
CO2-actieplan graag
Door het Burgemeestersconvenant te
ondertekenen verbindt de gemeente
Zaventem zich ertoe om de CO2-
reductiedoelstelling van de Europese Unie
(20%) tegen 2020 te behalen én liefst te
overtreffen. Tot op vandaag weten we
niet wat het actieplan van de gemeente
inhoudt. Groen blijft erop aandringen om
een plan voor te leggen en dit ten laatste

voor de klimaattop in Parijs - december
2015.

Sint-Stevens-Woluwe
In de Acaciawijk in Sint-Stevens-Woluwe
ligt een speelplein er al 15 jaar verlaten bij.
De bewoners willen hier graag een
aantrekkelijke plek van maken voor jong
en oud en nodigden de burgemeester uit
voor een bezoek. Al in 2013 stelde Groen
de vraag in de gemeenteraad om hier werk
van te maken, maar tot op vandaag is er
niets gebeurd. Het pleintje ligt er nog
steeds even verlaten bij.

In de Josef Van Damstraat in Sint-
Stevens-Woluwe tekenden de bewoners
een petitie tegen de beslissing van de
gemeente om flatgebouwen en winkels te
bouwen op een stuk grond naast de
Woluwelaan. De beslissing hiervoor was
namelijk genomen zonder enige
transparantie: er is geen overleg of
infomoment geweest met de

buurtbewoners en de aankondiging werd
in het midden van de zomer gepubliceerd.
Groen drong er bij de burgemeester en
schepenen op aan om bij dergelijke
projecten transparant te werk te gaan, de
bevolking behoorlijk te informeren en te
luisteren naar hun bezorgdheden.

Ook gehoord van 'Zaventem aan Zet'?
Beetje bij beetje merken we wel

verandering. 'Zaventem aan Zet', een
project waarbij de eerste stappen worden
gezet naar participatie van de bevolking,
zag het daglicht. Bewoners krijgen de
gelegenheid om onder meer bij grote
projecten, zoals het Cultureel Centrum in
Zaventem en het Zeenpark in Sterrebeek,
hun mening te geven.  We hopen dat de
gemeente verder gaat op deze ingeslagen
weg en dit initiatief meer bekend maakt bij
de bevolking. Groen moedigt deze
participatie heel erg aan. Maar luisteren is
een ding. Echt rekening houden met de
suggesties is nog wat anders. We zijn
benieuwd.

GROENKRANT
GROEN ZAVENTEM >  HERFST 2015

DIT MOET U WETENOVER DE KLIMAATTOPIN PARIJS
DAADKRACHTIG VANUITDE OPPOSITIE
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> Jozef Van Damstraat: de bewoners werden nooit gehoord. Groen pleit voor meer transparantie
en participatie van burgers.

DE GROENE WEG NAARBURGERPARTICIPATIE
Na 3 jaar in de gemeenteraad maken we met Groen Zaventem
een balans op. In deze krant praten we in alle openheid over
onze successen en frustraties.

NICOLAS TAVITIAN
Groen Zaventem

> Nicolas Tavitian: na 6 jaar afwezigheid heeft Groen Zaventem
weer een verkozene in de gemeenteraad

NICOLAS TAVITIAN
Gemeenteraadslid

Goeiedag, groene kiezers!

Drie jaar geleden was ik een kersvers politicus. Ik werd  al veel
wijzer, maar blijf even fris en enthousiast. In de gemeenteraad
zetelen is bijzonder boeiend maar vraagt een belangrijke
investering van tijd en energie. Wil je de agendapunten goed
opvolgen, dan worstel je je elke maand door een stevige bundel
voorbereidende documenten. Maar het loont de moeite, want in
de gemeenteraad worden belangrijke beslissingen genomen voor
de toekomst van onze gemeente: via meerjarenplannen, het
structuurplan, het OCMW en de intercommunales bepalen we
hoe groen, gezond of solidair het hier in de toekomst wordt.
In elk van deze domeinen probeert Groen vanuit de oppositie een
actieve rol te spelen. We doen voorstellen, wijzen op gebreken of
zwaktes en vertegenwoordigen onze kiezers waardig. Ook in de
tweede helft van ons mandaat moeten we de uitdaging
aangaan om van Zaventem een groene en aangename plaats te
maken.

