Hier
in Bilzen, zijn dorpen,
pleinen en straten

Groen & transport: moeilijk?
Open ruimten versterken
Grootouders voor het Klimaat

In Bilzen nemen
dagelijks zo’n 600
reizigers de trein.
Zij verdienen
veel beter dan dit.

Johan Danen, ons Vlaams parlementslid vanuit Bilzen

WIJ LATEN
HET STATION NIET LOS
Eerder dit jaar bleek dat – in
tegenstelling tot de rest van ons
land – het aantal treinreizigers in
Limburg daalt. Die trend is
opmerkelijk. De wegen slibben
dicht, en toch daalt het aantal
treinreizigers in Limburg. We
zetten een aantal pijnpunten op
een rij.
De laatste jaren sluit de NMBS steeds
meer stationsgebouwen. Sinds 1 juli

2015 is dat ook in Bilzen het geval. De
dienstverlening werd vervangen door
een automaat. Met Groen klagen we
al jaren aan dat de automaten niet
gebruiksvriendelijk zijn en dat ze
opgesteld zijn op plekken waar regen,
sneeuw en wind vrij spel hebben. Het
lijkt alsof daarover niet is nagedacht.
Daarnaast ontbreekt in heel wat
kleinere Limburgse stations realtime
informatie. Reizen met de trein is

altijd verrassend, dus behoren digitale
informatieborden met realtime
informatie anno 2020 tot de
standaard uitrusting van elk station.
We roepen het stadsbestuur van
Bilzen op om bij de NMBS een lans te
breken voor een functionele en
kwaliteitsvolle invulling van het
stationsgebouw. Als we nog langer
wachten, loert verloedering om de
hoek.

Stations zijn van oudsher plaatsen
van ontmoeting. Maak van het
stationsgebouw een multifunctionele
ruimte waar je kan wachten, een
koffie kan drinken, je mails kan
checken of je fietsband kan laten
plakken door een sociaal
tewerkstellingsproject. Dat is
dubbele winst.

HIER

Yves Valkeners - Mytraco
GROEN EN TRANSPORT .... EEN MOEILIJK HUWELIJK

Yves Valkeners (zaakvoerder Mytraco bvba): "Ook transporteurs willen echt meedenken over een duurzaam verhaal, maar dan graag met
juiste informatie."

"Wat doe je als transporteur als je vrouw én je stiefdochter zich
duidelijk engageren voor Groen?” Aan het woord is Yves Valkeners, die
samen met zijn vrouw het transportbedrijf Mytraco leidt.
“Aan de ontbijttafel zijn er gesprekken over het milieu, over de CO2-uitstoot,
over de kleine stofdeeltjes, en de dreigende klimaatverstoring. Met ons bedrijf
dragen we daar een verantwoordelijkheid in." Voor Mytraco rijden dagelijks 14
trekkers over de weg, vooral tussen lokale bedrijven en overslagplaatsen in
havens of spoorwegterminals. Op die manier blijft de ecologische voetafdruk bij
langere transporttrajecten beperkt.
“Wij kiezen ervoor om ons wagenpark modern te houden. Goed materiaal zorgt

voor bedrijfszekerheid en vertrouwen bij de klant. Ook voor ons is het
voordeliger. “Wij opteren vooral voor zuinige en milieuvriendelijke motoren.”
Yves is fier om als eerste transporteur in de omgeving een LNG-trekker in zijn
wagenpark te hebben. Maar regelmatig duikt er ook wel wat controverse op: Is
die wel echt milieuvriendelijk? Waarom is er tegenstrijdige informatie? Wat
moet een ondernemer geloven?
Johan Danen neemt als politicus zijn verantwoordelijkheid op: "Wij moeten
ondernemers juist informeren. Ondernemers die bewust kiezen, hebben daar
recht op.”

HIER

EEN TOEKOMST
VOOR OPEN RUIMTEN

IN ’T
KORT

interessante vegetatie, een ruigte of
een vochtig gebied.

