
Hier

“Resultaten 
verkeersenquête wijzen 
op ondermaatse 
infrastructuur voor 
zwakke weggebruikers”

EEN LANGE WEG NAAR EEN 
VEILIGE SCHOOLOMGEVING
De winter is in aantocht. Nu ook de 

auto opnieuw meer in het 

straatbeeld verschijnt, wordt het 

voor zwakke weggebruikers extra 

opletten - vooral ’s ochtends en ’s 

avonds in de omgeving van de 

scholen.

SCHOOLROUTE = ONVEILIG
Een verkeersenquête, georganiseerd 

door de oudercomités van drie 

scholen uit Veerle-Laakdal, bracht 

enkele belangrijke inzichten. Cijfers 

tonen aan dat meer dan de helft van 

de kinderen meestal met de auto naar 

school komt, terwijl ruim 8 op 10 

leerlingen in de nabijheid van scholen 

wonen.  De fiets (of te voet) zou hier 

de meest efficiënte manier van 

verplaatsen moeten zijn, maar ouders 

beoordelen heel wat specifieke 

trajecten in de schoolomgevingen als 

ronduit gevaarlijk. 

ONZE OPLOSSINGEN
Ons antwoord: maak werk van een 

integraal mobiliteitsplan voor iedere 

dorpskern en schoolomgeving en zet 

daarbij een netwerk aan veilige fiets- 

en wandeltrajecten uit. Ieder kind 

verdient een veilig traject naar school. 

Concreet: investeren in de aanleg en 

vernieuwing van fietspaden, meer 

fietsstraten, en het inrichten van 

schoolstraten. Om drukke trajecten te 

omzeilen kan je  trage wegen 

herwaarderen of inzetten op 

conflictvrije kruispunten.

WIN-WIN VOOR GEZONHEID EN 
KLIMAAT 
Meer fietsen en wandelen helpt ons 

meer te bewegen. Minder auto’s zorgt 

dan weer voor een betere 

luchtkwaliteit en kleinere kans op 

ernstige ongevallen. 

Kortom: win-win, ook in de winter. 

in Laakdal

Armoedetoets in Laakdal

In de kijker - BuurNatuur

Vraag ze aan - gratis bloembollen

© Ruben Maes Veilig naar school met de fiets



HIER

Kristien Maes: een duurzame ondernemer
BUURNATUUR, EEN SCHOOLVOORBEELD VAN DE KORTE KETEN.

In 't Fortun in Groot-Vorst is er elke dinsdag BuurNatuur, een afhaalpunt 

van de korte keten. 

Kristien Maes, bezieler van dit initiatief, is al jaren enthousiast over alles wat 

met ecologie, milieu en voedsel te maken heeft. Het  ‘weet wat je eet’-

principe spreekt haar enorm aan. 

Door de afstand van het veld tot op je bord te verkorten, zorg je niet alleen voor 

het meest verse voedsel, maar ook voor een correcte prijszetting. Hoe meer 

tussenschakels, hoe minder inkomsten voor de boer. 

Kristien probeert zoveel mogelijk samen te werken met lokale producenten.  

“We merken dat veel mensen achter dat korte-keten-verhaal staan, maar niet 

goed weten hoe ze hier actief aan kunnen meebouwen, of hoe ze het nog 

moeten inplannen naast de job, kinderen en hobby’s.” vertelt de jonge 

onderneemster. 

BuurNatuur wil hieraan tegemoetkomen. Het biedt groenten, fruit, zuivel, 

vlees, verse bereidingen en plantgoed aan. Bestellen kan tot zondagavond. 

Maandagmorgen krijgt elke boer te horen wat er dinsdagmorgen voor Kristien 

moet klaarstaan en vanaf 16u op dinsdag begint de afhaling door de klanten in ‘t 

Fortun.  

Levering kan ook in Laakdal en Meerhout. 

Neem gerust ook eens een kijkje op de webstek.

www.buurnatuur.be

Heel veel succes, Kristien! 

Kristien verzorgt elke dinsdag in't Fortun in Groot-Vorst een afhaalpunt voor lekkere  groenten, fruit, zuivel, vlees, verse bereidingen en 
plantgoed  uit de buurt. 

© Paul Mondelaers
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Een keuze voor minder bos, 
meer autoverkeer en meer 
verharding?

HOOG TIJD VOOR EEN 
ARMOEDETOETS

De armoede neemt fors toe in Laakdal. De kansarmoede-index steeg van 

2,8 procent in 2009 naar 18,8 procent in 2019. Sinds 2020 is de corona-crisis erbij 

gekomen. Zowel woning/huurprijzen als energiekosten stijgen naar ongekende 

hoogtes. Veel gezinnen redden het niet meer, en moeten aan hun spaargeld 

zitten om te overleven. 

De kern van sociaal beleid is het recht van iedereen op een menswaardig 

bestaan. De kansarmoede-index geeft een goede indicatie om te evalueren 

hoeveel mensen de druk ervaren om in armoede te (her)vallen. Bovenvermelde

cijfers tonen aan dat de situatie in onze gemeente zeer ernstig is. 

Een duurzame oplossing voor kansarmoede vraagt politieke moed en een 

resolute keuze voor andere beleidsmaatregelen. Zo zou je belangrijke 

beleidsbeslissingen over alle domeinen heen kunnen onderwerpen aan de 

armoedetoets. Detecteer de drempels, en ontwikkel een actieplan om deze 

HERINRICHTING KAPELLEBERG

EEN REGENBOOGZEBRAPAD?

