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Natuurpunt en Ademloos hebben de voorbije maanden zo'n tweehonderd bomen geplant. Het was één
van de vele protestacties tegen de plannen om het Sint-Annabos te kappen.

Acties voor
Sint-Annabos
VEEL TE WAARDEVOL OM TE LATEN KAPPEN!
Met Pasen rapen kinderen paaseieren in het Sint-Annabos. Geregeld zijn er
natuurwandelingen of "hagepreken". Een spectaculaire protestactie was de
omarming van Hof ter Schelde in volle winter. Massaal is vooral het aantal
bezwaarschriften tegen de plannen van de Vlaamse regering en het Antwerpse
stadsbestuur om het bos te kappen voor een slibstort.
Ademloos,

stRaten-Generaal

en

Natuurpunt

Sint-Annabos in geld waard is. Hij gebruikte een

blijven actie voeren tegen het kappen van het Sint-

methode ontwikkeld voor de Vlaamse Regering.

Annabos. Het zou moeten verdwijnen voor de

Het bos biedt ontspanning. Wat is die waard in

Oosterweelverbinding. Die volgt het BAM-tracé,

geld? Het bos zuivert de lucht. Wat kost dat, als je

dat de Antwerpenaren hebben afgewezen.

het met filters doet? In de bomen, takken en blaren

Raadslid Ilse van Dienderen wilde over het bos een

zit CO2 opgeslagen. Die kan dus alvast niet langer

Hagepreker voor Sint-Annabos

hoorzitting in de districtsraad: “ De BAM zou dan

het klimaat veranderen. Wat kost het als je

Waarom

haar plannen kunnen uitleggen, en de tegen-

evenveel CO2 wilt vasthouden?

Theuninck een hagepreek voor het bos op de

standers hun alternatieven voorstellen. Ik vind het

Johan kwam uit op het aanzienlijke bedrag van

Linkeroever? “ Antwerpen is een fijne stad om in te

logisch dat de districtsraad een advies geeft aan

166,8 miljoen euro. Ilse: "Ik vind het aartsdom om

wonen, maar er is wel een tekort aan parken, bossen,

het stadsbestuur. Onze raad is toch het verkozen

een zo waardevol bos te kappen. Vooral omdat

bomen en open ruimte. Die zijn er absoluut nodig

orgaan dat het dichtst bij de betrokken bevolking

stRaten-Generaal steeds maar betere alternatieven

om van deze plek een leefbare, mensvriendelijke en

van Linkeroever staat?” De meerderheid van Sp.a,

uitwerkt die het bos, de stad en het milieu sparen."

toekomstgerichte stad te maken. Toen ik hoorde dat

Zie www.stratengeneraal.be, www.ademloos.be
en www.natuurpuntwal.be

het St.-Annabos plaats moet ruimen voor een

CD&V en Open-VLD verwierp het voorstel van Ilse.

Peter Theunynck in het Sint-Annabos. Ook voor het
Lappersfortbos in Brugge mobiliseerde hij schrijvers.

hield

de

Antwerpse

schrijver

Peter

slibstort, borrelde er een enorme verontwaardiging

Jef Van De Wiele van Natuurpunt WAL vindt dat

en teleurstelling in me op. Ik voelde me door mijn

heel erg: “ Het bos is een gratis recreatieplaats voor

stad en mijn bestuurders belazerd. We moeten alle

iedereen - ook voor degenen die op de rand van de

zeilen bijzetten om de lucht- en lawaaivervuiling in

armoede leven. We hebben hier meer dan 1000

en om Antwerpen te bestrijden. Ik ben ervan

verschillende soorten planten en dieren geteld. Het

overtuigd dat de nieuwe Meccanoplannen van

is een geweldige buffer tussen de industrie en de

stRaten-Generaal

woonzones. Want vergeet niet: we zitten hier op

oplossingen voor Antwerpen en omgeving bieden

de rand van de tweede grootste concentratie van

dan wat de BAM nu voorlegt, zowel verkeers-

chemische industrie ter wereld.”

technisch als op het vlak van leefbaarheid.”

In onze maatschappij speelt geld een heel
belangrijke rol. Daarom vroeg een andere
Natuurpunter, Johan Vandewalle, zich af wat het

ILSE VAN DIENDEREN
Fractieleidster Groen!
ilse.vandienderen@groen.be

en

Ademloos

veel

betere

PETER THEUNYNCK
Website Lappersfortdichters: http://goo.gl/Rb2Fd
peter.theunynck@telenet.be
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www.groendistrictantwerpen.be

Lift voetgangerstunnel
Hij is eindelijk opnieuw in gebruik. De herstelling heeft
bijna een jaar geduurd. Dat is bijna drie keer langer dan
de heraanleg van de Ring - en daar moesten zelfs extra
bruggen op de Singel voor gebouwd worden.
Raadslid Ilse van Dienderen: "De vrachtwagens zijn dus
veel belangrijker dan ouders met een kinderwagen of
ouderen in een rolwagen. Die moesten bijna een jaar
lang hun plan trekken. Waarom heeft de overheid geen

