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Vanaf het begin van deze legislatuur hebben wij ons als kleine, 
onervaren partij 100% ingezet. Hierdoor slaagden we erin om 
mee een stempel te drukken op het beleid. We zijn er eveneens 
fier op dat we onze politiek-maatschappelijke visie zowel op 
het schepencollege als tijdens de gemeenteraadszittingen met 
overtuigingskracht verdedigden.  Uiteraard doet iedere partij 
water bij de wijn als het over concrete maatregelen gaat, maar we 
hielden de smaak van de wijn dikwijls in het glas. Getuige daarvan 
de talrijke beleidsmaatregelen die we namen in de domeinen waar 
we voor bevoegd waren. In zowat 80% van de gevallen keurden ook 
de oppositiepartijen deze mee goed in de gemeenteraad. Vooral op 
het vlak van natuur-en bosbeheer, energie en renovatie hebben we 
grote stappen vooruit gezet. Deze folder geeft een overzicht van de 10 
werken die waar we als partij Groen Lanaken het meest trots op zijn.



1 Duurzaam en verantwoord bosbeheer

Natuur is de basis voor de toekomst. 
We worden gelukkiger door veel in de 
natuur te verblijven. Dankzij Groen 
kwam het verantwoord beheer van de 
open ruimte en de natuurgebieden 
nadrukkelijk op de voorgrond.    Meer 
en meer mensen waarderen kwa-
litatief groen in de dorpskernen en 
het feit dat ze vlak bij het enige na-
tionaal park in Vlaanderen wonen                                                                                                                                            
                                                                     
Veruit de meeste gemeenten bezuinigen 
op de uitgaven voor natuur. Dit is echter 
niet het geval in Lanaken. Het budget 
voorbehouden voor de realisatie van na-
tuurprojecten werd maar liefst verdrie-
voudigd en dat was broodnodig om deze 
prachtige natuur te onderhouden 
Het moet gezegd worden dat onze 
gemeente hoge ogen gooit op vlak van 
duurzaam bosbeheer. Er worden enkel 
dennen, Amerikaanse vogelkers en 
Amerikaanse eik gekapt zodat streekei-
gen boomsoorten zoals zomereik, beuk 
en ruwe berk zich opnieuw kunnen 
vestigen en aldus een structuurrijk bos 
ontstaat. Dit betekent dat we aan de 
strenge normen betreffende ecologisch 
bosbeheer voldoen. Hierdoor hebben 

onze bossen ook een FSC certificaat 
behaald. Recent lieten we een bosran-
denbeheerplan opmaken. De bospaden 
waar vanaf 2019 soortenrijke bosran-
den aangelegd zullen worden, krijgen 
een meer open karakter en vormen 
een contrast met het dichte bos. Door 
het open maken van hellingen worden 
de glooiingen en de indrukwekkende 
hoogteverschillen beter zichtbaar en 
ontstaan vergezichten. Niet voor niets 
dat twee wandelingen in het Nationaal 
Park Hoge Kempen het label ‘Premi-
um-wandeling’ van het Duitse Wan-
derinstitut dragen. Deze zijn de enige 
erkende Premiumroutes in Vlaanderen.                                                                           
Veel mensen ergeren zich aan de hout-
kap in de bossen waar zij wandelen. 
Daarom werken we intensief samen 
met ANB, de Vlaamse dienst voor Na-
tuur en Bos. We proberen de negatieve 
gevolgen van het kappen te minima-
liseren door telkens weer de vinger 
aan de pols te houden. We vragen ANB 
om maatregelen hiertoe bij iedere kap 
te voorzien. Als de voorwaarden niet 
gerespecteerd worden reageren we 
resoluut. 



2 Beter sorteren in ontmoetingscentra 3 Aanpak zwerfvuil

In de gemeentelijke 
ontmoetingscentra (OC) 
optimaliseerden we de infrastructuur 
zodat nog makkelijker gesorteerd 
kan worden. Elk OC heeft nu 
een sorteerparkje waarbij de 
sorteerregels duidelijk vermeld 
worden op banners. 

