
TIJD VOOR EEN GROEN 
ALTERNATIEF IN PEPINGEN



Jij kiest. Pepingen heeft al het moois wat het Pajottenland te 
bieden heeft. Maar wat ons betreft is er nog veel meer 
potentieel. Van daaruit vertrekken we om onze gemeente 
helemaal klaar te maken voor de toekomst. 

In deze folder vind je alvast enkele thema’s die wij graag onder 
handen willen nemen, maar er zijn er nog. Zo geloven we ook 
rostvast in meer transparantie en inspraak, een andere, leefbare 
landbouw, inzetten op  voldoende biodiversiteit, en zo verder. 
Kortom, in een menselijker, eerlijker en gezonder beleid voor 
Pepingen. 

De ploeg van Groen Pepingen is alvast volledig klaar om dit te 
verwezenlijken en dat doen we het liefst van al met jou. Aarzel dus 
niet om ons aan te spreken. Onze deur staat altijd open.
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Pepingen heeft onder impuls van het klimaatactieplan van 
de provincie Vlaams-Brabant ook een eigen actieplan 
opgesteld. Groen wil hiervan een prioriteit maken in het 
volgende gemeentebestuur.

Een gemeentelijk klimaatbeleid gaat verder dan het 
verminderen van energieverbruik en de CO2-uitstoot. 
Klimaat krijgt een plaats in alle beleidsdomeinen. 

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Door 
bijvoorbeeld aankoop van groene stroom, plaatsen 
van PV-installaties op gemeentelijke gebouwen, 
minder uitstoot van de eigen vervoersmiddelen.

Samen met de inwoners maken we een plan op voor 
een burgercoöperatie rond hernieuwbare energie. Zo 
combineren we inspraak en energie.


 Pepingen heeft potentieel. We leven in 
een mooie gemeente met geweldige 
landschappen, lekkere gin, warme 
mensen en alle smaken en geuren van 
Bruegel. Groen gelooft echter dat het nog 
beter kan. Hierbij vind je alvast enkele 
thema’s die wij graag onder handen zouden 
nemen, maar hier stopt het niet.

Bij al deze domeinen is inspraak erg 
belangrijk. Daarom zetten we ook in op onze 
lokale democratie: we herwaarderen de 
adviesraden, laten burgers meebeslissen in 
projecten en werken aan wijkraden/-budgetten.

KLIMAAT



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

DIER JONG & OUD

Pepingen ondertekende reeds de beginselverklaring voor 
een diervriendelijke gemeente, maar we kunnen nog 
meer doen. Groen gelooft dat dierenrechten een 
belangrijke plaats kunnen innemen in gemeentelijk 
beleid. 

Er zit veel potentieel in de Pepingenaren. Iedereen moet 
de kans krijgen om dromen waar te maken. Daarom wil 
Groen inzetten op een beleid dat zorgt voor iedereen.

Een schepen van dierenwelzijn die tastbaar en 
efficiënt beleid voert.

De oprichting van specifiek opgeleide dierenpolitie 
die in onze zone voor een correcte naleving van de 
wetten kan zorgen.

Andere voorstellen: via gemeentelijke infobladen 
regelmatig tips over dierenwelzijn publiceren, 
oproepen om dierenverwaarlozing of mishandeling 
steeds te melden, overschakelen van industriële 
veeteelt naar duurzame veehouderij en zo verder. 

We geven kinderen en jongeren zoveel mogelijk 
ruimte: in elke beslissing hanteren we een kindnorm. 
Of het nu gaat over mobiliteit of sociaal beleid: overal 
moet er gekeken worden en rekening gehouden 
worden met jongeren en kinderen. 

Een straf ouderenbeleid is ook inclusief: het strekt 
zich uit over verschillende beleidsdomeinen. Er wordt 
voorzien in zoveel mogelijk ruimte, zowel letterlijk in 
de openbare ruimte, als figuurlijk door de 
verschillende ouderenorganisaties te ondersteunen.

Inspraak is de hoeksteen van het beleid. In alle 
beleidsdomeinen, zeker die met een focus op jong en 
oud, zorgen we ervoor dat mensen echt mee kunnen 
beslissen via adviesraden en echte inspraak-
momenten. 