Onze belangrijkste tussenkomsten en ideeën kan je vinden op de
website www.groenzaventem.be

'Zaventem aan Zet' is een goede stap
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De extra vluchtelingen die België en
Vlaanderen zal opvangen, zijn niet enkel
de verantwoordelijkheid van de federale
overheid. Ook de Vlaamse regering moet
extra inspanningen doen. We zien in
Vlaanderen een golf aan solidariteit;
mensen willen helpen bij opvang en
integratie. Zulke initiatieven zou de
overheid professioneel moeten
ondersteunen. Anderzijds zijn heel wat
burgers bezorgd over de komst van de
vluchtelingen. Het is aan de Vlaamse
regering om een ambitieus opvangbeleid
uit te werken.

Wat inburgering betreft moet de Vlaamse
regering ervoor zorgen dat er voldoende
aanbod is aan inburgeringscursussen en
dat iedereen Nederlands kan leren.
Minister van Onderwijs Crevits moet

garanderen dat elk kind een plek kan
krijgen op school en de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) extra
middelen geven zodat zij elk kind
voldoende kunnen ondersteunen. Aan
Minister van Werk Muyters vraagt Groen
dat hij werk maakt van transparantie bij
de erkenning van buitenlandse diploma’s
en zorgt voor aangepaste
opleidingsprogramma’s bij de VDAB.

Maar Groen wil vooral dat minister
Homans dringend de handen uit de
mouwen steekt op vlak van Wonen. Er
staan nu al 80.000 gezinnen op de
wachtlijst voor een sociale woning. Om de

wooncapaciteit te verhogen moet de
minister dringend overleggen met steden
en gemeenten en leegstaande gebouwen
tijdelijk openstellen. De Vlaamse overheid
moet via de gemeenten de vluchtelingen
begeleiden bij het zoeken naar een woning
op de private huurmarkt.

In Vlaams-Brabant nam Groen
gedeputeerde Tie Roefs, verantwoordelijk
voor Noord-Zuid, intussen het initiatief om
20.000 € toe te kennen aan Caritas
Internationaal voor het project ‘Opstap
naar integratie’. De organisatie helpt
erkende vluchtelingen tijdens de eerste
twee jaren in ons land om hun weg te
vinden in de administratieve mallemolen.
Volwassenen kunnen Nederlandse les
volgen en worden op weg gezet naar
werk. Kinderen gaan naar school en de

jeugdbeweging. Medische en
psychologische problemen worden
opgevolgd. De Vlaamse overheid kan
zeker een voorbeeld nemen aan Caritas
Internationaal.
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AN MOERENHOUT
Vlaams parlementslid
an.moerenhout@groen.be

TIE ROEFS
Vlaams-Brabants gedeputeerde  voor diversiteit
tie.roefs@vlaamsbrabant.be

LUC DEBRAEKELEER
provincieraadslid
luc.debraekeleer@groen.be

Een project van de Provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met
het Holebihuis, Wel Jong Niet Hetero en Mediaraven.

>

Heel wat burgers zijn bezorgd over de komst van oorlogsvluchtelingen. Via een
ambitieus opvangbeleid kan Vlaanderen deze bezorgdheden wegnemen.

>

NOOD AAN VLAAMS
OPVANGBELEID

Nederlands leren, naar school gaan, werk hebben en een dak
boven je hoofd: dat is de beste garantie op een goede
integratie. Vlaams Parlementslid An Moerenhout vraagt aan
de Vlaamse Regering om maatregelen te nemen zodat
vluchtelingen kunnen inburgeren in onze maatschappij.
Gedeputeerde Tie Roefs voegt alvast de daad bij het woord.

