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GROENE GEMEENTEN

Intro Groene Omroep
Presentatrice Relinde Baeten komt aangefietst en kondigt het thema van de reportage
aan: gemeenten met groene gemeenteraadsleden
Beeld van parlement. Commentaar: iedereen denkt aan nationale politiek maar
gemeentepolitiek heeft veel invloed. Ondertussen beelden van Antwerpen, Brussel,
Brugge, …)
Straatbeelden, spelende kinderen
In beeld: de raadszaal in Antwerpen. Daar worden belangrijke beslissingen genomen,
maar dat komt nooit in de media.
Aan het woord: Harry Schram (Antwerpen). Hij getuigt over het feit dat de Groene
Omroep geen opnamen mocht doen tijdens een debat over een vervuilend bedrijf.
Beelden en commentaar: Landelijke werkgroep Agalev Gemeentebeleid
“inspraak”
Casus Schoten. Een geval van vriendjespolitiek ivm tenniscomplex De Witte Wilg
(komt in beeld). Tenniscomplex wou uitbreiden zonder vergunning. Ludo Speetjens
getuigt over zijn verzet hiertegen.
Kaart België waarop de gemeenten aangeduid worden
Casus Ham. Ludo Sannen is er schepen. Hij heeft het over informatie en inspraak
(gemeentelijk informatieblad, meldingskaart)
Kaart van België
Casus Gent. Commentaar: vervuilde industriestad. Het water aan de Visserij is
vervuild door het nabijgelegen slachthuis. Deze moet verdwijnen. Daarnaast is er ook
de zaak OIP-Optics, waar giftige stoffen, o.a. blauwzuur gebruikt worden. De
gemeenteraad verzwijgt deze zaken. Aan het woord: Luc Lemiengre (groen
gemeenteraadslid). Hij getuigt over zijn interpellatie hierover.
Kaart van België
Casus Kapellen. Straatbeelden. Beelden van kernafval. Kapellen ligt op de route van
nucleair transport (in beeld). Gemeente heeft hierin geen inspraak. Aan het woord
gemeenteraadslid Suzy Vleugels.
Kaart van België
Casus Olen. Straatbeelden. Commentaar: fietsers en voetgangers zijn hier “vogelvrij”.
Groenen hebben actie gevoerd in de gemeenteraad en ook verschillende acties opgezet
(bijvoorbeeld schilderen van de weg). Aan het woord: Staf Joris over de gevaarlijke
kruispunten.
Kaart van België
Casus Brugge (Zeebrugge). Baggeren kost veel geld. Aan het woord: Guido Maertens.
Beelden van de haven.
Kaart van België
Casus Antwerpen. De Hoge Maey is een stort. Giftig afval dicht bij
waterwinningsgebied. Krantenkoppen in beeld. “Toezichthouder aangehouden en hoge
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ambtenaren in het gedrang. Hoge Maey: zware omkoperij”. Ondertussen is er al heel
wat veranderd. Nu strikte controle. Aan het woord: Herman Van Dyck
(gemeenteraadslid, blind). Hij had dit schandaal onderzocht en aangeklaagd.
Kaart van België
Casus Alken: het centrum voor basiswerking is een ontmoetingscentrum geworden.
De motor is Frans Swartele (gemeenteraadslid Agalev). Een plan voor lokale
tewerkstelling werd ingediend in de gemeenteraad. Aan het woord: Frans Swartele
over het tewerkstellingsplan. Dit wordt geïllustreerd met beelden van arbeiders uit de
steenkoolmijnen, landbouwbedrijf.
Kaart van België
Casus Leuven. De Dijlemolens worden gerenoveerd tot woningen, ateliers, een
buurtcentrum, turbine voor zachte energie. Projectleider Bruno Buyse aan het woord
over de tewerkstelling binnen dit project. Aan het woord: Patrick De Smet (OCMWraadslid voor Agalev): vaak zijn dit prestigeprojecten, maar er moet gezorgd worden
voor de minstbedeelden. Beelden van een klasje. Commentaar: het begin van het
schooljaar betekent extra kosten. OCMW moet hier zijn taak opnemen. Aan het
woord: Nicole Dijck, OCMW-raadslid.
Kaart van België
In beeld: publicatie van Ludo Dierickx. Groen is de heling. Een nieuw streven naar
integriteit.
Presentatrice op de fiets. Reeds 5 jaar parlementsleden van Agalev. Dit wordt in
Antwerpen gevierd.
Outro Agalev