Soms geven inwoners goede 

beleidssuggesties.  Zo vroeg een 

geëngageerde burger onlangs om 

een regenboogzebrapad aan te 

leggen in Laakdal.  Knap idee, 

dachten we meteen.  Zo’n 

regenboogzebrapad staat 

symbool voor diversiteit en de 

acceptatie van iedereen die anders 

is. Jammer genoeg heeft het 

gemeentebestuur deze suggestie 

niet aanvaard. Ook het 

alternatieve idee voor een 

regenboogbank werd van tafel 

geveegd. 

OP DE VINGERS GETIKT.

Gemeenteraadslid Paul 

Mondelaers is heel actief, zowel in 

als buiten de gemeenteraad. Hij 

vraagt dossiers op, controleert en 

doet aanbevelingen. Het college 

van burgemeester en schepenen 

weigerde jammer genoeg al 

meermaals inzage in dossiers. De 

hogere overheid tikte het bestuur 

daarvoor op de vingers.  We hopen 

dat hiermee de kous af is en 

duimen voor een vlotte 

samenwerking in de toekomst. 

In een democratie moet de 

oppositie de meerderheid soepel 

kunnen controleren. 

STEFAN WINDELINCKX
Lid van het BCSD
stefan.windelinckx@telenet.be

PAUL MONDELAERS
gemeenteraadslid Groen Laakdal
paul.mondelaers@groenlaakdal.be

weg te werken.

Een algemene maandelijkse 

aanvullende toelage is zeker nodig, 

omdat de uitkeringen onder de 

Europese armoedegrens liggen. De 

extra leefloon-toelage door de 

corona-maatregelen, wordt beter niet 

geschrapt. 

Samenwerking met de scholen in 

Laakdal is ook belangrijk. Sluit als 

gemeente/OCMW een convenant af 

met scholen om de armoede aan te 

pakken. En probeer afspraken te 

maken met de scholen over hun 

facturen, zodat die in schijfjes kunnen 

betaald worden.

De meerderheid plant een nieuwe 

inrichting van de site Kapelleberg in 

Eindhout - het bos met de speeltuin, 

jeugdlokalen, voetbal en feestzaal 

Dennenoord.  De plannen die we 

konden inkijken voorspellen niet veel 

goeds.

Pro Laakdal en CD&V maken de 

verkeerde keuzes.  Ze gaan voor 

minder bos, meer autoverkeer en 

meer verharding.  Prioriteiten uit het 

verleden dus. Wij opteren net voor 

het omgekeerde: meer natuur en 

meer aandacht voor fietsers en 

voetgangers.

Het geplande extra 

kunstgrasvoetbalveld voor de 

plaatselijke voetbalclub zou meer dan 

een half miljoen euro kosten!  

Ongehoord en ook onverantwoord 

tegenover de vele andere 

sportverenigingen in onze gemeente.  

In Laakdal tellen we al 16 

voetbalterreinen.  Misschien kunnen 

lokale voetbalclubs gewoon meer 

samenwerken? Groen Laakdal zal 

dit dossier van dichtbij opvolgen.  

Laat ons gerust weten wat jij 

denkt van de plannen.
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Samen met Vlaams Parlementslid 

Staf Aerts voerde Groen Laakdal 

actie tegen de geplande 

Leidingsstraat. 

De voorziene strook wordt 50 meter 

breed, dwars door Laakdalse velden 

en bossen. Zelfs het herdenkingsbos 

in Veerle wordt bedreigd.  Heel pijnlijk 

voor iedereen die daar een boom heeft 

geplant ter nagedachtenis van een 

geliefde.

1

Enkele vrijwilligers van Groen 

Laakdal staken de handen uit de 

mouwen en gingen moedig het 

zwerfvuil tegemoet. 

Doel: een propere gemeente.  

Resultaat: zakken vol blikjes en 

plastic flesjes. Statiegeld op 

drankverpakkingen  - zoals in onze 

buurlanden - zou veel oplossen.

2
Onder leiding van Ruben Maes, 

onze specialist Ruimtelijke 

Ordening, stapten enkele leden 

van Groen Laakdal langs de trage 

wegen rondom Veerle-centrum.  

Die paden hebben een grote cultuur-

historische waarde en zijn een 

mogelijk alternatief voor de onveilige 

verkeerssituaties in de 

schoolomgevingen.  Beter onderhoud 

is wel erg nodig!

3

Sommige studenten hebben thuis 

niet de rust of infrastructuur om 

goed te kunnen blokken.  Groen 

Laakdal stelt voor om de 

schitterende 

jeugdbewegingslokalen hiervoor 

te gebruiken.

Zo kan iedere student zich op een 

steenworp afstand van zijn huis in de 

beste omstandigheden voorbereiden 

op examens.  Een kleine investering 

van onze gemeente in performante 

wifi en degelijke verwarming kan al 

volstaan. 
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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 Laakdal 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.

GRATIS PAKKET BLOEMBOLLEN EN 
ZADEN VOOR LAAKDALSE GEZINNEN

Bloemen brengen elke tuin of terras tot leven. Mooie kleuren en 
heerlijke geuren maken ons gelukkig. Bovendien zijn bloemen erg 

aantrekkelijk voor bijen en vlinders die het alsmaar moeilijker hebben om 
voedsel te vinden. Bloemen zijn er nooit genoeg, vinden wij ook!

Vraag je gratis voorjaars- en zomerbloemenpakket aan op onze 
website (www.groenlaakdal.be) vóór 30 november.

In de loop van de maand december zal het bloemenpakket worden 
afgeleverd. 

Geen tuin maar wel een terras?
We bezorgen je een bloembakkenpakket!

Groen Laakdal 

Paul Mondelaers

Houthoek 64

2430 Laakdal

0473 38 34 37

info@groenlaakdal.be

www.groenlaakdal.be

     www.facebook.com/groenlaakdal

Verantwoordelijke uitgever: Vankerkhoven Koen,
Rozenstraat 75, 2430 Laakdal

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.