Er werden bierbekers-verzamelaars 
(sorteren van plastiek bekers) 
gemaakt en herbruikbare bekers 
aangekocht die tijdens carnaval of 
andere grote evenementen ingezet 

Veel mensen ergeren zich mateloos aan de 
vervuiling van ons leefmilieu en de impact hiervan 
op hun gezondheid en op die van hun kinderen. 
De kwaliteit van de lucht die we inademen gaat 
achteruit en er wordt steeds meer plastiek en 
ander vuiligheid zonder enige terughoudendheid 
in de bermen langs de wegen of in onze bossen 
weggegooid. Groen Lanaken vindt het dan 
ook belangrijk om onze inwoners te blijven 
sensibiliseren om geen vuil weg te werpen. 
We probeerden meer mensen te betrekken bij 
opruimacties. Het groeiend aantal vrijwillige 
zwerfvuilophalers die de vuiligheid langs onze 
wegen of langs de Maas opruimen verdienen een 
dikke proficiat. Deze legislatuur is de groep flink 
toegenomen. De vrijwilligers krijgen praktisch 
materiaal, een verzekering en ondersteuning door 
de TD om het opgehaalde vuil op te halen. De 
gemeente nam verleden jaar een GAS ambtenaar 
in dienst die vervuilers en sluikstorters beboet. Er 
werden dit jaar al 119 bestuurlijke verslagen en 22 
processen-verbaal opgemaakt.



4 Uitwerking klimaatactieplan

Het opmaken en het uitrollen van een klimaatactieplan was voor onze partij 
zeer belangrijk. In 2013 tekenden de burgemeesters van alle Limburgse 
gemeenten de Burgemeestersconvenant. Hierin engageerden zij zich om 
tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Een nobel streven weliswaar, maar 
zonder de partij Groen zou dit wellicht grotendeels dode letter gebleven zijn 
in Lanaken. We trokken de kar en spanden het paard vooraan.

We stelden samen met de provincie en 
andere partners een klimaatactieplan 
Een van de werkpunten was zo veel 
mogelijk gebouwen isoleren.
Om inwoners te stimuleren en te 
ondersteunen om hun huizen te 
isoleren werken we samen organisaties 
als Dubolim, Stebo of Bond Beter 
Leefmilieu. Zij organiseren voor de 
inwoners acties als “de huisdokter” 
of de “QuickScan”  In verschillende 
wijken organiseerden we collectieve 
wijkrenovaties, waarbij gezinnen 
intensief begeleid werden met het 
energiezuinig maken van hun woning. 
Door samen materiaal aan te open 
konden ze hun kosten drukken. 
Inwoners van Lanaken kunnen voor hun 
renovaties tevens een energielening 
aangaan. De gemeente subsidieert de 
rente van de lening. Dit betekent dat 
inwoners van Lanaken voor renovaties 

aan 0% kunnen lenen!
Ook alle gemeentelijke gebouwen 
werden gescand op energieverbruik. De 
daken van de sporthallen van Rekem 
en Neerharen en de tennishal en het 
OC van Rekem en de technische dienst 
werden geïsoleerd. Er kwamen een 
energiezuinige verwarmingssystemen 
in de sporthal van Neerharen, het 
gebouw van de technische dienst, 
de OC’s van Kesselt en van Gellik, 
het cultureel centrum, het OCMW 
en het Blommeke. Er werden 
zonnepanelen geplaatst op het dak 
van de kleuterschool van Rekem, de 
refter van de technische dienst en het 
gemeentehuis. Binnenkort nog op 
de OC’s van Kesselt en Smeermaas. 
Het verouderde gemeentehuis werd 
helemaal de gemeente gerenoveerd en 
dit leverde een vermindering van 30% 
CO2 uitstoot op. 

De gemeente kocht, onder impuls van Groen 
Lanaken, elektrische wagens voor de gemeentelijke 
diensten en elektrische fietsen. 

We onderzochten tevens de mogelijkheden om meer 
groene energie te produceren in Lanaken. Samen 
met Ecopower plannen we twee windmolens in 
het industriegebied. Belangrijk hierbij is dat de 
windmolens niet behoren tot een grote firma die al 
het geld opstrijkt maar dat we werken met 100% 
burgerparticipatie.  De winst van de windmolens 
gaat integraal naar de aandeelhouders van 
Ecopower, dus naar de mensen. 
We blijven ondertussen met verschillende partijen 
actief onderzoeken hoe we nog andere alternatieve 
energiebronnen kunnen ontplooien in Lanaken.

Onlangs is onze gemeente gekozen om samen met 
Lommel, Leuven, Hasselt en Genk proefgemeente 
te zijn voor de European Energy Award. Het project 
houdt in dat we intensief begeleid zullen worden 
door de Bond Beter Leefmilieu om efficiëntere en 
gerichte acties uit te werken om het gemeentelijk 
klimaatactieplan doeltreffender te maken. Hiertoe 
werd een gemeentelijk klimaatteam opgericht dat op 
alle niveaus en over alle beleidsdomeinen samen zal 
samenwerken.



