
Hier

"Wij horen graag jouw 
ideeën. Werk samen met 
ons aan een duurzamer 
Boutersem"

"YOU ARE THE ROCK IN MY 
BURNING"
Tijdens de speeches op de 

nieuwjaarsdrink legde Groen de 

nadruk op constructief 

samenwerken en het 

ondersteunen van duurzame 

initiatieven in Boutersem.

Met speelse Nederengelse citaten als 

"You are the rock in my burning", 

oftewel "Je bent mijn rots in de 

branding", benadrukte voorzitter van 

Groen Meyrem Almaci in haar 

toespraak de grote waarde van de 

lokale beweging. Als een kracht tegen 

fake news en een positieve vibe van 

samenwerking  in tegenstelling tot 

het circus op nationaal niveau. 

SAMENWERKEN
En dat de samenwerking lukt in 

Boutersem, daar getuigde 

fractieleider Jos Thys van. "Het 

voorbije jaar brachten we met Groen 

vanuit de oppositie enkele voorstellen 

op de gemeenteraad. Sommige 

werden goedgekeurd, andere werden 

gedeeltelijk overgenomen in de 

plannen van het bestuur. Daar mogen 

we trots op zijn en het sterkt ons in 

de overtuiging dat we nog meer 

kunnen doen voor onze inwoners."

WELKOM OP GROEN CAFÉ
Om de Boutersemnaar ook zelf meer 

te betrekken in het maatschappelijke 

debat nodigt kersvers lokaal 

voorzitter Hannelore De Schuyteneer 

iedereen uit voor een nieuw initiatief: 

het Groen Café. "Vanaf dit jaar gaan 

we iedere eerste zondag van de 

maand samen op café met onze 

mandatarissen, leden maar ook en 

vooral met iedereen die dat wil."  

"Zo kunnen we luisteren naar jullie 

ideeën, ondersteuning geven waar 

nodig en vragen beantwoorden. 

Samen met jullie  werken we zo aan 

een duurzamer Boutersem." 

in Boutersem

Herbruikbare luiers: minder afval

Nachtaanbod voor bus en trein

Oprichting klimaatraad

© Groen BoutersemGemeenteraadsleden Jos, Jan, Ine en lokaal voorzitter Hannelore  
samen met onze nationale voorzitter Meyrem Almaci.
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Herbruikbare luiers 
verkleinen de afvalberg

Tim Cluyts, vader van Lars kiest voor herbruikbare luiers. © Groen Boutersem

Elk jaar belanden er in Vlaanderen 

ongeveer 70.000 ton wegwerp-

luiers en 30.000 ton wegwerp-

incontinentiemateriaal op de 

afvalberg. Samen maken ze tot 12 

procent van het restafval uit. Dat 

kan anders. 

Ook in Boutersem kijken vele jonge 

gezinnen en incontinente inwoners 

tegen een grote berg moeilijk 

recycleerbaar afval aan. Nochtans 

bestaan er herbruikbare alternatieven 

die milieuvriendelijker en goedkoper 

zijn.

Er zijn nu handige voorgevormde 

luiers in allerlei natuurlijke 

absorberende materialen, die sluiten 

met klittenband of drukknopen. Ze 

worden vaak in combinatie met een 

overbroekje gebruikt, dat er voor zorgt 

dat de vochtige luier niet in contact 

komt met de kleding. Na gebruik gaan 

ze in de wasmachine en kunnen ze na 

het drogen weer gebruikt worden, 

telkens opnieuw. Na de luierperiode 

kun je ze meestal nog gebruiken voor 

een volgende baby.

Het nadeel is dat herbruikbare luiers 

bij aanschaf veel duurder zijn dan 

wegwerpluiers en je er al gauw zo'n 

twintig nodig hebt, omdat er wat tijd 

nodig is om ze te wassen en te 

drogen voor je ze opnieuw kunt 

gebruiken. De kostprijs van een 

startpakket herbruikbare luiers 

schrikt veel gezinnen af. Nochtans 

is de totaalkost lager, de 

luierperiode vaak korter en wordt 

er beduidend minder afval 

geproduceerd. Ook voor 

incontentiemateriaal bestaan er 

wasbare alternatieven.

Groen Boutersem diende op de 

gemeenteraad van januari een 

voorstel in voor de subsidie van 

herbruikbare luiers en incontinentie-

materiaal om de financiële drempel bij 

aanschaf te verlagen. Hoewel zo’n 

luierpremie al in veel naburige 

gemeenten bestaat, werd in 

Boutersem het voorstel van Groen 

weggestemd. Een dergelijke 

aanmoedigingspremie kan de 

afvalberg en -rekening verminderen. 