PEPINGEN
www.groenpajottenland.be/pepingen

1  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

2  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

3  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

4  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

5  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne, 
63 jaar

6  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

7  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

8  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

9  AL BACHIRI Mektoub 
IT-leraar, Scherpenheuvel-
Zichem, 23 jaar

10  VAN DEN ABEELE Liesbeth 
Leerkracht Basisschool Sint-
Jan, Deurne, 34 jaar

11  VAN DER AUWERA Fons 
Busbestuurder, Deurne,  
63 jaar

DE BOCK Stefanie
co-voorzitter Jong Groen, Bogaarden, 
22 jaar. 

VAN CAUTER Koen
adj. technisch directeur en 
milieucoördinator, Heikruis, 55 jaar.

DE CORT Marie
student drama KASK, Pepingen, 18 
jaar.

DUBOIS Dante
student drama RITCS, Beert, 18 jaar. 

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats,
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats,
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenpajottenland.be/doe_mee

SAMEN MET DE PEPINGENAAR BOUWEN AAN DE TOEKOMST

In heel het Pajottenland komen nieuwe 
Groengroepen op. Zo kun je in Roosdaal, 
Gooik en Lennik al op Groen stemmen. Ook 
in Pepingen stelt een enthousiaste (jonge) 
groep zich graag aan jou voor. 

Het idee om een lijst in te dienen ontstond 
in de huiskamer van Koen. Alle vier de 
kandidaten hebben een groot hart voor 
Pepingen en het Pajottenland en willen 
samen bouwen aan de toekomst van de 
gemeente. Door het indienen van een lijst 
willen we Pepingen de kans geven om op 
een Groen alternatief te stemmen. Want 

het kan wel degelijk menselijker, eerlijker 
en gezonder voor Pepingen. 

We willen de Pepingenaar de kans 
geven om op een groen alternatief te 

stemmen
Hierbij speelt inspraak een grote rol. Groen 
Pepingen gelooft in al het potentieel van 
Pepingen en de Pepingenaar. Daarom wil 
ze inzetten op het herwaarderen van de 
lokale democratie. Jouw stem blijft 
belangrijk, ook na de verkiezingen. 
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Ik heb er bewust voor gekozen om me met partner en dochter te 
vestigen in het ronduit prachtige Pajottenland, waar ik me graag 
uitleef in de natuur. Als lid van diverse verenigingen, zoals 
Natuurpunt, Velt en WWF, probeerde ik steeds om van deze wereld 
een betere plaats te maken. Twee jaar geleden ongeveer maakte 
ik de stap naar de politiek. 

Een sociaal-ecologisch economiemodel uitwerken met een 
langetermijnvisie op wat onze planeet aankan moet het 
einddoel zijn van ieder politicus. Daarvoor gaan we.



Hoewel ik mijn politieke carrière misschien op elfjarige 
leeftijd begon als kinderburgemeester van Beersel, ben ik 
pas echt gebeten door politiek toen ik Groen leerde 
kennen. Mijn ouders en het leven op de distilleerderij 
leerden me al snel hoe belangrijk de natuur is. 

Sinds een aantal jaar ben ik dan ook aangesloten bij de 
JNM, een jeugdbeweging die zich inzet voor natuur en 
milieu, waar ik nu ook trots leidster mag zijn. Dit jaar zet ik 
de stap naar de politiek en ik ben blij dat dat kan bij een partij 
die de liefde voor natuur deelt.

Ik ben Dante Dubois. Ik ben 18 jaar en woon al heel 
mijn leven in Beert. In september begon ik aan een 
hogere opleiding aan de RITCS in Brussel. Ook ben 
ik al een paar jaar dansdocent en toneelcoach bij 
een dansvereniging in Pepingen. 

Kunst en cultuur liggen mij nauw aan het hart. 
Daarnaast hecht ik veel belang aan het welzijn van 
de mensen rondom mij, duurzaamheid en 
solidariteit.

Toen Groen aanklopte heb ik niet lang getwijfeld. 
Met veel enthousiasme ben ik dus kandidaat op 
deze mooie lijst. 

BOUW MEE AAN EEN KLIMAATNEUTRAAL 
PEPINGEN
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KOEN VAN CAUTER

MARIE DE CORT

DANTE DUBOIS

Adjunct technisch directeur en 
milieucoördinator, Heikruis, 55 jaar. 

