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Bouw Woonzorgcentrum kan beginnen
Het woonzorgcentrum de Kouter staat eindelijk op de
“erkenningskalender” van de Vlaamse overheid. Dat is zopas bekend
geworden.
Op de 4 ha grote spie tussen de Kouterstraat, de Haasroodsestraat en
de Kartuizersstraat in Blanden kan dus begonnen worden aan de
bouw van een woonzorgzone met een woonzorgcentrum, kortverblijf,
dagverzorging en een lokaal dienstencentrum.
>> lees verder

Discussie rond afvalzakken
Dat de roze zak vanaf januari wordt opgehaald is waarschijnlijk al
bekend voor iedereen.
Maar de discussie over de roze zak is daarmee beslist niet aan zijn
eind. Zopas deed Fost Plus het voorstel om op termijn alle plastics in
de blauwe zak toe te laten. Het einde van de roze zak, of toch niet?
>> lees verder

De vlucht van de Torenvalk
Zondag werd een nieuwe onthaalzone voor Meerdaalwoud geopend:
de Torenvalk in Blanden. Ad Wouters zorgde voor een prachtig
passend beeld, dat zopas neerstreek op zijn nieuwe vaste stek.
In een eerste fase wordt enkel de parking in gebruik genomen.
De onthaalzones passen in het meerjarenplan rond onze bossen. Het
is de bedoeling zoveel mogelijk het autoverkeer uit het bos te weren.
Dus verdwijnen zo goed als alle parkings in het bos.
Goed uitgewerkte onthaalzones aan de bosrand, zoals de Speelberg
in Sint-Joris-Weert en nu ook de Torenvalk in Blanden, komen in de
plaats.
Rond de zomer wordt er verder gewerkt aan een speelzone, een
boomgaard, een uitkijktoren en een fietsersbrug.
Bekijk het filmpje van de laatste vlucht van de Torenvalk op onze
Facebookpagina: https://www.facebook.com/groen.oudheverlee/

Gemeentehuis langer open
Veel kans dat 'minder stress, meer tijd' binnenkort bovenaan je lijstje
goede voornemens staat. De gemeente steekt alvast een handje toe.
Tijdens de avondopening op dinsdag konden de wachtrijen aan het
loket soms behoorlijk oplopen.
De openingsuren worden vanaf 1 januari uitgebreid. Je kan dan in het
gemeentehuis terecht op dinsdag van 13u30 tot 20u, en niet enkel
tussen 18u en 20u. Handig om na het werk al langs te komen. Ook
woensdagnamiddag is voor veel deeltijds werkende mensen een
makkelijk moment. Het gemeentehuis zal dan ook open zijn tussen
13u30 tot 15u30. Deze wijziging kwam uit een brainstorming van
onze diensten. Met een kleine verschuiving veel winst boeken: goed
gedaan, vinden wij!

Bouw woonzorgcentrum kan beginnen

Het woonzorgcentrum de Kouter staat eindelijk op de “erkenningskalender” van de Vlaamse overheid.

Op de 4 ha grote ‘spie’ tussen de Kouterstraat, de Haasroodsestraat en de Kartuizersstraat in Blanden, kan dus begonnen
worden aan de bouw van een woonzorgzone met een woonzorgcentrum, kortverblijf, dagverzorging en een lokaal
dienstencentrum.
De bouw werd al beslist in 2001. Maar de erkenning en perikelen rond de bouwvergunning in een zone van beschermd
dorpsgezicht rond de kerk en pastorie van Blanden, gooiden roet in het eten.
Nu de bouwvergunning en de erkenning er zijn staat niets de bouw nog in de weg. Er wordt gemikt op 2020 voor de opening,
maar daar blijft iedereen nog voorzichtig over.
De erkenning zou goed zijn voor 102 bedden.

>> terug

De Kouter komt op het lichtgroene gedeelte, op het meest groene gedeelte wordt een park aangelegd.

Roze…blauwe…paarse zak? Wat denkt Groen?
Dat de roze zak vanaf januari wordt opgehaald, is ruimschoots bekend gemaakt. Alle gemeenten bij Ecowerf beslisten in
dezelfde zin. Gratis is die ophaling natuurlijk niet. De gemeente betaalt deze extra ophaling.
Maar de discussie over de roze zak is daarmee beslist niet aan zijn eind. Zopas deed Fost Plus het voorstel om op termijn alle
plastics in de blauwe zak toe te laten. Ze tekenden al meteen de hele “roadmap” uit: vanaf 2019, en bij ons in 2021, zou de
roze zak uit het straatbeeld verdwijnen.
Maar er is een maar. Met dit voorstel kiest Fost Plus voor de vlucht vooruit. Meer en meer gaan stemmen op om statiegeld in te
voeren op drankverpakkingen. En dat ziet Fost Plus niet zitten. Het niet invoeren van statiegeld is de uitdrukkelijke voorwaarde
die Fost Plus stelt om dit plan uit te voeren.
Groen blijft absoluut voorstander van het invoeren van statiegeld, net zoals dat in tal van andere landen al het geval is. Het is
dé manier om het zwerfvuil langs onze straten drastisch te verminderen.
Bovendien gaat het nieuwe plan van Fost Plus ervan uit om zoveel mogelijk afval te recycleren. Het is dus geen plan om afval
te vermijden. Nochtans is dit absoluut nodig. Want stellen dat alle afval milieuvriendelijk kan hergebruikt worden is een fabeltje.
Een groot gedeelte verdwijnt gewoon in de verbrandingsoven, zeker nu China de import van plastic afval plots heeft stopgezet.
Het laatste woord is dus nog niet gezegd. Minister Joke Schauvliege is ook voorstander van het invoeren van statiegeld. De
bedrijven, verenigd in Fost Plus, zijn tegen. Wie het haalt, zal binnenkort moeten blijken.
>> terug

Heeft u af en toe enkele uurtjes vrij? Maak mee Groen nog sterker. Elke versterking van ons team is welkom! Contacteer ons
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