DANIEL BALCER

bestuurslid Groen Bilzen
dnl.balcer@gmail.com

In onze zoektocht naar positief nieuws in het regeerakkoord vonden we de
nieuwe algemene financieringslijn om open ruimte te vrijwaren.
Gemeenten die geen centrumstad zijn, zullen voor hun oppervlakte aan open
ruimte een extra budget toegeschoven krijgen. Dat loopt op van 2020 tot 2024
en zal nadien de groeivoet van het gemeentefonds (3,5% per jaar) volgen.
Voor Bilzen is dat in 2020 een bedrag van 194.850, euro, dat jaarlijks oploopt en
tegen 2024 1.117.972 euro bedraagt.
Wij zullen dan ook aan de gemeente vragen waarvoor die extra middelen zullen
ingezet worden. Daarin is elke gemeente volledig vrij, maar uiteraard pleit Groen
om de middelen zinvol in te zetten op de versterking van de resterende open
ruimte in functie van natuur- en landschapsontwikkeling en biodiversiteit.
Immers, de ene open ruimte is de andere niet. Een hectare maisteelt of
kunstgrasvelden heeft uiteraard een pak minder natuurwaarde dan een

Bilzen heeft weliswaar een Ruimtelijk
Structuurplan sinds 2006 waarbij de
open ruimte centraal staat maar
helaas staat die bestoft en verticaal
geklasseerd in een muffe kast.

#BURGERENBELEID
#SAMENOPDEBANK

Heel wat gemeenten hebben reeds
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor
de instandhouding van de open
ruimte, nl. een RUP Open ruimte. De
opmaak daarvan zou dan ook een
eerste zinvolle besteding kunnen zijn
van het nieuwe budget en een
concrete invulling betekenen van wat
reeds 13 jaar geleden met goede
intenties afgeklopt werd.

In de gemeenteraad blijven wij
ijveren voor een samenwerking
tussen het college van
burgemeester en schepenen,
eigen medewerkers, verschillende
organisaties, en vooral burgers in
o.a. buurt- en burgerbewegingen.
#SAMENOPDEBANK WORDT
HET BELEIDSKENMERK VAN
BILZEN.

IK BEN KLIMAATOMA
Ik ben oma van Fien en Minne (beiden
8,5 j), Cas ( 5,5 j) en Robbe (3j).
Normaal moeten grootouders zonder
zorgen kunnen toekijken naar hun
kleinkinderen. Het is fantastisch om
kleinkinderen te hebben, en je mag ze
wat meer verwennen dan je eigen
kinderen. Maar je wil ze ook zien
opgroeien. Bij die gedachte word ik
wat angstig.
Hoewel er nog steeds mensen zijn die
geloven dat klimaatverstoring heel
gewoon is en eigenlijk maar een
fabeltje, zien we overal signalen die
aantonen dat het menens is. Het
wordt jaar na jaar erger. Eigenlijk is
het zoals melk die je aan het koken
bent voor warme chocolade voor je

'Fien, Minne, Cas, Robbe en
vele anderen hebben recht op
een toekomst !’
kleinkinderen. Het duurt te lang voor
ze kookt. Eerst zie je ze omhoog
komen met bubbels, tot ze overkookt.
Er is maar één oplossing: tijdig het
vuur lager draaien. Met het klimaat is
het niet anders. Als we warme melk
willen zonder dat ze overkookt, dan
moet het vuur lager.

Daarom organiseert Groen Bilzen
telkens op zondagvoormiddag,
voorafgaand aan de gemeenteraad
in de Kimpel een
OPEN FRACTIEVERGADERING.
Op die vergadering bekijken wij
samen de agenda van de
gemeenteraad, bepalen wij ons
standpunt en bereiden wij onze
eigen voorstellen voor.
OOK JIJ BENT WELKOM.
De juiste informatie kan je vinden
op www.groenbilzen.be of op de
pagina van Groen Bilzen op
Facebook.
JONG GROEN BILZEN
Jong Groen Bilzen brengt jongeren
van 15 tot 35 samen om hun eigen
accent te leggen in de werking van
Groen. Misschien iets voor jou?
Mail voor meer informatie naar
hermans.ilona@hotmail.com

GERDA LAMBRECHTS

Grootouders voor het klimaat

Daarom heb ik me aangesloten bij de
Grootouders voor het Klimaat.