5 Veilige schoolomgevingen
Groen Lanaken trekt de kaart van 
de voetgangers en de fietsers. Om 
veilige schoolomgevingen te creëren 
hebben we regelmatig met scholen en 
oudercomités rond de tafel gezeten om 
oplossingen te vinden voor onveilige 
situaties die zich voordoen. In Gellik 
werd vanuit deze samenwerking 
een ‘Schoolstraat’ gerealiseerd. De 
octopuspalen die aan alle scholen zullen 
worden gezet, maken automobilisten 
erop attent voorzichtig te rijden.
Ook de schoolomgeving in 
Rekem(Populierenlaan) en in 
Smeermaas wordt aangepakt. Er 
worden ruime voetpaden en fietspaden 
voorzien die de kinderen de kans 
moeten geven veilig naar school te 
lopen of fietsen.   
Met de jaarlijkse stempelactie 
stimuleren we kinderen om te voet of 
met de fiets naar school te gaan door 
hen te belonen met een filmticket of een 
boekenbon.

We kochten een mobiel verkeerspark 
dat lagere scholen gratis kunnen 
uitlenen om kinderen op de speelplaats 
veilig gedrag in het verkeer te laten 

oefenen.  Aan de middelbare scholen 
wordt een week verkeerspark 
aangeboden, met toffe activiteiten 
waarbij veilig gedrag  in het verkeer 
geoefend kan worden.

Om goed in kaart te brengen hoe de 
jongeren naar school gaan en waar 
hierbij de knelpunten liggen zijn we 
een samenwerking aangegaan met 
Route2school.  Ouders van kinderen, 
jongeren zelf en leerkrachten konden 
via een app alle info over hun weg naar 
school ingeven.  Dit alles werd in kaart 
gebracht en de knelpunten werden 
besproken in de verkeerscommissie 
en met de scholen.  Oplossingen die 
gemakkelijk uitvoerbaar waren zoals het 
plaatsen van borden, werden uitgevoerd 
en de andere worden opgevolgd en 
zodra het mogelijk is uitgevoerd.

In alle deelgemeentes 
worden de octopuspalen 
aan de schoolomgeving 
gezet.

“



6 Nieuwe locaties voor Wereldwinkel en 
Sint-Vincentiusvereniging Lanaken
De Oxfam wereldwinkel in Lanaken 
bevond zich al jaren in een aftands, 
versleten parochiaal gebouwtje. 
Hun verkoop zakte jaarlijks en de 
vrijwilligers zaten met de handen in 
het haar omdat de huurovereenkomst 
ten einde liep. Om die reden zochten 
we  samen met de vrijwilligers van 
de wereldwinkel naar een oplossing. 
Uiteindelijk vonden we een nieuw, fris 
pand in de Stationsstraat en voorzagen 
we voor de vzw een huursubsidie. De 
werking van de wereldwinkel kreeg 
een nieuw elan en we willen onze 
inwoners en de Lanakense verenigingen 
nogmaals aanmoedigen om er eens 
binnen te springen en er een van hun 
producten te kopen. De wereldwinkel 
staat open voor mensen die deze handel 
een faire kans willen geven. De partij 
Groen gaf alvast het goede voorbeeld 
door producten voor hun festiviteiten, 
zoals de nieuwjaarsrecepties en andere, 
in de wereldwinkel te kopen. 

Ook de sint-vincentiusvereniging 
van Lanaken had nood aan een 
nieuw lokaal. Er was veel te weinig 
plaats en men kon de mensen aan 
wie ze voedselpakketten uitdelen 

niet behoorlijk ontvangen of indien 
wenselijk een tasje koffie aanbieden. 
De vereniging voorziet zo’n 160 
gezinnen van voedselpakketten en 
biedt kleding of speelgoed voor de 
kinderen tegen een zeer zacht prijsje 
aan. Samen met de vrijwilligers van 
de sint-vincentiusvereniging zocht de 
gemeente onder de impuls van de partij 
Groen naar een beter pand. Een aantal 
maanden konden ze verhuizen naar een 
ruim en fris pand in de Stationsstraat 
dat de gemeente voor hen huurt. 

Met het inhuren van Djapo willen 
we de scholen van Lanaken die zich 
hiervoor willen engageren helpen om 
hun leerlingen te laten denken over 
en kijken naar de wereld. Djapo is een 
educatieve organisatie die scholen 
ondersteunt met educatieve pakketten 
en workshops.  Djapo combineert 
duurzaamheidsthema’s zoals klimaat 
en fairtrade met vaardigheden als 
systeemdenken, creatief denken, 
filosoferen en actiegericht werken. 
Kinderen leren zo keuzes maken in een 
wereld in verandering, met respect voor 
de planeet en al haar bewoners.