Een win-winsituatie voor gemeente 

en inwoners.

We blijven echter niet bij de pakken 

(luiers) neerzitten. Groen blijft 

inzetten op informatie en promotie 

van duurzame alternatieven. We 

denken bijvoorbeeld aan een luierbank 

waar jonge ouders herbruikbare luiers 

kunnen uittesten. Wil je meer weten 

over herbruikbare luiers of incontinen-

tiemateriaal? Gemeenteraadslid Jan 

Vanautgaerden zet je graag op weg. 

JAN VANAUTGAERDEN
Gemeenteraadslid
jan.vanautgaerden@boutersem.be
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IN ACTIE VOOR NACHTAANBOD 
VOOR BUS EN TREIN

Het zal je maar overkomen. Een avondje uit op Valentijn. Maar net wan-

neer het romantisch begint te worden, moet je haastig de rekening 

vragen. Je laatste trein of bus wacht niet op de liefde. Daar wil Groen 

verandering in brengen met de actie Valentrein.

Om na een avondje uit terug thuis te geraken in Boutersem vanuit Leuven moet 

je om 22:18 uur al de laatste bus nemen of om 23:53 uur de laatste trein naar 

Vertrijk. Het aanbod van bus en trein is de laatste jaren stelselmatig achteruit 

gegaan. "Als het openbaar vervoer een echt alternatief wil zijn voor de wagen, 

dan moet er meer, beter en betaalbaar openbaar vervoer komen", zegt Jos 

Thys, gemeenteraadslid van Groen Boutersem.

Samen met Kamerlid Kim Buyst en Vlaams Parlementslid Björn Rzoska wil 

Groen Boutersem werk maken van een uitbreiding van het aanbod in openbaar 

OPRICHTING KLIMAATRAAD

Op het vlak van verkeersveiligheid, 

onderwijs en kinderopvang liggen 

de ambities van de meerjaren-

planning hoog. Gezien de focus op 

capaciteit in de drie basisscholen, 

vragen wij om te onderzoeken of 

de oprichting van een 

MIDDELBARE SCHOOL in 

Boutersem haalbaar is. Die zou 

volgens Groen meteen vol zitten.

Werkt de rits van je jas niet meer 

goed? Is de lievelingsbeer van je 

kleinste kind stuk? Ben je niet 

zeker of je remmen van je fiets wel 

goed werken? En gaat je radio niet 

meer aan? Breng al je kapotte 

spulletjes mee naar de volgende 

editie van het HERSTELCAFÉ. We 

spreken af bij Magazijn De Snoek 

op zaterdag 25 april. 

Een 25-tal gezinnen vormen 

samen in Boutersem het LOKALE 

VOEDSELTEAM. Zij organiseren  

een korte keten met een eerlijke 

prijs voor duurzame producten van 

lokale landbouwers. Sinds dit jaar 

maakt het voedselteam een 

nieuwe start waarbij het 

afhaaldepot verhuisde naar 

MAGAZIJN DE SNOEK (naast 

station Vertrijk). Ook OXFAM-

WERELDWINKEL Boutersem 

biedt er nu haar fairtrade-

producten aan. Iedereen is welkom 

elke woensdag vanaf 18 uur. 

De laatste jaren openden ook 

andere  Boutersemse 

voedingswinkels hun deuren. Hun 

producten zijn lekker, vers en 

vanuit de omgeving. Deze LOKALE 

ONDERNEMINGEN helpen het 

milieu en VERDIENEN ONZE 

STEUN. Allen daarheen.

JOS THYS
Fractieleider en gemeenteraadslid
jos.thys@boutersem.be

INE STESSENS
Gemeenteraadslid
ine.stessens@boutersem.be

vervoer ’s avonds en van een nacht-

aanbod op de grote lijnen. Buyst en 

Rzoska: "In een slim mobiliteitssys-

teem is er dag en nacht een beschik-

baar alternatief. Er is dringend nood 

aan meer investeringen in treinen, 

trams en bussen, ook na acht uur ’s 

avonds."

Groen Boutersem deelde op Valentijn 

samen met 90 andere lokale groepen 

van Groen Valentreinkaartjes uit in de 

treinstations en bij bus- en tramhal-

tes om de honderdduizenden pende-

laars die elke dag het openbaar ver-

voer nemen te bedanken. 

