
Hier

‘We werken hard voor
een groene gemeente
waarin we samen
zorgen voor al onze
inwoners’

GOED BESTUUR, OOK TEN 
TIJDE VAN CORONA
Het coronavirus heeft ons leven 

de afgelopen maanden serieus 

door elkaar geschud en blijft dat 

nog even doen.

GROTE UITDAGINGEN
Ook voor het virus ons trof, zette 

Sarah Wouters, schepen van klimaat, 

milieu, ruimtelijke ordening, 

duurzaamheid, thuiszorg en WZC 

Berkenhof, zich met hart en ziel in op 

al deze domeinen. Zo ondertekende 

de gemeente het Burgemeesters-

convenant 2030. Duurzame energie, 

duurzame mobiliteit en duurzaam 

wonen staan hoog op de agenda. Er 

wordt hard gewerkt, aan zorg op 

maat, zowel thuis als in WZC 

Berkenhof, en aan meer groen, meer 

bomen, meer plaats voor water en 

meer biodiversiteit. 

Maar toen kwam dus corona: geen 

bezoek meer in het rusthuis. Wie kon, 

moest thuiswerken. Wie dat niet kon, 

mocht een hele tijd niet werken. 

Social distance en mondkapjes zijn 

het nieuwe normaal. Er zijn nog altijd 

beperkingen op feesten, cultuur en 

sportevenementen. De eenzaamheid 

is bij veel mensen groot. Vooral voor 

de meest kwetsbaren onder ons komt 

deze crisis hard aan. 

GOED BESTUUR
Sarah zegt hierover: "We hebben nu 

meer dan ooit nood aan goed bestuur.

In Heist proberen we alvast het goede 

voorbeeld te geven en goed te zorgen 

voor alle inwoners. Dat doen we door 

werkelijk te luisteren en met iedereen 

in gesprek te gaan. 

Zeker nu moeten we op lange termijn 

denken en gezonde beslissingen 

durven nemen. Met respect voor 

onszelf en onze medemens, voor nu 

en later."

in Heist-op-den-Berg

Duurzame Heistenaars

Boomalarm: meer bomen in Heist

Droogte en klimaatverandering

© GroenGroene schepen Sarah Wouters ijvert voor een betere gemeente, ook 
en vooral in coronatijden



HIER

Lisa Schaeken en Jan Gommers
BOOMALARM WIL MEER BOMEN, MEER DIEREN, MEER NATUUR

We zouden een flinke boom kunnen opzetten over de steeds sneller 

sneuvelende hitterecords, over het kankerverwekkende fijnstof in de 

lucht of over verdwijnende diersoorten. Boomalarm doet dat letterlijk!

Hectares worden volgebouwd. Veel van deze bouwprojecten gaan ten koste 

van bomen en bosjes. De wet vraagt dan een kleine compensatie voor het 

verlies van onze blad- en naaldrijke vrienden. Geld dat gebruikt wordt om elders 

nieuwe bossen aan te planten. Boekhoudkundig netjes in orde. Klaar.

Nee dus, want hoewel dit boscompensatiefonds flink aandikt, is er te weinig 

plaats om echte, tastbare, luchtzuiverende bomen aan te planten.

Daarom wil Boomalarm de handen uit de mouwen steken. Via activiteiten, 

bijdragen en giften van leden zamelen ze geld in dat ze rechtstreeks besteden 

aan bomen en struiken. In de toekomst willen ze ook percelen kunnen 

verwerven. Zo proberen ze op dichtbevolkte plaatsen boomrijke, biodiverse 

oases te creëren. Intussen planten ze alvast waar ze kunnen.

Net zoals een boom moet ook Boomalarm groeien. Daarvoor hebben ze ook jou 

nodig: neem deel aan hun activiteiten, steun hen, steek een handje toe! Ook 

thuis: plant bomen, zet struiken, zaai wilde bloemen ... Al heb je geen tuin,

met enkele rijkelijke bloembakken en planten in pot trek je leven aan!

www.boomalarm.be | facebook.com/boomalarm

V.l.n.r. Lisa Schaeken (Boomalarm vzw), Jan Gommers (Boomalarm vzw), Sarah Wouters (schepen leefmilieu - Groen) en Kitty Van Parys
(Duurzame Heistenaars)

© Boomalarm



IN ’T 
KORT

HIER

KLIMAATVERANDERING, HOE
BEPERKEN WE DE EFFECTEN?