7 Bevorderen van de circulaire economie
Met Groen Lanaken stimuleren we her-
gebruik van goederen via bijvoorbeeld 
samenwerking met de Kringwinkels. 
Via klantenkaarten worden kopers be-
loond met een mooie korting.
In het nieuwe repaircafé, dat we twee-
maandelijks organiseren in het pand 
van de Sint-Vincentiusvereniging, kan 
u met kapotte spullen of kleding terecht 
om ze samen met een deskundige te 
herstellen. Onze gemeente stelt ge-
reedschap en materiaal ter beschikking.

8 Inzetten op 
participatie en 
inspraak
Met vallen en opstaan leerden we 
dat je met samenwerken de mooiste 
resultaten boekt en dat mensen 
gehoord willen worden. Er zijn zo veel 
ideeën als mensen. Als bestuur moeten 
we voor ideeën openstaan. En proberen 
samen te werken naar een consensus. 
Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar 
toch, het is de moeite van het proberen 
waard. Nadat bleek dat veel mensen 
absoluut niet tevreden waren met het 
nieuwe verkeerscirculatieplan van het 
centrum van Lanaken probeerden we 
via bevragingen en burgerkabinetten 
meningen te verzamelen en dialogen 
op te starten. We hebben er veel van 
geleerd. Ook bij de opmaakt van de 
Populierenlaan en het Tramplein 
hebben we de bewoners, de handelaren 
en de scholen uitgenodigd om samen 
naar plannen te kijken en waar nodig 
aanpassingen te doen. En dat moeten 
we nog veel meer doen. We moeten 
methodes zoeken om die samenwerking 
te optimaliseren.

9 Vergroening dorpen

om de inwoners van Lanaken te 
stimuleren om hagen, dreven, poelen 
en hoogstambomen aan te planten. 
We delen ieder jaar kilo’s gratis 
bloemenzaad uit. Op heel wat plaatsen 
werden ook houtkanten aangeplant(ter 
hoogte van de  Heimolen en de 
Kesseltse Kip)  We plannen nog de 
aanplant van meters hagen en bomen 
op de ruilverkavelingsgebieden van 
Kesselt, Gellik en Veldwezelt..

De afgelopen legislatuur hebben we 
groene plaatsjes aangelegd en bomen 
geplant in de dorpskernen. De aanleg 
van het park naast het nieuwe rusthuis 
ST. Anna is hier een mooi voorbeeld 
van. Maar er zijn nog zo veel plekjes 
en pleintjes die met kwalitatief groen 
zouden kunnen ingericht worden. 
Zonder de partij Groen komt daar niet 
veel van in huis. Een tijd geleden werd 
een  subsidiereglement opgesteld 



10 Fietspadenprojecten

Het mooie fietspadenproject langs de Lang-
keukelbeek werd onlangs gerealiseerd. Ook de 
Kiewitdreef werd verfraaid met veilige en mooie 
fietsverbindingen; een smalle weg die automo-
bilisten aanzet hun snelheid te matigen. Bij de 
uitwerking van de  heraanleg van de Daalbroek-
straat wordt getracht een straat uit te tekenen 
waar automobilisten optimaal rekening houden 
met wandelaars en fietsers. Wandelaars, ruiters 
en mountainbikers maar ook kikkers, padden, 

de gladde slang en zelfs grotere zoogdieren veilig 
kunnen oversteken. 
De Populierenlaan in Rekem zal volgend jaar 
heraangelegd worden. Het wordt een moderne 
veilige weg die rekening houdt met de noden van 
de schoolgaande jeugd, de handelszaken, de be-
zoekers van de Kerk en het ontmoetingscentrum.                                                                                                                              

Binnenkort start de aanleg van een uniek 
fietspad dat door twee landen slingert van 
Lanaken naar Maastricht door het ‘Zouwdal’.                                                                                                                                       
 Voor de fietsers die langere afstanden afleggen 
worden er fietssnelwegen gerealiseerd die ook 
langs Lanaken passeren. Er is de oost-westas 
die grotendeels loopt via de jaagpaden langs het 
Albertkanaal van Lanaken naar Tessenderlo en de 
andere langs de Zuid-Willemsvaart van Lanaken 
richting Bree-Neerpelt.

fig. Toekomstige plannen Populierenlaan 
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