Student drama KASK Gent, Pepingen, 
18 jaar

Student drama RITCS, Beert, 18 jaar.







De voorbije weken en maanden lijkt 
klimaatopwarming ook heel concreet 
geworden in het Pajottenland. Zo viel in 
Pepingen de minste neerslag van de hele 
regio. Wat hebben we geleerd uit deze 
droogte en hitte?

Pepingen in een duurzame 
voortrekkersrol

Hoewel Pepingen onder impuls van de 
provincie Vlaams-Brabant een eigen 
klimaatactieplan opgesteld heeft, is er 
weinig concrete actie terug te vinden. De 

laatste zomermaanden bewezen nochtans 
dat het hoognodig is. Groen gelooft dat 
Pepingen en het Pajottenland bij uitbreiding 
een voorbeeldrol kan spelen. Want ook al is 
klimaatverandering een globaal probleem, 
we moeten ook lokaal een deel van de 
oplossing voorzien.

Tijd dus voor positieve actie. Een 
gemeentelijk klimaatbeleid gaat ook verder 
dan het verminderen van CO2-uitstoot en 
energieverbruik. Als we echt werk willen 
maken van duurzame ontwikkeling dan krijgt 
klimaat een plek in alle beleidsdomeinen. 

TIJD VOOR POSITIEVE ACTIE VOOR HET KLIMAAT

PEPINGEN IS KLAAR VOOR EEN DEMOCRATIE 
VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW

Democratie en macht voor de burger 
worden erg vaak in de mond genomen, 
maar niet altijd even serieus genomen. 
Groen Pepingen gelooft wel in het 
potentieel van de burger. Niet enkel politici 
maken de gemeente, maar ook haar 
inwoners. Tijd dus om hun inspraak te 
herwaarderen. 

Er zijn verschillende adviesraden in 
Pepingen die allerlei inwoners inspraak 
toelaten, van de seniorenraad tot de 
jeugdraad. De adviezen van deze raden zijn 
echter niet bindend: het gemeentebestuur 
kan nog steeds anders beslissen. “Voor ons 
is dit democratie van de twintigste eeuw. 
Pepingen is klaar voor een democratie die 

aangepast is aan onze tijd”, zegt lijsttrekker 
Stefanie De Bock, “dat houdt in dat burgers 
echt mee beslissen over hetgeen ze 
belangrijk vinden, dingen die raken aan hun 
eigen leefomgeving.”

Concreet betekent dit in de eerste plaats 
dat de adviesraden opgewaardeerd worden. 
Zij zijn en blijven namelijk een belangrijke 
startplek om in dialoog te gaan met 
burgers. Daarnaast moet er ook op 
wijkniveau gekeken worden. Betrek 
inwoners zo vroeg mogelijk bij de 
beslissing. Tot slot kan ook de 
gemeenteraad laagdrempeliger. Dat is de 
plek bij uitstek waar inwoners hun zeg 
zouden mogen doen. 

Niet enkel politici, maar ook haar 
inwoners maken Pepingen

GROEN PAJOTTENLAND,
STREEKSAMENWERKING
Groen kijkt graag verder dan de eigen 
kerktoren. We  pleiten voor veel 
nauwere samenwerking tussen de 
Pajotse gemeenten Bever, 
Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, 
Pepingen en Roosdaal. 

Zo tillen we elkaar op en zetten 
we samen stappen vooruit

Dat is belangrijk omdat er heel wat 
gemeenschappelijke uitdagingen zijn 
die de kleine Pajotse gemeenten 
steeds moeilijker op eigen houtje 
aankunnen. Jeugd, sport, economie, 
cultuur, toerisme, senioren, milieu, 
klimaat, sociaal…  ze zijn allemaal 
gebaat bij meer samenwerking. 
Groen heeft concrete voorstellen voor 
streeksamenwerking: de Verenigde 
gemeenten van het Pajottenland.



STEMTIPS
ZO STEM JE GELDIG

Je krijgt een oproepingsbrief om te 
gaan stemmen. Ga op 14 oktober 
met die brief naar het stembureau. 
Je krijgt er twee stemformulieren, 
eentje voor de gemeente en eentje 
voor de provincie. Kleur één of meer-
dere bolletjes in op de Groen-lijst. 
 