In de caravan van Buurtschatten kan je je voorstellen kwijt om het samenleven op Linkeroever aangenamer
te maken. En je krijgt hulp om je goede ideeën waar te maken.

veerboot ingezet? Dat had de Seniorenraad nochtans
voorgesteld en Groen! heeft dat toen gesteund."
lijn

Zitbanken met leuning
Dat wil de seniorenraad van het district. Toch tekenen
ontwerpers zitbanken zonder leuning. En voetpaden

Creatieve
buurtschatten

worden bij ingangen van garages schuin aangelegd ten
behoeve van koning auto. “ Maar dat is moeilijk voor
met

Foto’s maken over je buurt, ze op groot formaat afprinten, ze tentoonstellen

kinderwagens, zeker bij sneeuwval en ijs. Wij vragen

en per opbod verkopen. Een Babbelgroep met buurtbewoners over filosofie,

mensen

met

rollators,

in

rolstoelen

en

horizontaal aangelegde voetpaden - ook bij ingangen
van garages. Dat is veel gemakkelijker voor rolstoelen.
Zwarte steenblokken als zitgelegenheid deugen niet. Op

kunst, maatschappij en geschiedenis. Het zijn voorstellen die op Linkeroever
worden uitgewerkt na de lancering van 'Buurtschatten', begin dit jaar.

warme zomerdagen kan je er eieren op bakken” , zegt
voorzitter Romain Goesaert.

Het project Buurtschatten van Samenlevings-

Haar collega Gina Verstraeten valt haar bij. Gina

Groen! raadslid Gina Verstraeten wil dat de adviezen van

opbouw steunt mensen die een goed idee

levert zelf een bijdrage tot beter begrip tussen

de raad ernstig worden genomen.

hebben om het samenleven in hun buurt

de vele nationaliteiten in haar straat in '2060'.

romain.goesaert@skynet.be

aangenamer te maken. Ze helpen bij het

Met nieuwjaar en bij andere gelegenheden

lijn

uitwerken van het voorstel. En Buurtschatten

organiseert ze gezellige straatfeesten, waaraan

heeft ook een beetje geld voor goeie activiteiten.

zowat iedereen meedoet.

Nu ook dure musea

Ben je ouder dan 16 en heb je een passie voor
fotografie? Misschien worden jouw foto's ten

Heb je voorstellen? Wil je je inschrijven? Neem

Het stadsbestuur heeft bibliotheken, zwembaden en

toon gesteld. Vraag je je bijvoorbeeld af wat

contact met:

andere sportinfrastructuur al duurder gemaakt. Nu ook

"modernisme"

benedict.mayuku@samenlevingsopbouw.be

nog de musea. “ Cultuur en sport moeten meer

Babbelgroep.Elke eerste woensdagavond van de

toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doe je niet door de

maand

tarieven te verhogen. In vergelijking met de gemeenten

gelijkvloers, E. Claesstraat 10.

rond ons worden wij nu van de duurste. Ooit waren onze

In Antwerpen-Noord werkte Buurtschatten op

tarieven de meest aantrekkelijke. Zo bouw je geen stad

die manier al een 50-tal projecten uit.

in

is,

dan

kan

je

Buurtsecre-tariaat

naar

de

080015175 - zie ook www.buurtschatten.be

Europark,

voor iedereen uit” , aldus gemeenteraadslid Freya Piryns.
De groene fractie in de gemeenteraad stemde dan ook

“ Tof om zo mensen uit verschillende culturen

tegen de tariefverhogingen.

samen te brengen en te laten leren van mekaar.

freya.piryns@groen.be

Zo kunnen veel problemen worden voorkomen.

lijn

Daarom verdient Buurtschatten onze steun en
geven we er graag bekendheid aan” , zegt Groen!

Allochtone jongeren aan de slag

districtsraadslid Anne Poppe.

ANNE POPPE EN GINA VERSTRAETEN
anne.poppe@groen.be
gina.verstraeten@groen.be

Veel allochtone jongeren vinden geen job. Maar
Antwerpen heeft nu een activeringsconsulent. Hij
begeleidt

individueel

werkzoekenden,

geeft

gezamenlijke infosessies en organiseert ontmoetingen
tussen werkgevers en jongere werkzoekenden.
Raadslid Gina Verstraeten: "Ik vind het heel goed dat hij
samenwerkt met de VDAB en met de Federatie van
Marokkaanse Verenigingen en dat hij deelneemt aan
overlegorganen."

Consulent Mohamed Bali 0488/ 373 735
mohamed.bali@fmv-vzw.be

contact
Groen! district Antwerpen
Hugo van Dienderen
Wapenstraat 2 bus 2
2000 Antwerpen
02 288 77 47 - GSM 0495 52 37 69
hugo.vandienderen@groen.be
www.groendistrictantwerpen.be
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