
Hier

‘We moeten goed 
zorgen voor elkaar en 
voor onze omgeving’

CORONALESSEN: DICHT BIJ DE 
MENSEN, DICHT BIJ JOU 
2020 was een speciaal jaar, en 

2021 lijkt voorlopig meer op een 

voortzetting dan op de gehoopte 

bevrijding. 

Hopelijk loopt de levering van de 

vaccins vlot zodat we snel ingeënt 

raken. Deze moeilijke periode heeft 

ook verschillende pijnpunten in het 

beleid extra duidelijk gemaakt. 

Daarom hebben we de afgelopen 

maanden veel tijd en werk 

geïnvesteerd in de mogelijkheden om 

een zorgvereniging op te zetten en op 

die manier beter te kunnen inspelen 

op de behoeften van de bewoners van 

ons rusthuis Berkenhof en mensen 

die thuis hulp krijgen via de gemeente. 

Zo zorgen we dat we klaarstaan voor 

de senioren van vandaag en morgen.

OPEN RUIMTE EN 
BIODIVERSITEIT
Sinds de corona-uitbraak wordt er ook 

hier veel gewandeld en gefietst. 

Hoewel we in een landelijke 

gemeente wonen, merk je toch dat 

vooral mooie open ruimte zoals in de 

Netevallei en natuur zoals in Hof Ter 

Laken en de Averegten populair zijn. 

We trachten daarom die open ruimte 

zoveel mogelijk te behouden en extra 

groen en natuur te voorzien.

Zo bebossen we verschillende

percelen, we planten vele meters

haag en proberen extra bomen te 

zetten langs onze wegen. We doen 

dit niet altijd alleen, we werken ook 

samen met privé-initiatieven voor 

meer groen en biodiversiteit. We 

ondersteunen en stimuleren meer 

natuur in de Heistse tuinen. 

Zelfs als je geen tuin hebt is het nu 

mogelijk om meer groen en kleur in de 

straat te voorzien door een 

stoeptegel uit te breken en een 

geveltuin aan te leggen.

in Heist-op-den-Berg

Geveltuintjes in Heist

Trage wegen

Iedereen mee, ça va

© GroenGroene schepen Sarah Wouters ijvert voor een betere gemeente, ook 
en vooral in coronatijden
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Meer groen in de straten met geveltuintjes
BREEK EEN STOEPTEGEL UIT VOOR EEN GEVELTUIN EN MAAK JE STRAAT GROENER

Een geveltuin of tegeltuin is een strook begroeide openbare ruimte die 

gelegen is voor een huis en onderhouden wordt door de bewoner van dat 

huis.

Is dat nu nodig in een gemeente als Heist? We hebben toch al groen genoeg, 

zou je zeggen? Niet echt, zo blijkt uit de resultaten van GeWOONtebreker. Deze 

zomer konden mensen op digitale bevragingszuilen aanduiden wat ze belangrijk 

vinden in hun omgeving. Uit de antwoorden blijkt dat jullie veilige fiets- en 

wandelwegen belangrijk vinden, evenals horeca, extra activiteiten én meer 

groen. 36% van de deelnemers gaf aan dat meer groen in de dorpen zeer 

gewenst is. Bomen zijn daarbij het populairst, maar dat kan helaas niet in elke 

straat. Dan over naar plan B: geveltuintjes. Een tegel aan je huis uitbreken en er 

een klimplant in aanplanten: dat zorgt voor meer groen, meer kleur, meer geur 

en meer biodiversiteit in het straatbeeld.

Tot nu toe waren geveltuinen nog niet toegelaten in Heist. De voorbije maanden 

werd er hard gesleuteld aan een reglement om dit toch mogelijk te maken, 

waarbij er uiteraard op wordt toegezien dat de voetpaden breed genoeg blijven 

om iedereen op een veilige en comfortabele manier te laten passeren. 

Ook IOK stapt mee op deze trein: vanaf dit jaar kan je klim- en slingerplanten 

bestellen bij de Behaag onze Kempen-actie. 

Binnenkort leggen we ons plan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad 

zodat een aantal dorpskernen binnenkort hopelijk groener kleuren.

Een winters beeld van een geveltuin. In de zomer zorgt dat voor extra groen en (afhankelijk van de plant) bloemen. Hier is dat aan een oprit, 
maar vanaf nu mag het (onder bepaalde voorwaarden) ook op de stoep.

© Groen Heist-op-den-Berg



IN ’T 
KORT

HIER

‘Door extra in te zetten op 
trage wegen maken we fietsen 
en wandelen leuker’

WERKEN AAN EEN ACTIEF 
REGENBOOGBELEID

De afgelopen jaren is de wetgeving in verband met de rechten van LGBTI+ 

personen er in België fel op vooruitgegaan. Dat betekent jammer genoeg niet 

dat ze zich nu beter voelen. Integendeel, hun algemene welbevinden is er zelfs 

op achteruitgegaan. Eind vorig jaar heeft de vzw Kliq (het vormings- en 

trainingscentrum van çavaria) een analyse gemaakt van het regenboogbeleid 

van alle steden en gemeenten. Het is immers belangrijk dat we ook op het 

lokale niveau aandacht besteden aan LGBTI-personen aangezien dit beleid veel 

dichter bij de mensen staat en een rechtstreekse impact heeft.   