ZO GEEF JE EEN VOLMACHT

Ben je in het buitenland? Ben je niet 
goed te been? Je kan iemand in jouw 

plaats laten stemmen. Hoe je een 
volmacht geeft, lees je op je oproe-

pingsbrief of op  
www.vlaanderenkiest.be.
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Lijsttrekker provincie Vlaams-
Brabant, Provincieraadslid en 
thuiswerkende ouder, 53 jaar

SNEYERS Sarah
Provincieraadslid en thuiswerkende 
ouder, Merchtem, 53 jaar

DE BOCK Stefanie
Student en co-voorzitter Jong Groen, 
Pepingen, 22 jaar

VERBEECK Kenny
Ingenieur stabiliteit, Hoeilaart, 38 jaar

HORCH Aimen
Student milieu en preventie, Vilvoorde, 
22 jaar

MOUSAID Noor
Preventie-adviseur, Overijse, 24 jaar

LEROY Veerle
Voltijds schepen, Beersel, 53 jaar

JACOBS Finke
Young talent bij BPost, Asse, 25 jaar

TAVITIAN Nicolas
Public affairs adviseur, Zaventem, 53 
jaar

VAN AKEN Leentje
Provincieraadslid, architect en docent, 
Londerzeel, 54 jaar

DEDRY Anne
Federaal parlementslid, Leuven, 61 jaar

DE WEERDT Kirsten
Leerkracht, Gooik, 37 jaar

DE RIDDER Karel
Schepen en organisator percussie en 
teamsessies, Dilbeek, 56 jaar

THAELEMANS Marie-Jeanne
Schadebeheerder, Meise, 60 jaar

BOELENS Eddie
Schepen en economist bij FOD 
Financiën, Grimbergen, 61 jaar

DE BRAEKELEER Luc
Leerkracht en provincieraadslid, Sint-
Pieters-Leeuw, 59 jaar

KEMPENEER Freddy
Journalist, Lennik, 60 jaar

DE JAMBLINNE Loïc
Student en barman, Sint-Joris-Weert, 
24 jaar

WIJFFELS Veerle
Parlementair medewerker van Bart 
Staes, Zemst, 62 jaar

GODFROID Werner
Gepensioneerd schooldirecteur, Bever, 
64 jaar

MOERENHOUT An
Vlaams parlementslid, Leuven 34 jaar

SARAH SNEYERS
Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en 
kleinkinderen. De Brabantse Kouters en het Pajottenland 
zijn landschappelijke parels waar ik graag kom. Het 
enthousiasme van Vlaams-Brabanders in allerlei 
verenigingen werkt aanstekelijk.

Daarom zette ik me de afgelopen zes jaar als provincieraadslid 
fel in om onze regio de aandacht te geven die ze verdient. En 
daarom wil ik verder bouwen aan die positieve stroom in onze 
provincie.

ONZE PLANNEN VOOR EEN GROEN VLAAMS-
BRABANT
Samen met Vlaams-Brabanders bouwen 
we verder aan een klimaatneutrale 
provincie voor onze kinderen en 
kleinkinderen. We zorgen ervoor dat 
iedereen in Vlaams-Brabant zijn of haar 
huis energiezuinig kan maken. Goed voor 
het klimaat én voor de portemonnee.
Tegelijk investeren we in onze 
natuurgebieden en breken we zoveel 
mogelijk beton op. Zo wapenen we ons 
zoveel mogelijk tegen hittegolven en 
overstromingen. Zuivere lucht en minder 
auto’s, daar gaan we voor. We promoten 
stappen, fietsen en het openbaar vervoer. 
Zo maken we onze provincie gezonder en 

de files korter. 
En onze economie, die wordt 
toekomstgericht. Hergebruiken, delen en 
betalen voor diensten in plaats van spullen, 
dat is onze ambitie. 


Word één van de 100.000 stemmen 
die we nodig hebben


Overtuigd van onze plannen? Word dan één 
van de 100.000 stemmen die we nodig 
hebben om Vlaams-Brabant ook in de 
toekomst mee te besturen.



LAAT JE STEM HOREN
Een groene kijk op je wijk? Je bent niet alleen.
Er beweegt wat. In je straat, je buurt, je gemeente, je provincie.  
Duizenden doeners tonen dat het anders kan.  
 MENSELIJKER   EERLIJKER   GEZONDER 

Gebruik je stem. Kies met ons mee.

JA
IK STEM
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