Hier
In Roosdaal

Autodelen, ook iets voor jou?
Kleine ingrepen voor veilig fietsen
Nieuwe politieke cultuur

Onze
gemeenteraadsleden
gaan zich inzetten voor
een menselijker, eerlijker
en gezonder Roosdaal
Het jongste gemeenteraadslid Eline De Vos en plaatselijk voorzitter
van Groen Kobe Gordts.

KLIMAATGENERATIE AAN ZET
Een menselijker, eerlijker en
gezonder Roosdaal, dat beloofden
wij tijdens onze verkiezingscampagne. De kiezer schonk ons
het vertrouwen en wij klokten af
op 11,8 procent, goed voor twee
zetels in de gemeenteraad.
Betere infrastructuur voor
voetgangers en fietsers, een opleving
van onze dorpskernen en een
transparant bestuur, daar zullen onze

kersverse gemeenteraadsleden Eline
De Vos en Marc Devits zich de
komende zes jaar voor inzetten.
“Tijdens de campagne beloofden
nagenoeg alle partijen een groener en
gezonder Roosdaal, waar het fijn
vertoeven en fietsen is", zegt Marc.
"Vanuit de oppositie zullen wij hieraan
constructief meewerken.”

JONGSTE

GEMEENTERAADSLID
Eline De Vos (23) is het jongste
raadslid. Ze studeerde
bestuurswetenschappen. “Ik
vertegenwoordig de klimaatgeneratie. Politici moeten de moed
aan de dag te leggen om nieuwe
oplossingen te vinden. De oude
recepten werken niet meer.”
Intern verkozen wij Kobe Gordts als
nieuwe voorzitter van de lokale

afdeling. Met zijn 22 jaar hebben we
een jonge voorzitter. “Groen is de
jongerenpartij van Vlaanderen en dat
blijkt nu ook bij onze afdeling", zegt
Kobe.
"Met Groen Roosdaal zullen wij
geregeld beleidsvoorstellen
aftoetsen aan de belangen van de
toekomst van onze gemeente: de
Roosdaalse jeugd. Wij willen beleid
voor en door de jeugd.”
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Flora en Katleen
STARTEN MET AUTODELEN

Katleen en Flora zijn klimaatbewust en verplaatsen zich veel met de fiets en te voet, maar af en toe hebben ze toch een auto nodig. Daarom
willen ze starten met autodelen.

Heb jij ook twee auto's, waarvan er eentje vooral stilstaat op je oprit?
Spoor je door de week naar je werk met de trein en gebruik je jouw auto
alleen tijdens het weekend? Kun je af en toe een tweede auto
gebruiken, maar zie je op tegen de kostprijs? Of ben je klimaatbewust
en wil je liever geen extra auto in het verkeer brengen? Dan is
autodelen misschien iets voor jou.
Flora Joossens en Katleen De Ridder zijn twee Roosdalenaren die autodelen
willen opstarten in Pamel. "We zijn klimaatbewust en verplaatsen ons eigenlijk
veel met de fiets en te voet, maar af en toe heb je toch een auto nodig", legt
Flora uit. "Daarom starten we zelf met autodelen. We zoeken nu mensen die
willen meedoen: autobezitters die af en toe hun wagen willen delen, en ook

mensen die - tegen betaling uiteraard - een auto willen lenen."
In tal van dorpen en steden doen particulieren succesvol aan autodelen. Die
voorbeelden bestuderen Katleen en Flora nu. "Autodelen is voor alle
betrokkenen erg voordelig", stelt Katleen. "Als eigenaar kun je een deel van je
kosten recupereren, als bestuurder bespaar je op de aankoop."
Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail
naar joossensflora@gmail.com of bel naar 0498 94 58 31. Je krijgt dan weldra
meer informatie over het project in je mailbox. Als er genoeg mensen willen
meedoen, organiseren we in het voorjaar een startvergadering.
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VEILIG EN PRETTIG FIETSEN
DANKZIJ KLEINE INGREPEN
ELINE DE VOS

