sterker we staan om anders te doen in Schoten. En we gaan het anders 

doen hé vrienden, het is echt tijd. 

Onze fractie werkt voor u in de gemeenteraad om zaken in beweging te zetten. Soms lukt 

dat en soms niet. Zo herinner ik mij onze vraag of de gemeente een actie zal ondernemen 

tijdens autoloze zondag. Het antwoord, nee. Heel kort alsof ze zelf niet eens meer weten wat 

het is en waarom dit werd gedaan. Zulk een antwoord laten we niet meer passeren. Volgend 

jaar hopen wij dat de gemeente hier terug aan mee doet en het voorbeeld geeft. Vandaar 

vandaag mijn oproep aan jullie allemaal. Welke actie willen jullie dat de gemeente 

onderneemt tijdens autoloze zondag? Schrijf het op een papiertje en wij gaan ermee naar de 

gemeenteraad, zodat uw ideeën nog dit jaar voor een autoloze zondag in Schoten zorgen! 

Ons Groen bestuur staat klaar om er dit jaar een lap op te geven, Marrit onze secretaris, Eric 

onze penningmeester, Maya onze ledenverantwoordelijke en tevens raadslid, overige 

raadleden Peter en Olivier en bestuursleden Jelmer, Ben, Kris, Inge en Dirk. Dirk, onze mister 

Bonte Hannek. Groot voorbeeld. Wat ben ik trots om jullie voorzitter te mogen zijn. Tijd om 

deze mensen te leren kennen.  

Vergeet uw ideeën niet door te geven. Geniet nog van een drankje. Maar echt rustig aan hé, 

het moet gezellig blijven. Bedankt om hier te zijn allemaal, vrienden van Groen Schoten, 

Schol! 
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