In Heist-op-den-Berg is er spijtig genoeg geen actief regenboogbeleid. Er zijn 

wel een aantal goede initiatieven. Zo hangt elk jaar op IDAHOT (Internationale 

Dag tegen Holebi- en Transfobie) de regenboogvlag uit aan het gemeentehuis, 

promoten we informatiesessies in scholen en vind je in de bib boeken over 

holebi- en transgenderthema's.   

TRAGE WEGEN ZIJN LEUKER

Ter ondersteuning van de Heiste 

handelaars was er de Heistse 

Tombola. De winnaars kunnen hun 

waardebon of elektrische fiets 

afhalen.

We zorgen voor onderwijscheques 

en voedselcheques voor mensen 

die het moeilijk hebben.

De eerste bedragen van het 

noodfonds voor de verenigingen 

werden ondertussen uitbetaald.

Sinds 1 maart mogen plastic-

verpakkingen mee in de PMD-zak. 

Zo heb je minder restafval en 

wordt er meer gerecycleerd.

Er werd een perceel grasland in 

Itegem aangekocht om te 

bebossen.

Natuurpunt beheerde de voorbije 

30 jaar 2 ha natuurgebied voor 

onze gemeente. Deze 

huurovereenkomst werd verlengd 

voor nog eens 30 jaar.

Tot 1 mei kan je je inschrijven voor 

de Heistse tuinwedstrijd. Met een 

kleurrijke, bijvriendelijke, 

biodiverse of inheemse tuin of 

gevelbegroeiing kan je mooie 

prijzen winnen.

Via een OEPC maken we tien 

gemeentegebouwen  

energiezuiniger. Goed voor een 

besparing van 193 ton CO2 en  

€86.500 energiekosten per jaar.

Heist ondersteunt het vaccinatie-

centrum Klein Boom in Putte . 

575 vrijwilligers staan paraat voor 

de vaccinatiecampagne. 

MATTHIAS
kernlid Groen Heist
matthias@groenheist.be

JOACHIM VAN DER AUWERA
voorzitter Groen Heist
joachim@groenheist.be

Nu willen we graag nog meer actie 

ondernemen en een echt beleid 

uitwerken. Zo hebben we recent een 

voorstel ingediend om aan scholen 

regenboogzebrapaden in te richten 

om zo de zichtbaarheid van LGBTI-

personen permanent te verhogen en 

we zijn van plan om ons de komende 

jaren actief in te zetten voor dit 

thema.

De analyse vindt je via deze link: 

https://kliqvzw.be/analyse-lokaal-

vlaamse-regenboogbeleid

L van lesbisch

G van gay/homo

B van biseksueel

T van transgender

I van intersekse 

We willen jou graag stimuleren 

om meer te voet of met de fiets te 

doen.

Dat is leuk (vooral als het mooi weer 

is) en je levert een bijdrage tot het 

beperken van de klimaatopwarming.  

Het is ook goed voor je gezondheid en 

je sociale leven. Misschien ontmoet je 

onderweg iemand die je kent en kan je 

een babbel slaan. Het leukste is dit 

natuurlijk op rustige wegen zonder 

gemotoriseerd verkeer.

Vroeger was er een heel netwerk aan 

trage wegen, aan paden die 

uitgesleten waren door het gebruik. 

Op de Ferraris-kaarten uit de 18e 

eeuw stonden vele wegen die nu nog 

bestaan. Ondertussen werd voor heel 

Heist in kaart gebracht waar er 

vroeger trage wegen lagen zodat we 

kunnen onderzoeken of we sommige 

in ere kunnen herstellen. Voor nieuwe 

ontwikkelingen - zeker de grote 

projecten - bekijken we steeds waar 

het nuttig is om extra doorsteekjes te 

realiseren. Zo maken we wandelen en 

fietsen leuker en sneller. Soms 

maken we trage wegen ook breder 

zodat je er bijvoorbeeld vlotter kan 

kruisen ... 



GROEN

Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.



GROEN

VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



STAF AERTS NAAR HET 
VLAAMS PARLEMENT 

Op 5 mei 2021 legt Duffelaar Staf 
Aerts de eed af als Vlaams 
parlementslid. Goed nieuws, want 
samen met Mechelaars Kristof Calvo 
en Tine Van den Brande wordt hij het 
derde Groene parlementslid uit de 
regio.