Gemeenteraadslid
eline.devos@groenroosdaal.be

Het is vandaag nog niet vanzelfsprekend om in Roosdaal voor korte afstanden
de fiets te nemen. Niet alleen de heuvels spelen parten. Uit het gemeenterapport is gebleken dat 40 procent het onveilig vindt om er te fietsen. Toch
willen steeds meer mensen fietsen. Het is goedkoop, gezond en goed voor het
klimaat. Hoog tijd dus om fietsen zo aangenaam mogelijk te maken.
Het goede nieuws is dat dit ook kan zonder fietspaden aan te leggen. In
woonwijken en dorpskernen kun je dit doen door MIX-wijken te creëren. Een
MIX-wijk is een buurt binnen de bebouwde kom waar het prettig en veilig
fietsen is zonder fietspaden. Er is daar gemengd verkeer van auto's en fietsers,
waarbij in de hele wijk zone 30 van toepassing is. Een circulatieplan leidt het
doorgaand (sluip)verkeer om. Op die manier kun je bijvoorbeeld het centrum
van Pamel verkeersvriendelijk maken voor zowel de harde als de zachte
weggebruiker.
Er fietspaden aanleggen zou het verkeerskarakter juist bestendigen. Door MIX-

wijken krijg je leefbare en duurzame
straten en wijken op mensenmaat,
waar het leuk vertoeven is, je je veilig
kunt verplaatsen en gezondere lucht
kunt inademen.
MIX-wijken zijn geschikt voor
woonwijken en dorpskernen. Voor
verbindingswegen waar je 50
kilometer per uur mag rijden zijn
fietspaden natuurlijk niet weg te
denken. Binnen Roosdaal heb je die
bijvoorbeeld nodig tussen de
deelgemeenten. Zo zijn de Donkerstraat en de Broekstraat in Strijtem
een blinde vlek. Ouders sturen daar
hun kinderen niet met een gerust
gevoel de fiets op richting Koetshuis.
Een sterk fietsbeleid draagt
bovendien bij aan het engagement
van Roosdaal om tegen 2030 de CO2uitstoot met 20 procent te
verminderen.

NIEUWE POLITIEKE CULTUUR
Voor het eerst in de geschiedenis van
Roosdaal is de voorzitter van de
gemeenteraad niet langer de
burgemeester, maar wel een
gemeenteraadslid. Dit was een
uitdrukkelijke vraag van Groen.
In onze visie is de gemeenteraad het
kloppend hart van de democratie in
Roosdaal, het enige rechtstreeks
verkozen orgaan dat alle burgers
vertegenwoordigt. Het
voorzitterschap wordt 5 jaar
waargenomen door Koen
Muyldermans (CD&V) en - opmerkelijk
- het eerste jaar door Dirk Evenepoel
(Roosdaal Anders).
We maken er geen geheim van dat we
als Groen zelf ook graag het
voorzitterschap enige tijd hadden

Dit is een stap in de goede
richting voor meer
democratie in Roosdaal
waargenomen. Maar we vroegen
tegelijkertijd ook om onze
onafhankelijkheid volledig te kunnen
bewaren, waardoor we het
voorzitterschap mis liepen. Hoe dan
ook zijn we tevreden over de nieuwe
wind die door de lokale politiek lijkt te
waaien.
Groen heeft tal van ideeën over hoe
burgers meer betrokken kunnen
worden bij de politiek en dit is alvast
een stap in de goede richting.

IN ’T
KORT

Groen Roosdaal maakt deel uit
van de STREEKPARTIJ GROEN
PAJOTTENLAND. We werken
nauw samen met groenen uit de
Pajotse gemeenten.
In GOOIK verzet Groen zich tegen
een DURE EN ONDEMOCRATISCH
GEPLANDE RUILVERKAVELING.
Zowat duizend inwoners hebben
bezwaarschriften ingediend. De
ruilverkaveling zal, als die
doorgaat, onze leefomgeving voor
de komende generaties bepalen
en we betalen ook allemaal mee.
Groen vindt een REFERENDUM de
beste manier om hierover een
open en geïnformeerd debat te
voeren.Groenen stellen een plan
voor waarin NATUUR EN
LANDBOUW ELKAAR
VERSTERKEN en dat goed is
VOOR MENS EN MILIEU.
In LENNIK bestuurt Groen
voortaan mee. Milieujurist
HENDRIK SCHOUKENS is er als
SCHEPEN onder meer bevoegd
voor NATUUR EN MILIEU,
RUIMTELIJKE ORDENING,
KLIMAATTRANSITIE EN
HERNIEUWBARE ENERGIE.
STEPHANIE DE BOCK, die tijdens
de verkiezingen lijsttrekker was
voor Groen in PEPINGEN, werd
PROVINCIERAADSLID in VlaamsBrabant, waar ze zich zal inzetten
voor een KLIMAATNEUTRALE
PROVINCIE.
Wil je meer lezen? Surf dan naar
www.groenpajottenland.be

