Hier
in Keerbergen

Fietsstraat - zo kan het ook
Samen stroom produceren
Keerbergen in beweging

‘Van autodenken naar
fietsdenken: verre
droom?’
Guy Kestens en Kris Peeters
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MOBIEL KEERBERGEN!?
"Als we onze mobiliteisproblemen
echt willen oplossen, moeten we het
stuur niet alleen omgooien, we
moeten van stuur veranderen, leren
fietsdenken." Dat zei
mobiliteitsexpert Kris Peeters vorig
jaar op 7 december op onze druk
bezochte info-avond 'Mobiel
Keerbergen'. We laten hem gewoon
aan het woord. "Het plaatselijk
bestuur moet instaan voor een veilige
basismobiliteit. Een twaalfjarige

moet via fietstraten veilig en
zelfstandig op school, in de sporthal,
de bib raken. In een verkeersvrij(luw)
centrum kunnen mindervaliden en
ouderen veilig en in alle rust
winkelen, zich ontspannen.
Organiseer je parking op die manier
dat er maar een in- en uitgang is,
waardoor de shoppers sowieso via
stemmige cafeetjes, winkels moeten
passeren voor ze naar de parking
teruggaan. En hoe verbind je

Keerbergen met andere dorpen en
naburige steden? Hoewel Vlaanderen
al een hele tijd de mobiliteit
organiseert via het STOP-principe
(Stappen, Trappen, Openbaar vervoer,
Privévervoer), investeert onze regio
nog altijd veel meer in de auto dan in
het openbaar vervoer en de
fietsinfrastructuur. Daarom, overleg
met de naburige dorpen. Bouw een
fietsennetwerk uit, dat aansluit op
het groeiend aantal fietsostrades.

Stap als gemeentebestuur mee in
allerlei autodeelformules. En
onderhandel met De Lijn voor een
efficiëntere bediening, voor een
directe lijn naar Leuven, voor opnieuw
de Belbus. En vroeger liep er toch een
tram door Keerbergen? Een ding is
zeker: het zal hoe dan ook steeds
belangrijker worden hoe bereikbaar
Keerbergen is."
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FIETSSTRAAT - ZO KAN HET OOK

Domien Liekenslaan Rijmenam - Cleynhenslaan Keerbergen

Wie af en toe al eens via alternatieve wegen van Keerbergen naar Mechelen
fietst, of gewoon de grens Keerbergen-Rijmenam oversteekt via de Domien
Liekenslaan heeft het zeker al gemerkt: ineens wordt de ‘auto’straat een
'fietsstraat'. Sommige automobilisten kennen het fenomeen nog niet en
snellen de fietsers nog vrolijk voorbij, maar eigenlijk mag dit niet. In BonheidenRijmenam zijn rustige binnenwegen met een minimum aan middelen al een
tijdje tot fietsstraten herdoopt. In een officiële fietsstraat heeft de fietser
voorrang, is de maximumsnelheid 30 km per uur en mag de automobilist niet
inhalen, tenzij de fietser hem/haar dat toestaat. In Keerbergen bestaat dit
(voorlopig) nog niet. Het begin van de Cleynhenslaan, van Molenstraat tot
Oude Putsebaa, wordt in deze periode heraangelegd. Net als in de rest van de
straat zullen er dure fietssuggestiestroken ingebouwd worden. En... de straat
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blijft tweerichtingsverkeer. Dit is een gemiste kans en tegelijk een dure en
gevaarlijke oplossing. Precies op dit stuk fietsen elke morgen en avond een
heleboel kinderen tussen de auto’s door van en naar de scholen aan de beide
zijden van het dorp. Een levensgevaarlijke situatie dus. Beste
gemeentebestuur, denk aan de toekomst van dit dorp, denk aan de jeugd. Zorg
voor een veilig fietstraject van en naar scholen. Het is heus niet zo moeilijk. en
het kost haast niks. Wat verkeersremmersbakken hier en daar, duidelijke
verkeersstrepen op de grond en het fietsstraatbordje aan de rechterkant en
klaar is kees. Je krijgt er in het begin misschien een paar geërgerde
automobilisten, maar zeker stante pede een heleboel lachende, veilig fietsende
kinderen en geruste ouders voor in de plaats. Koning fiets, toch?
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SAMEN STROOM PRODUCEREN