De 39-jarige mobiliteitsadviseur was 
in Duffel eerste schepen van 2013 tot 
2018. Voor dat harde werk werd Groen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
met een stevige groei beloond. 
Vandaag is Staf in de gemeenteraad 
fractieleider voor Groen. 

Staf kijkt ernaar uit om deel uit te 
maken van de sterke en 
geëngageerde Groen-fractie in het 
Vlaams Parlement: “Vlaanderen 
bruist van de mogelijkheden. Als 
schepen merkte ik hoe het Vlaamse 
beleid de lijnen uitzet voor de lokale 
besturen en dus een invloed heeft op 
het dagelijks leven van elke Vlaming. 
Het is een hele eer om daaraan mee 

te kunnen werken.” 
Kristof Calvo is alvast opgetogen: 
“Staf liet als schepen zien dat hij zich 
stevig in dossiers vastbijt en die weet 
te vertalen in een goed  en 
enthousiasmerend beleid. Absoluut 
een extra troef voor onze regio.”

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN 
DE LANDBOUW IS 
ONHOUDBAAR

Voor de provinciale Groen-fractie is 
het onbegrijpelijk dat megastallen 
nog steeds vergund worden 
terwijl het vaststaat dat deze 
stallen een negatieve impact 
hebben op het milieu. Groen pleit 
voor een omschakeling naar een 
duurzame landbouw die inspeelt 
op de groei van lokale 
ondernemers in de biolandbouw.

Een biologischelandbouw vraagt 
om nieuwe prioriteiten, en daar 
zou de provincie haar expertise op 
moeten inzetten. Dan gaat het bv. 
om het beter benutten van 
landbouwgronden voor de 
ontwikkeling van 
streekproducten. 
Op die manier kan de provincie mee 
tegemoet- komen aan de 
stijgende vraag van de consument 
naar lokale bioproducten.

Tobias Daneels,  provincieraadslid 

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE 
KLIMAATASSEN 

Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer 
groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge 
ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze 
opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de 
biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van 
Dienderen.

Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit 
creëert kansen, zeker als we die linten groen inkleuren. Dit wil zeggen dat we 
zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen en groene bermen langs fietsroutes. 
“Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en 
plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in 
stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten 
aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking 
van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de 
provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen zelf ook toepast.”

De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed 
voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de 
fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer 
geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades 
en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het 
comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit. 
Dat dit mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”

REGIONAAL
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Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer 
fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'
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Na vele jaren met veel inzet heeft 

Christine Leys (rechts op de foto) 

ontslag genomen als 

penningmeester. We zijn haar 

eeuwig dankbaar voor haar inzet en 

toewijding. Ze zal in het bestuur 

vervangen worden door een co-

voorzitter om onze huidige voorzitter 

(Joachim Van der Auwera, links op 

de foto) bij te staan. Schepen Sarah 

Wouters blijft ons boegbeeld.

1

En trots dat we zijn. Sarah Wouters is 

als schepen voor duurzaamheid 

steeds op zoek naar bosgrond 

zonder bos zodat we de doelstelling 

van een nieuwe boom per inwoner 

kunnen realiseren. Op deze selfie zien 

we de ploeg van Natuurwerk vzw net 

voordat ze 3000 nieuwe bomen 

gaan planten voor 1ha nieuw bos in De 

Donken in Grootlo.

2 Ook privé-initiatieven helpen ons aan 

meer groen en biodiversiteit in Heist. 

Aan het kruispunt tussen 

Boudewijnlaan en Lostraat ligt een 

grasveldje waar WildeWeide vzw in 

samenwerking met Boomalarm en 

de gemeente bezig is om inheemse 

bomen, struiken en bloemen aan te 

planten. Je ziet hier de mensen van 

WildeWeide aan de slag. Meer details 

vind je op www.wildeweide.be

3

In kader van het bos- en 

biodiversiteitsplan zijn we op zoek 

naar extra locaties om bomen te 

planten. Zo werden er deze winter al 

tientallen dreef- en laanbomen 

geplant langs drie straten. In de 

volgende jaren zullen nog zeven 

straten volgen. Zo planten we 500 

extra bomen langs Heistse wegen. 

4
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Heist-op-den-Berg 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.

Omwille van corona zijn er dit voorjaar geen 
evenementen gepland.

Dat is heel spijtig want ik had je graag ontmoet.

Ik wil echter nog altijd graag je mening horen. 

Heb je ideeën om Heist-op-den-Berg leuker, groener, mooier of 
cooler te maken dan het nu al is, contacteer ons dan

info@groenheist.be

Groen Heist-op-den-Berg 

Van der Auwera Joachim

Broekmansstraat 99

2221 Booischot

0496/ 250 345

info@groenheist.be 

www.groenheist.be 

     www.facebook.com/groenheistopdenberg/

      @groenheist

Verantwoordelijke uitgever: Joachim Van der Auwera,
Broekmansstraat 99 , 2221 Booischot

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.


