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WAT IS ER NIEUW
IN UW GEMEENTE ?
TIJDSCHRIFT VAN DE LOKALE AFDELING
VAN ECOLO EDINGEN // JANUARI 2022

EDITORIAAL
Wat kunnen we zeggen over het afgelopen
jaar?
We hebben allemaal 2021 meegemaakt in een
atmosfeer badend in C....
Of u het nu licht of moeilijk hebt ervaren, wij
hopen dat 2022 kansen, vervulde dromen en
opwindend nieuws zal brengen.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van
de verwezenlijkingen waar we trots op zijn en
de plannen die we hebben voor de komende
drie jaar.
Wij hopen dat u het met evenveel plezier leest
als wij het geschreven hebben.
Mis onze volgende bijeenkomsten niet (zie
laatste pagina).
We kijken ernaar uit u op een van deze
evenementen of op een ander evenement
te ontmoeten!

Het nieuwe team van co-presidenten van
de lokale afdeling van Edingen sinds juni
2021,
vlnr:
Corinne
Verhaeghe,
Christophe Medaets en Larissa Fontana.

SAMENVATTING
BILAN MID-MANDAAT
Edingen, Stad in transitie
Edingen, Solidaire Stad
Edingen, Park-Stad

ECOLO, DE TOEKOMSTIGE
PROJECTEN VOOR EDINGEN
Mobiliteit, onze prioriteit !
De korte ketens
Van jongeren tot ouderen
Onze andere engagementen !

Illustratie van Thierry Coppée
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EDINGEN, STAD IN TRANSITIE : DE TRANSITIE
NAAR EEN GROENERE GEMEENTE VERTAALT ZICH
IN HET BIJZONDER DOOR INVESTERINGEN VOOR
DE MOBILITEIT, DE ENERGIE, HET AFVAL EN DE
BIODIVERSITEIT.
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Er zijn nieuwe voetpaden en zebrapaden
aangelegd
voor
kwetsbare
weggebruikers
(Processieroute,
Stationsstraat,
Val-Lise
en
binnenkort
de
Montgomerystraat
en
de
Dorpsstraat). Een plan voor fietsvoorzieningen
krijgt geleidelijk vorm (Préravel naar het station en
binnenkort gemarkeerde paden van de dorpen
naar het stadscentrum).
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Nieuwe gebouwen rond het station zorgen voor een
gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer.
Isolatieprogramma's
voor
gemeentelijke
en
particuliere gebouwen en een groepsaankoop van
energie hebben al tot aanzienlijke besparingen
geleid. De vervanging van de openbare verlichting
door energiebesparende LED-lampen die 's nachts
kunnen worden gedimd, wordt voltooid.

afval

Sinds 1 januari 2020 zijn 16 nieuwe containerlocaties
beschikbaar gesteld voor de inzameling van
organisch afval. Huishoudelijk afval en PMD kunnen
ook via deze "PAV"'s worden afgevoerd. Na twee jaar
werking overtreft het resultaat alle verwachtingen:
een vermindering van 16% van het verbrande
afval!
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Er worden natte zones gecreëerd voor de biodiversiteit en
om overstromingen tegen te gaan. Er wordt een nieuwe
premie aangeboden om de aanleg van vijvers aan te
moedigen.
Begraafplaatsen en groene ruimten worden op een
natuurlijke manier beheerd. Er zijn gemeenschappelijke
moestuinen en een sociale moestuin aangelegd. Velen van
jullie maken hier gebruik van. Elk jaar worden enkele
duizenden bomen gratis uitgedeeld.

Vallei van de Mark
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EDINGEN, SOLIDAIRE STAD : DE TRANSITIE NAAR
EEN MEER SOLIDAIRE GEMEENTE VERTAALT ZICH
IN PROJECTEN DIE HET SOCIAAL WEEFSEL
VERSTERKEN, EVENALS DE TOEGANG TOT HULP,
WERGELEGENHEID EN LOGEMENT.
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Het paviljoen van het Kleine Park is onlangs
gerestaureerd: de "pass'âge" zal onderdak bieden
aan activiteiten door en voor jongeren.
Er werd een live box uitgedeeld aan honderden
bejaarden die tijdens de lockdown ook aandacht
kregen.
Het partnerschap met de buurtcomités wordt
voortgezet ondanks de beperkingen die door het
coronavirus zijn opgelegd.
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Twee noodopvangplaatsen en twee
transitaccommodaties zijn beschikbaar
noodsituaties te reageren.
Een aantal nieuwe woningen zal binnenkort
verhuurd via het Agentschap voor
huisvesting.
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De nieuwe transitiewoningen bevinden zich op de site van het
OCMW
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De Stad en het OCMW ondersteunen de terugkeer
naar de arbeidsmarkt via het "artikel 60"programma en het doeltreffende werk van de
Wijkregie.
Jongeren en volwassenen krijgen de kans om zich
sociaal en beroepsmatig te integreren via een
opleidingsprogramma, met name voor werk in
gebouwen en groene ruimten.
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Er is een sociaal centrum opgericht om de
plaatselijke hulp te versterken door de krachten te
bundelen met het OCMW en de stad.
Cursussen Frans als vreemde taal
en de
transitiehuizen
ondersteunen
verwaarloosde
groepen.
Er is ook aandacht besteed aan de rondtrekkende
gemeenschap en transmigranten.