Gender in de blender
Vlaams-Brabant is pionier in het bespreekbaar maken van het
holebi- en transgenderthema. Begin september 2015 namen een
twintigtal Vlaamse en Letse jongeren van verschillende
achtergrond en geaardheid deel aan een uitwisseling over
genderdiversiteit in Wijgmaal. Samen werkten ze aan een soap. Het
scenario lag niet op voorhand vast, maar kreeg gaandeweg vorm. De
ontmoeting was daardoor diepgaand en soms zelfs confronterend.

De  spannende kortfilm ‘Gender in de blender’ wordt in het najaar op
verschillende momenten aan het grote publiek vertoond. Op  7
december volgt na de vertoning  in het provinciehuis van Vlaams-
Brabant een panelgesprek met onder meer  Professor Petra De
Sutter. Meer informatie op www.genderindeblender.be.

Anderstaligen in het Nederlandstalige
onderwijs
Het percentage anderstaligen in de scholen rond Brussel stijgt.
Leerlingen, ouders en leerkrachten stellen zich vragen. Wat met het
niveau van het onderwijs? Botsen competente anderstalige
leerlingen op een taalmuur? Hoe overkomen we taalbarrières?

Groen vindt het belangrijk dat anderstaligen uit de rand hun
kinderen naar de lokale scholen sturen. De kennis van het
Nederlands is immers een sleutel tot maatschappelijk succes. De
hardnekkigste werkloosheid in Halle-Vilvoorde - en in de regio
Leuven - vind je bij Nederlandsonkundigen. Scholen vervullen een
emanciperende rol. Ze moeten naast de normale lessen voor extra
begeleiding zorgen voor leerlingen met taalachterstand. De voorbije
jaren kregen scholen - afhankelijk van hun publiek - bijkomende uren
vanuit het Gelijke Onderwijskansendecreet. Deze ondersteuning
moet buiten schot blijven van besparingsrondes.

Een langetermijndenken is noodzakelijk. Als de anderstalige
leerlingen van nu kansen krijgen en grijpen, zullen zij er later mee
voor zorgen dat het Nederlands de voertaal blijft in de rand.

2

De Vlaamse Regering moet snel
maatregelen nemen om de erkende
oorlogsvluchtelingen in te burgeren.



De bevolking 
wil het, de 
bedrijven willen 
het, nu is het 
aan de politiek 
om leiderschap 
te tonen.

©
 Im

ag
ed

es
k 

- B
ar

t 
De

w
ae

le

2015 is het jaar van het klimaat. Het jaar waarin Obama, Radiohead en 
zelfs de paus aan de klimaatalarmbel trekken en overal ter wereld 
burgers massaal van zich laten horen. Ook in ons land blaast de 
klimaatbeweging verzamelen. Negenduizend Belgen, waaronder 
enkele bekende gezichten, brengen onze regeringen voor de 
rechtbank, uit liefde voor het klimaat. In heel het land zijn wakkere 
burgers intussen onderweg naar Parijs, waar eind november een 
cruciale klimaattop plaatsvindt. Wat daar precies op het spel 
staat en waarom dat ook voor jou belangrijk is, ontdek je hier.

KLIMAATTOP PARIJS
De vijf heetste vragen over de top waar de hele wereld het over heeft 

Ondek al onze voorstellen 
en het laatste nieuws over 

onze klimaatcampagne:  
GROEN.BE/KLIMAATUITDAGINGEN 
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Wat staat er op het spel in Parijs?

Wat moet het beleid doen?

Hoe groot is de kans 
op een akkoord?

Waarom is dat voor mij belangrijk?

De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespan-
nen. De wereldleiders van 190 landen zullen er 
tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Ver-
enigde Naties onderhandelen over een nieuw 
globaal klimaatakkoord dat de opvolger moet 
worden van het Kyoto-protocol. De inzet? Een 
ambitieus internationaal klimaatbeleid dat 
landen wereldwijd internationaal bindende doel-
stellingen oplegt om hun uitstoot van broeikas-
gassen voor de komende tien tot vijftien jaar aan 
banden te leggen. 