De afgelopen lente en zomer waren heel droog en we hebben een lange 

hittegolf gekend. Het is duidelijk: de klimaatverandering is geen ver-van-mijn-

bedshow, maar duidelijk voelbaar, ook in onze regio. We ervaren steeds meer 

weerextremem. Als we niets ondernemen worden de gevolgen alsmaar groter. 

Het komt er dus op aan nu de juiste duurzame beleidskeuzes te maken.

HOGERE TEMPERATUREN EN WATEROVERLAST
Ons klimaat is verstoord en er bestaat geen twijfel meer over dat de mens daar 

verantwoordelijk voor is. Het is wereldwijd al 1,1 graad opgewarmd sinds 1850 

en in Belgie is het zelfs al zo’n 2,5 graden warmer. De effecten van de 

opwarming zijn al duidelijk merkbaar: niet enkel de temperatuur is toegenomen, 

er zijn ook meer extremen. De zomer van 2018 was de warmste ooit in 

België en in 2019 noteerden we voor het eerst meer dan 40 graden. De 

jongste jaren hadden we ook vaker te kampen met wateroverlast als gevolg 

DUURZAME HEISTENAARS

In het bestuur is er al hard

gewerkt. Het eerste jaar van het

bestuur staat altijd in het kader

van het meerjarenplan. Het was

een moeilijke oefening waarbij er

vooral geschrapt moest worden

uit de wensenlijst.

We zijn begonnen met een PLAN 

VOOR MEER BOMEN EN MEER 

BIODIVERSITEIT te ontwikkelen. 

Hiervoor is ook geld voorzien in het 

meerjarenplan.

De gemeente heeft KEMPEN 

2030 ondertekend. Dit is de 

opvolger van het burgemeester-

convenant waarbij deze keer 

concrete doelstellingen bepaald 

zijn over de CO2-reductie die we 

moeten bereiken.

Een doorlichting heeft uitgewezen 

dat er enkele uitdagingen zijn in 

WZC BERKENHOF. Groen vindt 

dat de gemeente een belangrijke 

rol moet behouden in het helpen 

van onze ouderen met een 

zorgbehoefte.

We werken aan oplossingen. In 

samenwerking met de gemeente 

Hulshout hebben we een 

ENERGETISCHE DOORLICHTING

gevraagd voor elf Heistse 

gebouwen. Die willen we 

energiezuiniger maken zonder dat 

de gemeente moet investeren: we 

gebruiken de besparing als 

afbetaling.

Voor nieuwe projecten in de

gemeente stimuleren we het

plaatsen van ZONNEPANELEN en

GROENDAKEN.

SAMUEL HELSEN
Heistse klimaatwetenschapper
samuel_helsen@hotmail.com

KITTY VAN PARYS
Duurzame Heistenaar
kitty@duurzameheistenaars.be

van intense regenbuien, en 

toekomstprojecties tonen aan dat we 

zulke extremen vaker gaan 

meemaken. Meer overstromingen zijn 

echter niet louter een gevolg van 

extreme regen, maar ook van een 

toenemende betonnisering.

MEER GROEN
We moeten niet enkel de uitstoot 

reduceren. Ons aanpassen zal ook 

cruciaal zijn. Om de warmte tegen te 

gaan, moeten we meer groen 

voorzien in onze dorpen en steden en 

op het platteland. We zijn op zoek 

naar gronden om te bebossen, zodat 

er CO2 uit de lucht gehaald wordt. 

Om wateroverlast te beperken 

moeten we streven naar een 

duurzaam ruimtelijk beleid met 

minder verhardingen en meer 

ruimte voor groen.

Heist-op-den-Berg is een mooie

gemeente waar veel geweldige

initiatieven voor het milieu 

bestaan. Die zijn niet altijd goed 

gekend.

Daarom begon ik een website om de 

verbinding te leggen tussen de 

Heistenaar en de initiatieven en eco-

handelaars. Het is een plaats waar je 

in één oogopslag alles terugvindt wat 

leeft rond lokale duurzaamheid. 

Soms moet je je wat aanpassen 

om duurzaam te leven, maar 

evengoed kan je nieuwe inzichten 

en andere manieren ontdekken die 

alles juist eenvoudiger of zelfs 

plezieriger maken.

Bij deze zoektocht probeerden we

steeds te kijken naar de lokale

(biologische) mogelijkheden. Om

anderen mee te laten genieten en om

lokale, duurzame initiatieven in de

kijker te zetten, groeide het idee om

een website op te richten die alles

rond ecologie in Heist bundelt.

Zo startten we in november 2019 met

www.duurzameheistenaars.be

Hieruit ontstond in juni 2020 een 

werkgroep die allerlei duurzame 

acties voorbereidt en organiseert.  