EDINGEN, PARK-STAD: DE ATTRACTIVITEIT VAN
ONZE GEMEENTE STEUNT OP DE TROEVEN VAN
ONS PARK EN DE NAUWE BAND MER DE STAD EN
ZIJN HANDELAARS.
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Het Equinoxe-project werd gelanceerd om de
bevolking te verenigen rond haar erfgoed. In 2019
bracht de eerste editie 2000 inwoners samen in
de stad en in het park, in de kleuren van de 7
wijken. COVID heeft ons verplicht het concept te
herzien met een animatie in elk district in 2021.
Bovendien heeft een interactieve ontdekking van
wandtapijten al meer dan 800 kinderen van
onze scholen in het museum van het Jonathas huis verwelkomd.
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Een premie voor de installatie van nieuwe winkels
helpt projecteigenaars. Het aantal winkels in het
stadscentrum neemt licht toe. Waardebonnen voor
winkels die door de sluiting zijn getroffen, hebben
geholpen om klanten naar het stadscentrum te
lokken. Het programma "j'achète lokaal" bevordert
ook korte ketens.

Nautisport en zijn zwembad werden bijzonder
getroffen door de crisis als gevolg van het
Coronavirus. De opening van twee synthetische
sportvelden is onopgemerkt gebleven. De voetbalen hockeyclubs gebruiken ze echter met plezier.
Met privé-partners en verenigingen is een nieuwe
taverne gecreëerd: "The ball" past goed in de geest
van de sport.
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De ontwikkeling van de Zolder van de Stallen en de
Pôl'arts-zaal heeft het aantal activiteiten in het park
doen toenemen. De aanvragen om deze nieuwe
ruimtes te huren nemen explosief toe. Elk jaar in
februari zal een nieuwe partner "Les Nuits
lumineuses du Parc d'Enghien" aanbieden.

handel
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De zolders van de Stallen zijn ingericht. Crédit photo: Ecolo Enghien
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ECOLO is transparant met u. Hier
delen wij de projecten die wij in de
komende maanden prioritair willen
aanpakken. Aarzel niet om ons uw
opmerkingen en verwachtingen over
te maken.

Het is de taak van onze
burgemeester,
onze
OCMWvoorzitter en al onze verkozenen om
Edingen nog groener, gastvrijer en
aantrekkelijker te maken!

Vragen ? Opmerkingen ? Contacteer ons via info@enghien.ecolo.be
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Leden van de plaatselijke afdeling voor de ingang van het
bijkomende traject van de oude spoorlijn 123 tussen
Edingen en 's Gravenbrakel, dat onlangs in Lettelingen
tussen de Brusselsesteenweg en de
Brunehaultsesteenweg werd aangelegd om het station
vlot te kunnen bereiken.
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MOBILITEIT, PRIORITEIT N°1 !
De periode van de lockdown heeft ons
laten zien dat u bereid bent uw reis- en
consumptiegewoonten te veranderen. Het
aantal fietsen neemt aanzienlijk toe. Om de
veiligheid van fietsers te vergroten en
nieuwe gebruikers over te halen de auto te
laten staan, zetten wij in op een ambitieus
plan
van
fietsvoorzieningen
en
fietsstrookmarkeringen.
We
zijn
het
fietsparkeren niet vergeten!

Wij geloven in het combineren van
vervoerswijzen. De auto heeft ook een rol
te spelen; die levert waardevolle diensten.
Twee perifere parkeerprojecten worden
bestudeerd in partnerschap met de
particuliere sector. In de loop der tijd heeft
de
auto
echter
een
aanzienlijke
hoeveelheid openbare ruimte in beslag
genomen. Daarom werken wij aan de
verbetering van de veiligheid en de
voetgangersvriendelijkheid
in
het
stadscentrum
en
de
dorpsstraten.
Autodelen (wibee.be) is ook populair: wij
verbinden ons ertoe er bevoorrechte
plaatsen voor te reserveren.