Klimaatverandering treft nu al wereldwijd mil-
joenen mensen. Als we niets doen, zal onze aarde 
tegen eind deze eeuw met twee graden Celsius 
opwarmen en wordt de situatie onomkeerbaar. 
Alleen een glazen bol kan voorspellen wat dat 
precies betekent, maar één ding is zeker: hoe 
hoger het kwik stijgt, hoe kleiner de kans dat 
we ons collectief kunnen wapenen, tegen meer 
extreme weersomstandigheden, een stijgende 
zeespiegel en smeltend poolijs. Vooral de meest 
kwetsbare mensen zullen het hardst getrof-
fen worden, in het Zuiden maar ook hier. Daarom 
zijn klimaatrechtvaardigheid en sociale recht-
vaardigheid voor Groen twee zijden van dezelfde 
medaille. Alleen als we allemaal samen een 
inspanning leveren, kan er echt iets veranderen.

De temperatuur onder de twee graden houden 
is perfect mogelijk, maar vraagt moed, wils-
kracht en leiderschap. Europa en België kunnen 
daarin een belangrijke rol spelen. De klimaattop 
is het moment om ook onze ministers wakker te 
schudden om mee koploper te worden naar een 
klimaatneutraal Europa in 2050. Met vier klimaat-
uitdagingen daagt Groen onze ministers verant-
woordelijk voor energie, mobiliteit, landbouw en 
economie daarom uit om elk binnen hun beleids-
domein werk te maken van een ambitieus en 
inspirerend klimaatbeleid dat goed is voor de bur-

We mogen gerust hoopvol zijn. De klimaatbe-
weging beleeft een renaissance. Nog nooit was 
er zoveel goodwill en actie. De grote vervuilers 
zullen in Parijs naar alle waarschijnlijkheid wel 
het akkoord tekenen en ratificeren. Ook China, 
de Verenigde Staten en zelfs de paus nemen een 
duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen gaan 
overal in de samenleving burgers en bedrijven aan 
de slag met innovatieve oplossingen. Al die hoop-
volle klimaatinitiatieven samen leggen de kiem 
van verandering en maken duidelijk dat mensen 
actie willen.  Het is die druk van onderuit die er 
mee kan voor zorgen dat we in Parijs een sterker 
akkoord uit de brand slepen.

Klimaatverandering gaat niet alleen om de planeet 
redden. De klimaatstrijd is het perfecte excuus om 
in België, Europa en de hele wereld werk te maken 
van een betere samenleving, op maat van mens én 
planeet. Want maatregelen nemen voor het kli-
maat heeft overal ter wereld een positief effect 
op het dagelijkse leven van mensen. Het zorgt voor 
meer jobs, gezondere en meer energieonafhanke-
lijke burgers en leefbaardere steden en gemeen-
ten. Een Europa met meer hernieuwbare energie en 
minder vervuiling levert 420.000 Europeanen een 
job op en spaart Europa jaarlijks 46.000 vroegtij-
dige sterfgevallen en 150 miljard euro aan energie-
kosten uit.

gers, verenigingen en bedrijven van dit land. Want 
in al deze beleidsdomeinen liggen de innovatieve 
oplossingen al op tafel. De politieke wil en durf om 
keuzes te maken, daar wachten we op.

Waarom is twee graden cruciaal?

MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen
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1. We hebben de stem van onze kiezers nodig
Misschien waren we  naïef, maar we hadden
verwacht dat een goed idee van de opposite ook
gehoord zou worden. We merken evenwel dat
een  voorstel van de oppositiebanken niet
zomaar wordt aanvaard. Pas wanneer de
burgers van zich laten horen en zich

mobiliseren, lijkt er iets te kunnen veranderen.
Daarom hebben we zo veel mogelijk de steun
nodig van onze groene kiezers.

2. De gemeentepolitiek volgen is geen
sinecure
We hebben  geleerd dat het een hele uitdaging
is om de gemeentepolitiek goed te begrijpen.
Het lijkt er een gewoonte om alles weinig
transparant voor te stellen. Documenten zijn
onduidelijk, wezenlijke informatie zit verborgen
in bergen papier en dossiers. Belangrijke en
complexe dossiers worden pas een week voor
de vergadering aan de de raadsleden bezorgd,
zodat er weinig tijd is om ze goed te

bestuderen of om extern advies in te winnen.