MARC DEVITS

Gemeenteraadslid
marc.devits@groenroosdaal.be

GROEN

2019, HET JAAR VAN DE OMMEKEER

Meyrem Almaci slaat de handen in elkaar met Jean-Marc Nollet: ‘Als de groene en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken’

Dit jaar hielden Groen en Ecolo voor het eerst sinds hun oprichting samen een
nieuwjaarsreceptie. ‘Deze gezamenlijke receptie is een mooi symbool voor
onze groene as’, vinden voorzitters Meyrem Almaci (Groen) en Jean-Marc
Nollet (Ecolo). ‘En dit jaar willen we de samenwerking nog versterken.’
Want de groene golf op 14 oktober strekte zich uit over heel het land, van
Oostende tot Namen en van Amay tot Zwijndrecht. ‘Zondag 14 oktober was
een onvergetelijke groene zondag’, speecht Meyrem. ‘Nog nooit hadden onze
partijen zoveel raadsleden, schepenen en burgemeesters. Maar het was
niet alleen een zege van Ecolo en Groen. Het was nog meer een zege van de
bewustwording. Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan. 14
oktober was een fenomenale stap, maar het was maar de eerste stap.’
‘2019 wordt het jaar van de ommekeer’, gaat Meyrem verder. ‘Opnieuw loze
beloften voor het klimaat? Dat pakt niet meer: wij willen een klimaatwet die
onze doelstellingen bindend maakt. Kinderen die opgroeien in armoede en met
een lege boterhammendoos naar school moeten? Onaanvaardbaar: wij gaan
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kinderarmoede écht halveren. De facturen doorschuiven naar gewone mensen?
Gedaan ermee: wij laten de rijksten eindelijk een eerlijke bijdrage leveren.’

‘Een ambitieuze klimaatregering
met een sociaal hart,
dát is een ommekeer’
‘Wij hoeven geen schrik te hebben van de toekomst,’ besluit Meyrem, ‘want
we maken die gewoon zelf. Echte verandering komt van onderuit, van de
burgers. Kijk naar de klimaatbetogers en de gele hesjes. Als politici eindelijk
samenwerken in plaats van tegenwerken, is er veel mogelijk. Als de groene
en gele hesjes de krachten bundelen, is er niets dat we niet kunnen bereiken.
Ja, dan maken we op 26 mei de ommekeer waar en vormen we een ambitieuze
klimaatregering met een sociaal hart.’

GROEN

MAAK KENNIS MET ONZE LIJSTTREKKERS

EUROPEES PARLEMENT
PETRA DE SUTTER
55 jaar - Horebeke

FEDERAAL PARLEMENT
JESSIKA SOORS
30 jaar - Vilvoorde

VLAAMS PARLEMENT
AN MOERENHOUT
35 jaar - Leuven

Fertiliteitsexperte Petra De Sutter is vastberaden om Europa
sterker te maken. ‘Europa is niet aan Orbán, Salvini en Francken
maar aan de klimaatbetogers, gele en groene hesjes, vakbonden
en mensenrechtenactivisten. Ons optimisme is onze sterkte.
Samen maken we Europa menselijker, eerlijker en gezonder.’

Nieuwkomer Jessika Soors is nu
nog deradicaliseringsambtenaar in
Vilvoorde. Haar expertise bracht haar
tot bij het team van president Obama.
Nu kiest ze voor de politiek. ‘Een
logische stap. Ik heb gezien wat er
structureel anders kan. En dat is wel
wat, van klimaat tot asiel en migratie.’

An Moerenhout strijdt tegen armoede
en voor betaalbare woningen. Vóór
een goed integratiebeleid en tégen
ministers die racisme relatief vinden.
‘De Vlaamse regering is te hard voor
mensen in een kwetsbare situatie. Ik
breng graag een krachtige menselijke
stem in het Vlaams Parlement.’

