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224.000 euro voor klimaatacties in Vorst!

De gemeente Vorst ontvangt 4 subsidies om projecten rond duurzame ontwikkeling en
gezonde voeding te verwezenlijken.

•

Een subsidie van 75.000 euro gaat naar het project “Atelier Sud Transformation
Légumes & Fruits".
Doel van het project is het opzetten van een keten voor het verwerken en versnijden
van groenten en fruit. Zo wordt een gemeenschapsatelier gecreëerd dat draait rond
het gebruik van lokale middelen en de totstandbrenging van een korte keten van
verwerking, verpakking en distributie. Charles Spapens (PS), schepen van
Tewerkstelling, is verheugd dat dit project, waarbij het scheppen van werkgelegenheid
en gezonde voeding centraal staan, kan worden uitgevoerd in samenwerking met de
gemeente Sint-Gillis en de jobhuizen (met het PWA, het OCMW en de lokale opdracht)
van beide gemeenten.

•

Een subsidie van 69.000 euro gaat naar het project “De moestuinen van de
Neerstalsesteenweg”.
Hoewel Vorst reeds over een vijftiental sites met moestuintjes van de gemeente,
verenigingen, gezinnen, groepen of pedagogische tuinen beschikt, heeft de dienst
Duurzame Ontwikkeling nog een wachtlijst van meer dan 70 personen. Daarom zullen
er nog twee nieuwe moestuinen worden aangelegd:
De moestuin van de Ververij komt op het binnenterrein van een huizenblok, tussen
een kinderdagverblijf (Ververijstraat) dat momenteel in aanbouw is in het kader van
wijkcontract Abdij en een bouwgrond (Neerstalsesteenweg) met gemeentelijke sociale
woningen.
De moestuin van de Olieslagerij wordt aangelegd in het kader van de herinrichting van
de sociale woningen “Olieslagerij” (Zuiderhaard en Gemeente). Zo kan er een
collectieve dynamiek op gang worden gebracht met de nieuwe huurders en de
bewoners van de wijk.

•

Een subsidie van 40.000 euro gaat naar het project “Naar een duurzaam beheer van
het bomenpatrimonium van Vorst”.

Vorst wil een geo-gelokaliseerde inventaris van zijn bomenpatrimonium opmaken. Dat
wordt een instrument om alle bomen te kennen, te onderhouden en te beschermen
en het groenpatrimonium nog verder te verrijken.
•

Een subsidie van 40.000 € gaat naar het project “Vegetalab, Vorstse kweektuin voor
een fleurige openbare ruimte”.
Op die manier wordt de financiering van het Vegetalab bestendigd. Nu de lokale
productie van vaste planten in het Vegetalab vruchten heeft afgeworpen (er werden
10.000 plantjes gekweekt in 2020), wil de gemeente deze vaste planten nu in de
openbare ruimte tot hun recht laten komen.
Alain Mugabo, schepen Groene Stad (Ecolo): “Dankzij deze verschillende subsidies
kunnen wij de wisselwerking stad-natuur bestendigen. Dat is essentieel voor onze
levenskwaliteit. Gezond en lokaal eten zonder daarvoor diep in de buidel te moeten
tasten en wonen in een aangename en groene omgeving is essentieel. En dat moet
voor alle Vorstenaren binnen handbereik liggen.”
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