3. Zaventem verenigen is een uitdaging
De 4 deelgemeenten worden van elkaar
gescheiden door de 'grote steenwegen'  en
hebben elk een eigen cultuur. Daar komt nog bij
dat in Zaventem mensen van alle werelddelen

vertegenwoordigd zijn.  Maar liefst 40 % van de
bevolking is van niet-Belgische afkomst.  Wij
zien het als een uitdaging  om mensen
constructief samen te brengen en het
samenleven aangenaam te laten verlopen.

Pas wanneer de burgers van zich laten
horen en zich mobiliseren, lijkt er iets te
kunnen veranderen.
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v.l.n.r. Nicolas Tavitian (gemeenteraadslid Groen), Katrien Eggers en Jeroen Pinoy>

4 DAADKRACHTIG VANUIT DEOPPOSITIE

Bij de verkiezingen in 2012 kleurde Zaventem een beetje groener
dan voorheen.  Nicolas Tavitian vertegenwoordigt ons nu 3 jaar in
de gemeenteraad.  Groen Zaventem wil de stem van haar kiezers zo
waardig mogelijk laten horen. Maar het kan nog beter. Wat hebben
we geleerd?

KATRIEN EGGERS
voorzitter Groen Zaventem

Groen Zaventem: interesse om mee te
doen?
In 2012 trok Groen Zaventem  samen met Leef! en sp. a naar
de verkiezingen. Na een afwezigheid van 6 jaar veroverde
Groen opnieuw een plaats in de gemeenteraad. Leef! en
Groen kozen voor de oppositie.

Groen Zaventem werkt voor een  duurzame, democratische
en solidaire gemeente. We zetten  meer  dan ooit de
schouders onder een groener en socialer Zaventem.

We zijn nieuw in de gemeenteraad en dus enthousiast en
dynamisch. Maar alle hulp is natuurlijk welkom. We komen
een keer per maand samen om plannen te smeden, de
gemeenteraad voor te bereiden, van gedachten te wisselen.

Ook jij kan meedoen! Stuur een mailtje en we houden je
verder op de hoogte van plaats en tijd. Of kijk regelmatig op
de website, zo weet je ons goed te vinden.

Wie onze groep wil versterken is meer dan welkom.
Ook als je denkt dat het nuttig is dat Groen Zaventem jouw
belangen komt verdedigen (bijvoorbeeld om iets te
verwezenlijken in je buurt) kan je altijd contact opnemen
met ons.

Want to join? Mail to:

Envie de participer? Envoyez nous un mail:

//zaventem@groen.be

 -

Volg ons:

//www.groenzaventem.be

//www.facebook.com/GroenZaventem

-

F Les gens sont plus importants que des partis politiques.
Pourtant, il faut bien prendre des décisions politiques de
temps en temps. C'est pour cela que nous avons formulé 10
propositions d'actions positives à la majorité communale
en début de mandat. Mais nous ne nous arrêtons pas là bien
sûr. Nous vous invitons surtout à partager vos ideés et à
travailler ensemble à améliorer notre commune. Parce que
chacun de vous est important.

E People are more important than political parties. And yes
we need to make ‘political’ choices from time to time.
That’s why we at Groen put forward 10 positive proposals
at the beginning of the new mandate of the local council.
We want local government to be inclusive, not exclude.
But we don’t stop there. We invite you to share your
thoughts and work with us for a nicer commune. Because
each one of us matters.

CONTACT
Groen Zaventem

Katrien Eggers

Kleine Geeststraat 37

1933 Sterrebeek

0485 765 336

zaventem@groen.be

www.groenzaventem.be

Deze krant is een uitgave van Groen.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en
zonder water door Eco Print Center.

Verantwoordelijke uitgever:
Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat
78-82, 1070 Brussel