Hopelijk was het voor veel pendelaars 

de manier om de dag met een glim-

lach te beginnen. "We willen en op 

deze Valentrein vooral een positief 

gevoel geven. Daarom doen we deze 

actie", zegt Jos Thys.

Op voorstel van Groen keurde de 

gemeenteraad de oprichting van 

een gemeentelijke klimaatraad 

goed. 

Daarmee spoort deze oppositiepartij 

het bestuur aan om haar inwoners te 

betrekken bij de uitwerking van 

klimaatactieplannen. "De precieze 

werkvorm van de raad wordt nog 

besproken, maar het is bij voorkeur 

een brede burgerwerkgroep die het 

bestuur versterkt in haar acties", zegt 

Ine Stessens

PARTICIPATIE
De klimaatverandering vergt volgens 

Groen Boutersem een globale visie 

met ook lokale actie. Medewerking en 

steun van de burgers zijn hiervoor 

noodzakelijk. Nu het voorstel van een 

klimaatraad met ruime meerderheid is 

goedgekeurd, doet Groen alvast een 

oproep naar de inwoners om de 

handen in elkaar te slaan en samen 

met het gemeentebestuur werk te 

maken van een duurzaam en stevig 

klimaatplan. Het is de bedoeling dat 

burgers, wijken, deelkernen en 

verenigingen hun kennis delen en 

samen acties bedenken en uitwerken. 

Een doorgedreven vorm van 

burgerparticipatie dus.

Wil je meer informatie? Wil je op de 

hoogte blijven? Neem dan zeker 

contact op met Ine Stessens. Zij zal 

jou met veel plezier verder helpen.
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Groen Boutersem deelde 

Valentreinkaartjes uit in het 

treinstation van Vertrijk om de 

pendelaars uit onze omgeving die 

elke dag het openbaar vervoer 

nemen te bedanken. Ons bakteam, 

gemeenteraadsleden Ine Stessens en 

Jan Vanautgaerden zorgden voor 

lekkere wafels om de dag extra 

aangenaam te beginnen. Ook de 

conducteurs smulden mee.

1

Een dikke duim voor onze fractie van 

de gemeenteraad. Op haar voorstel 

wordt er nu water van de kraan 

gedronken in plaats van 

flessenwater. Deze maatregel is 

duurzamer en goedkoper. 

Gemeenteraadsleden mogen het 

goede voorbeeld tonen aan onze 

inwoners. 

2

De leden van Groen Boutersem 

verkozen een nieuwe voorzitter. 

Jos Thys geeft de fakkel door aan 

Hannelore De Schuyteneer, die de 

partij de volgende jaren zal leiden. 

Hannelore was voordien al secretaris 

en campagneleider bij de vorige ge-

meenteraadsverkiezingen. Ook zetelt 

ze in het bijzonder comité voor de 

sociale dienst (BCSD). Ze wil samen 

met de leden de lokale partij verder 

opbouwen en Groen in Boutersem nog 

meer op het beleid laten wegen.

3 Veerle Roosens werd als gezicht 

van de vele zwerfvuilruimers 

verkozen tot winnaar  van de 

Groene Pluim 2019 en kreeg de 

prijs overhandigd door nationaal 

partijvoorzitter Meyrem Almaci. 

Naast haar stonden ook Flor Didden 

en Naduah Geneyn. Flor voor Magazijn 

De Snoek: een unieke plek voor jong 

en oud, creatief, sociaal en ecologisch 

geëngageerd talent en een 

burgerinitiatief. Naduah is een 

duurzame onderneemster die haar  

lekkernijen met de wereld wil delen.
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Doeners uit Boutersem 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.

GROEN CAFÉ

In 2020 gaan we samen op café, met onze mandatarissen, 
leden en met iedereen die dat wil. 

Zo kunnen we gezellig samen zijn, ieders ideeën beluisteren,  
ondersteuning geven waar nodig en vragen beantwoorden.

IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND

WAAR? Houd zeker onze agenda in het oog, want we gaan langs 
bij alle cafés van Boutersem.

Wij kijken er alvast naar uit om jou 
op een Groen Café te mogen ontmoeten.

Tot dan!

Groen Boutersem 

Hannelore  De Schuyteneer

Malendriesstraat 149

3370 Boutersem

0479 58 87 74

info@groenboutersem.be 

www.groenboutersem.be 

     www.facebook.com/groenboutersem

      @groenboutersem

Verantwoordelijke uitgever: Hannelore De Schuyteneer ,
Malendriesstraat 149, 3370  Boutersem

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.