GUY KESTENS

voorzitter Groen Keerbergen
guido.kestens@groen.be

De kogel is door de kerk. De kerncentrales gaan dicht en alle focus gaat nu naar
alternatieve energiebronnen. Via het project Energieke Daken kunnen inwoners
van Vlaams-Brabant heel voordelig zonnepanelen plaatsen. Van overal slaan
ze ons met voordelige groepsaankopen om het hoofd. En het lijkt te werken.
Wij doen het als gewone burgers behoorlijk goed: 15 op honderd van de
woningen heeft ondertussen zonnepanelen. Maar, grote openbare en
commerciële gebouwen hinken achterop met slechts 1,5 procent
zonnepanelen op de daken. Daarom spoorde de Vlaamse regering ons van
januari tot midden maart toe aan,mee te investeren 'op het dak van iemand
anders' . Op de website strooomversneller.be kon je tot 18 maart daken in je
eigen gemeente aanduiden die geschikt waren voor zonnepanelen. Er werden
714 Vlaamse daken genomineerd. Groen Keerbergen nomineerde het
Gemeentehuis, GC Den Bussel én de Sporthal. Volgens de Vlaamse zonnekaart
liggen de daken van deze openbare gebouwen immers ideaal voor

zonnepanelen. De Vlaamse overheid
engageert zich om voor de daken met
de meeste stemmen, "de realisatie
van een zonneproject zo veel mogelijk
te faciliteren".
Maar Groen Keerbergen wil meer. Net
als in verschillende gemeenten
kunnen we, liefst samen met het
bestuur, onze eigen
energiecoöperatie oprichten. We
investeren in ons eigen
energieproject, strijken jaarlijks een
dividend op en kunnen de investering
inbrengen voor de belastingen. Groen
droomt van een energie-onafhankelijk
Keerbergen dat sneller dan verwacht
klimaatneutraal wordt. En dat had
onze burgemeester bij het
ondertekenen van het
burgemeesterconvenant in 2014 toch
beloofd.

KEERBERGEN IN BEWEGING
In de maanden december en januari
zaten twee leeszalen van de
Mechelse bibliotheek vol in alle ernst
studerende jongeren. Op het jaarlijks
terugkerende Krasdebat met de
laatstejaarsleerlingen van enkele
Keerbergse scholen komt iedere keer
de vraag naar een ruimte om samen
te studeren. Dus:
Maak een stuk van de polyvalente
zaal in de blokperiode open voor
studenten. Breid de leeszaal uit tot in
de stemmige foyer. En nu we toch
bezig zijn. Maak de openbare
gebouwen vaker en makkelijker
toegankelijk. En herwaardeer tegelijk
de openbare ruimte. Spendeer niet al
je subsidiegeld aan een knappe,
uitgebreide sportaccomodatie, maar

‘Het dorp als één grote,
flexibele sportinfrastructuur'
maak je hele openbare ruimte tot een
grote bewegende
sportinfrastructuur. Installeer een
veilig fietsstratennetwerk, en dito
wandelnetwerk, met onderweg
voldoende rustplekken met actieve
banken voor senioren. Zorg dat
jongeren zich niet enkel kunnen
uitleven in een fuifzaal, maar overal
op actieve pleintjes kunnen spelen.
Met een veilige weg ernaar toe,
uiteraard.