Vanop plaats 2 gooit huidig parlementslid Bart Staes zijn gewicht in de
strijd om een tweede zetel in het Europese Parlement binnen te halen.

Maak jij samen met onze lijsttrekkers van 2019 het jaar van de ommekeer?
Sluit je aan bij onze 12.000 doeners op www.groen.be/wordlid

DE KLIMAATGENERATIE STAAT OP
Vele tienduizenden scholieren
kwamen de afgelopen maanden op
straat en eisten meer klimaatambitie
van de regering. Federaal
fractieleider Kristof Calvo (Groen)
is apetrots dat de klimaatgeneratie
opstaat. ‘Jongeren pikken het niet

Vlaams fractieleider Björn Rzoska
treedt hem bij. ‘Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege
maakt gekke bokkensprongen om
de klimaatgeneratie te recupereren,
maar de realiteit is dat ze jarenlang
niets heeft gedaan voor het klimaat.’

‘De klimaatgeneratie wil geen
woorden meer, maar daden’
langer dat ze met een kluitje in het
riet gestuurd worden’, legt hij uit.
‘De echte spijbelaars zitten in de
regering. Ons land haalt geen enkele
klimaatdoelstelling. Sterker nog:
de uitstoot stijgt weer! De jongeren
die nu op straat komen, willen geen
woorden meer, maar daden.’
Kristof Calvo: ‘Dit jaar vormen we een klimaatregering met een sociaal hart’

Kristof is er zeker van: 2019 wordt
het jaar van de ommekeer voor het
klimaat. ‘Dit jaar zet de groene golf
woorden eindelijk om in daden. Dit
jaar vormen we een klimaatregering
die een bindende klimaatwet stemt.’

REGIONAAL
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ONZE PROVINCIEFRACTIE
Op 3 december werd de nieuwe
provincieraad van Vlaams-Brabant
geïnstalleerd. Dankzij meer dan
106.000 stemmen telt de fractie van
Groen in de nieuwe provincieraad
zomaar even 6 leden! Jammer genoeg
zitten we deze legislatuur in de
oppositie.
Groen zal er ook vanuit de oppositie
over waken dat de Vlaams-Brabantse
groepsaankopen behouden blijven.
Die groepsaankopen zijn gericht op de
energiezuinige renovatie van
woningen. Vlaams-Brabanders
kunnen aan scherpe prijzen bij lokale
aannemers dakisolatie, muurisolatie,
hoogrendementsglas of
zonnepanelen kopen. Met die
groepsaankopen creëren we
verbinding tussen klant en
ondernemer, én we zorgen voor werk.
Voor dit model heeft Groen in de
deputatie gestreden. Met deze
groepsaankopen versterken we de
Vlaams-Brabantse bedrijven én
bewijzen we dat wat goed is voor de
ecologie ook goed is voor de
economie.