Heb je zin om mee te doen, laat 

dan zeker iets weten!



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



HEIST-OP-DEN-BERG EN 
HULSHOUT SLAAN 
HANDEN IN ELKAAR VOOR 
BOUW VAN 
WOONZORGCENTRUM

Na de doorlichting van 
woonzorgcentrum (WZC) Berkenhof 
in Heist o/d Berg bleek dat een aantal 
zaken kostenefficiënter kunnen. 
Hiervoor wordt momenteel een 
welzijnsvereniging opgericht. Maar de 
doorlichting toonde aan dat er ook 
nood is aan een nieuw gebouw.

Omdat een nieuw woonzorgcentrum 
erg duur is, wordt er een samen-
werking opgericht met de gemeente 
Hulshout. Twee campussen met een 
overkoepelende werking kunnen 
ervoor zorgen dat er werkingsmid-
delen uitgespaard worden. 

Om tot een ontwerp te komen waar 
de oudere centraal staat, wil Groen 
nauw overleg met de seniorenraad en 
droomt onze schepen van Groen uit 
Heist-op-den-Berg Sarah Wouters 
van kleine wooneenheden in een 
huiselijke sfeer, een plek die 
aantrekkelijk is om te wonen. Haar 
beleid beperkt zich niet tot een nieuw 
WZC, maar neemt de huidige 
thuiszorg ook onder de loep. Zo 
kunnen onze ouderen zo lang mogelijk 
thuisblijven, omringd met de beste 
zorgen. 

BREND VAN 
RANSBEECK NIEUW IN 
PROVINCIERAAD

Brend Van Ransbeeck (23) uit 
Berlaar is het nieuwe gezicht in de 
Groen-fractie in de provincieraad. 
Hij volgt Rina Rabau op, die zich 
onder andere helemaal wil smijten 
in haar rol als gemeenteraadslid in 
Mechelen.

Brend stond bij de 
provincieraadsverkiezingen op de 
tweede plaats en zetelt sinds 
begin 2019 in de gemeenteraad van 
Berlaar. Hij studeerde Politieke 
Communicatie en is in eigen dorp 
erg actief in de jeugdwerking.

MEER FIETS!

De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe 
fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget: 
van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024. 
Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6 
miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol 
alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten 
opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen. 
Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst 
30%. Lang leve de fiets dus!

Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen 
aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades:
- Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst); 
- Antwerpen – Lier (Boechout en Lier);
- Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten);
- Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ;
- Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol).  

De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen 
Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg 
de rode draad.

Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op randstedelijke, 
veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale schaal, die daarom 
niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle fietsverbindingen 
tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten, Brasschaat, van Kapellen 
naar de haven, tussen Brecht en Malle, van Hoogstraten naar Turnhout, van 
Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heist-op-den-Berg … 

In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te 
realiseren.

REGIONAAL

© ID/ photo agency
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Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

De provinciale Groen-fractie voor corona op de 
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.
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HIER

Omwille van corona moest de 

Bergstraat heringericht worden. Om 

voldoende afstand te kunnen houden 

is er nu meer plaats voor 

voetgangers voorzien. Er kwamen 

extra fietsenparkings en de 

terrassen hebben meer ruimte

gekregen dan voorheen. Daarvoor 

werd er in de straat eenrichtings-

verkeer ingevoerd. Wij zijn fan en 

willen deze opstelling graag 

behouden.

1

Onze Heistse verkozenen werken

hard. Sarah Wouters (midden) is een 

van de weinige fulltime schepenen in 

Heist-op-den-Berg. Ze wordt op de 

foto vergezeld door Bart Van Asten 

(rechts), onze andere verkozene in de

gemeenteraad. Links zie je de

voorzitter van onze afdeling, Joachim 

Van der Auwere. Wil je graag 

meedoen? Contacteer ons 

via info@groenheist.be.

2

Als schepen van o.a. milieu heeft 

Sarah Wouters tijdens World 

Cleanup Day de handen uit de 

mouwen gestoken om samen met 

enkele mensen uit de buurt zwerfvuil 

op te ruimen.

3

De opbrengst van de kerstmarkt

schenken we elk jaar aan een goed

doel. We serveerden vorig jaar een 

mooie selectie bio- en/of lokale 

dranken en lekkere warme soep. We 

hadden ook een boekenkast waar je 

voor een euro een goed boek een 

nieuw leven kon schenken. Dit bracht 

315 en 70 euro op voor Boomalarm.

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