TREES VERLEYEN

communicatie verantwoordelijke
trverleyen@gmail.com

WIST JE DAT
Leven na de dood? Met
HUMUSATIE leeft alvast je
lichaam voort. Dankzij de microorganismen uit een compost van
gehakseld snoeihout zijn je
stoffelijke resten na 12 maanden
omgevormd tot een gezonde en
vruchtbare humus. Wil je dat dit
ook in België kan, teken dan de
petitie op humusatie.be
TESTRIJDER
Vanaf 6 juni 2018 krijgen 20
particulieren, ondernemers, lokale
overheden en organisaties uit
Vlaams-Brabant de kans om 1 jaar
lang als zogenaamde Testrijders
een Nissan LEAF te delen met
buren, vrienden, collega’s en
onbekenden. Op het einde van het
jaar zijn de 20 auto’s meer dan
1500 keer gedeeld.
CURIEUZENEUZEN
VLAANDEREN
wil de luchtkwaliteit in
Vlaanderen in kaart brengen.
Burgers meten via een metertje
aan de voorkant van hun huis drie
maanden lang de luchtkwaliteit in
hun eigen straat. Benieuwd naar
het resultaat.
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UITBREIDING GEBOORTEBOS
Dankzij de financiële ondersteuning
van de provincie Vlaams-Brabant en
met de hulp van het IGO legden op 1
december 2017 leerlingen van de
Gemeentelijke Basisschool Het
Hinkelpad de laatste hand aan een
bosrand die aansluit bij het nieuwe
geboortebos. Deze bosrand van
sleedoorn, vlier, inlandse vogelkers
en sporkehout zal de biodiversiteit
sterk verhogen. Onze voorzitter stak
een handje toe.

2
DUURZAME UITWISSELING
Het GO! Technisch Atheneum
Keerbergen startte met de steun
van de provincie Vlaams-Brabant een
uitwisseling met Jaime Roldos
Aguilera, een school uit Ecuador,
Beide scholen gaan samenwerken
aan een veiligheidsplan en de
leerlingen zullen de voor- en nadelen
van bio-brandstof kritisch
onderzoeken en trachten zelf een
biobrandstof-motor te bouwen.

3
STATIEGELDALLIANTIE
Wij duimen, want op de
gemeenteraad van 19 februari keurt
de gemeenteraad van Keerbergen
statiegeld op blikjes en plastic
flessen goed. Het gemeentebestuur
zegt een tweesporenbeleid te willen
voeren, om naast statiegeld ook te
ijveren voor herbruikbare
verpakkingen. Wij zijn het daar
helemaal mee eens.
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4
Groen Keerbergen Lijst
Op onze nieuwjaarsvergadering
moesten we toch even poseren voor
de aanwezige pers. Met o.a. deze
Keerbergenaars trekken we in oktober
naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Het is een fantastische, erg
gemotiveerde ploeg.... die wel nog
wel wat frisse gezichten en ideeën
kan gebruiken. Wil je ons dus op de
een of andere manier helpen , mail of
bel ons of laat een bericht achter op
onze facbookpagina. Altijd welkom.
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GROEN KEERBERGEN nodigt iedereen uit op
"Fietsveilig Keerbergen?!"
een prikkelende Pinksterfietstocht
zondag 20 mei van 14 uur tot 16 uur
Heimolen, Molenstraat
Keerbergen
Op zondag 20 mei komen we om 14 uur samen aan de Heimolen voor een
Pinksterfietstocht. En niet zomaar een fietstocht. We doorkruisen ons
dorp en zoeken uit waar de gevaarlijke verkeerspijnpunten zijn. We
rekenen hiervoor natuurlijk op jullie ervaringsdeskundige inbreng.
Achteraf praten we bij een pannenkoek en een koffie na bij
Dirk De Lobel in de Kruisheide 14
Inschrijven kan via guido.kestens@groen.be
of kom gewoon langs op de
dag zelf! Tot dan!

Groen Keerbergen
Guy Kestens
Rozenweg 17
3140 Keerbergen
0495/490031
guido.kestens@groen.be
https://www.groen.be/groen_in_keerbergen
www.facebook.com/groenkeerbergen
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 Keerbergen 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.