KORTE KETENS VOOR EEN LOKALE
CONSUMPTIE
De plaatselijke handel heeft te lijden onder de concurrentie van grote winkels en
onlineverkoop. Om deze zeer sterke tendens tegen te gaan, werken wij eraan het
stadscentrum levendiger te maken en de handelaars die zich er willen vestigen te
ondersteunen. Op de woensdagmarkt en bij speciale evenementen willen we lokale
producenten in de schijnwerpers zetten. Wij hebben ons ook tot doel gesteld een
recyclingcentrum aan te trekken in Edingen.
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VAN JONGEREN TOT BEJAARDEN…
EEN PLAATS VOOR IEDEREEN
Jongeren hebben ontmoetingsplaatsen
nodig. Voor dit doel is een paviljoen
ingericht. De straathoekwerker die we in
dienst hebben genomen, zal deze ruimte
met en voor jongeren faciliteren. Voor
ouderen bestaat de uitdaging erin hen te
helpen zo lang mogelijk onafhankelijk in hun
eigen huis te blijven wonen. Daartoe gaan
wij de diensten voor thuishulp verder
ontwikkelen,
vooral
voor
kleine
herstellingen.
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Onze
talrijke
sporten
culturele
infrastructuren
zullen
worden
gemobiliseerd om de mogelijkheden voor
ontmoetingen te verveelvoudigen en te
diversifiëren. Wij beschouwen diversiteit
als een troef en zorgen er dan ook voor dat
iedereen welkom is, met bijzondere
aandacht voor de meest kwetsbaren.

ECOLO ENGAGEERT ZICH OOK…
Voor de energietransitie: het verbruik verminderen in de openbare ruimte en in
huishoudens!
Voor het platteland: ontmoetingen organiseren om het respect tussen stads- en
dorpsbewoners te versterken!
Voor huisvesting: voorrang geven aan kwaliteitswoningen, gelegen in de nabijheid van
diensten en tegen betaalbare prijzen!
Voor het toerisme: ons erfgoed opwaarderen voor een kwaliteitsvol onthaal in een
aantrekkelijke stad!
Voor de democratie: informatie verstrekken en de bevolking van Edingen aanmoedigen
om deel te nemen aan de besluitvorming!
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26 JANUARI 2022: TRADITIONNELE BURGERVERGADERING
U bent welkom om te discuteren met onze verkozenen, we snijden het
bilan aan mid-mandaat en onze toekomstige projecten voor Edingen.
Waar: Stallen (Park 5, 7850 Edingen)
Uur: 19u
Opgelet ! Als de gezondheidssituatie deze persoonlijke
ontmoeting niet toelaat, zullen wij ze uitstellen tot een latere
datum.
Inschrijving gewenst via info@enghien.ecolo.be

10 FEBRUARI 2022: INFORMATIE OVER HET NUCLEAIRE
Wat is het energietransitieproject voor een 100% groen en
hernieuwbaar België tegen 2050? Het Ecolo-parlementslid, Samuel
Cogolati, zal de visie van de partij op deze complexe maar essentiële
kwesties toelichten
Waar: Zaal Pôl'Arts (Park -aan de inkom- te 7850 Edingen)
Uur: 19u
Opgelet ! Als de gezondheidssituatie deze persoonlijke
ontmoeting niet toelaat, zullen wij ze uitstellen tot een latere
datum.
Inschrijving gewenst via info@enghien.ecolo.be
Volg ons online om op de hoogte te blijven van de actualiteit
" Enghien, vert de toi "

Onze website: enghien.ecolo.be

ER: L. Fontana, Chaussée de Bruxelles, 544 à 7850 Enghien

(également en français)

Engageer u!
Bent u nieuwsgierig naar de
activiteiten
die
in
Edingen
plaatsvinden en de projecten voor
onze stad? Wilt u betrokken
worden bij een initiatief? Hou je
van debatteren, leren, uitwisselen
en relaties opbouwen?

Sluit je aan bij de lokale afdeling van
ECOLO Edingen, een open, vriendelijke,
zorgzame groep, waar iedereen zijn stem
kan laten horen en zijn ervaring kan
inbrengen om van de stad van Arenberg
een groene en dynamische stad te
maken waar iedereen zijn plaats vindt.
We kijken ernaar uit u te ontmoeten.

Contacteer Corinne, Christophe en Larissa, copresidenten, via :
info@enghien.ecolo.be