"We moeten dringend het voorbeeld van Nederland
volgen"
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NOBELPRIJSWINNAAR
DENIS MUKWEGE
De voorbije jaren werkte de
provincie Vlaams-Brabant
intensief samen met het
ziekenhuis van Dr. Denis Mukwege
in Panzi nabij Bukavu in de
Democratische Republiek Congo.
Groot was onze blijdschap dan ook
toen we in oktober 2018 vernamen
dat Dr. Mukwege de prestigieuze
Nobelprijs voor de vrede won. In
zijn ziekenhuis hebben Dr.
Mukwege en zijn personeel al
duizenden patiënten behandeld
die slachtoffer zijn geworden van
seksueel geweld.
Mensen als Dr. Mukwege
versterken ons geloof dat het
anders kan, ook in Congo.
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KLIMAAT: BELGIË MAG NIET ACHTER BLIJVEN!
Met een vreedzame mars in Brussel lieten meer dan 75.000 mensen weten dat
ze van de overheden in ons land dringend een meer effectief klimaatbeleid
verwachten. Op de klimaattop van 2018 in Katowice in Polen onderstreepten
wetenschappers nog maar eens hoe weinig tijd ons rest om de opwarming van
de aarde tot 1,5° C te kunnen beperken. "Het federaal parlement kon niet
achterblijven", zegt federaal parlementslid Anne Dedry, "en midden in de
regeringscrisis diende voorzitster Meyrem Almaci namens de EcoloGroenfractie een resolutie in opdat België een ambitieuzere koers op vlak van
klimaat zou varen". "Het voorstel kreeg veel steun, maar helaas niet van N-VA",
vervolgt An Moerenhout, Vlaams parlementslid. Zij betreurt vooral dat
Vlaanderen zich in Katowice niet achter de ‘High Ambition Coalition’ schaarde.
Dat is een samenwerking van Europese landen die meer maatregelen willen
nemen tegen 2020 om vaart te zetten achter de aanpak van de
klimaatverandering. Groen wil meer daadkracht op vlak van klimaat.
"We moeten nu alles op alles zetten om de klimaatverandering te stoppen",
stelt provincieraadslid Tie Roefs. In Nederland heeft de overheid al
verschillende sectoren rond de tafel gebracht om na te denken over hoe ze
samen de CO2-uitstoot met 49% tegen 2030 en zelfs met 95% tegen 2050
kunnen laten dalen. Aan de vijf Nederlandse klimaattafels over mobiliteit,
landbouw/landgebruik, industrie, bebouwde omgeving en elektriciteit namen
bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde
maatregelen. In Vlaanderen en Belgë moeten we dringend het voorbeeld van
Nederland volgen. Een succesvolle aanpak van de klimaatverandering vraagt
meer interbestuurlijke samenwerking en de inzet van ons allemaal.
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1
Dit voorjaar start de provincie met
onder andere PajoPower een groot
project en een landschapsstudie om
duurzame energie voor te bereiden
in het Pajottenland. Groen staat hier
positief tegenover, mits twee
duidelijke spelregels: 1. Enkel
duurzame energieprojecten
die inwoners betrekken; en 2. Enkel
projecten die het landschap
versterken, bijvoorbeeld door de
aanplant van hagen voor houthakselbiomassa. Dit gebeurt al in Eeklo, dat
duurzame energie opwekt met
participatie van de inwoners.

2
De Pamelse Meersen zijneen
bijzonder natuurgebied. Ze behoren
tot het Vlaams Ecologisch Netwerk
en vormen een buffer bij overstromingen. De Meersen worden echter
bedreigd door een geplande uitbreiding van een betonproducent
en handel in bouwmaterialen die
er activiteiten wil ontplooien die
eigenlijk thuishoren in een industriegebied. Onder andere Groen tekende
bezwaar aan. Er werden 37
bezwaarschriften ingediend, goed
voor honderden handtekeningen.

3
Magda Vandeborght (links op de
foto) wordt namens Groen Roosdaal
lid van het bijzonder comité van de
sociale dienst (BCSD). Dat buigt
zich over alle individuele hulpvragen
als leefloon en steun voor energiefacturen. Magda werkt al jaren zelf op
de sociale dienst van een OCMW en is
dus vertrouwd met de uiteenlopende
problematieken die op een BCSD
besproken worden en met de sociale
wetgeving in ruime zin.

4
Op de kerstmarkt in Pamel
verkochten we huisgemaakte
vegetarische loempia's met
biologische seizoensgroenten. De
opbrengst schonken we in het kader
van de warmste week aan Medisch
Pedagogisch Centrum SintFranciscus. Dat leverde 223,5 euro
op. Bedankt iedereen die langskwam.

VALENTIJNSRECEPTIE GROEN
VRIJDAG 22 FEBRUARI OM 20 UUR
ZONNESTRAAL, KROONSTRAAT 46, LENNIK
Je bent van harte welkom op de Valentijnsreceptie van Groen
Pajottenland. Kom langs en maak kennis met andere
geïnteresseerden uit het hele Pajottenland.
We worden verwelkomd door Sara Matthieu en Hendrik Schoukens.
Sara Matthieu is gemeenteraadslid voor Groen in Gent en fractieleider
van Groen-Ecolo in het Brussels parlement. Ook is ze kandidaat voor
het Europees parlement.
Hendrik Schoukens is de eerste Groene schepen in het
Pajottenland Hij gaat in Lennik aan de slag met de
bevoegdheden ruimtelijke ordening, milieu en
inspraak.

Groen Roosdaal
Kobe Gordts
Poelkveldstraat 17
1760 Roosdaal
0498 14 48 16
kobe.gordts@gmail.com
www.groenpajottenland.be
www.facebook.com/GroenRoosdaal

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

Doeners uit Roosdaal 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.