Voor Groen Bilzen blijft
burgerbetrokkenheid prioriteit.

gerda.lambrechts@gmail.com

GROEN

LEF EN HOOP

Meyrem Almaci en Dany Neudt zijn op het Toekomstcongres verkozen tot voorzitster en ondervoorzitter van Groen

In oktober zakten duizend Groen-leden af naar Brussel om een
nieuw bestuur te kiezen voor de partij. Meer mensen dan ooit willen
meebouwen aan een sterke groene partij en dat vertaalde zich in een
recordaantal kandidaat-bestuurders. Het werd dan ook een spannend
weekend met bewogen pleidooien en scherpe debatten, met de
verkiezing van Meyrem Almaci en Dany Neudt tot voorzitster en
ondervoorzitter als ontknoping.
Meyrem is dolblij dat ze zichzelf
mag opvolgen als voorzitster, maar
beseft dat er veel werk voor de
boeg is. ‘Op 26 mei staken veel
mensen hun middenvinger op naar
de politieke spelletjes’, vertelt ze.
‘Ontzettend veel mensen zoeken in
deze woelige tijden naar hoop en
kijken daarvoor naar ons. Het is aan
ons om hen dat te bieden. Wij zullen
ons niet blindstaren op bang en boos,
maar focussen op wat goed is. Wij
zijn de partij die niet de duisternis

vervloekt, maar die lichtjes
aansteekt, overal rondom.’
Onze partij is de tegenkracht,
vindt Meyrem. De klimaatcrisis
en de sociale uitdagingen zijn niet
verdwenen na de verkiezingen,
integendeel. En het verband tussen
beide is zichtbaarder dan ooit. Deze
zomer kende niet minder dan drie
hittegolven. Elke keer opnieuw
werd pijnlijk duidelijk hoe zij die
het meest kwetsbaar zijn door
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‘Ontzettend veel mensen
zoeken in deze woelige
tijden naar hoop en kijken
daarvoor naar ons’

HET GOEDE LEVEN

voeren voor de 11 miljoen Belgen
met heel terechte bekommernissen.
Over hoe we onderwijs organiseren
waarvan elk kind sterker wordt.
Over hoe we zorgen voor onze
gepensioneerden. Over hoe we onze
planeet gezonder maken.

Aan politiek doen is niet bekvechten
op Twitter, maar moedig beleid

Meyrem en Dany zijn vastberaden
die uitdagingen aan te pakken,

hun leeftijd, gezondheid of kleine
portemonnee het hardst afzien.
Zij wonen in wijken met weinig
verkoelend groen. Zij kunnen zich
geen dakisolatie veroorloven.’

GROEN

MAAK KENNIS MET
TEAM GROEN
Sinds de verkiezingen van 26 mei kleuren in onze parlementen
meer zetels dan ooit groen. Met een gezonde portie nieuwe
gezichten en een hoop ervaren rotten staan we stevig in de
startblokken om de komende vijf jaar ons land weer een stukje
menselijker, eerlijker en gezonder te maken.
In de Kamer leidt Kristof
Calvo de ploeg groene
enthousiastelingen. Samen met
Ecolo vormen ze de grootste
fractie ooit in het federaal
parlement. Kristof zit vol energie
om er een hele legislatuur
tegenaan te gaan. ‘Ik wil dat ons
land het voortouw neemt in de
klimaatstrijd, dat mensen kunnen
kiezen voor vlot openbaar vervoer
in plaats van ellenlange files
en dat ouderen zonder zorgen
kunnen genieten van een goed
pensioen. Onze groene en sociale
plannen zetten België weer op
het juiste spoor.’
Björn Rzoska neemt de fractie in
het Vlaams Parlement voor zijn
rekening. Al op de eerste dag van
de Vlaamse regering maakten
de groenen duidelijk dat Vlaams
minister-president Jan Jambon
niet zomaar het parlement zal

gesterkt door de groene beweging
die groter is dan ooit. ‘We wonnen
in mei tienduizenden kiezers bij.
We gingen van 19 naar liefst 28
parlementsleden en vormen zo de
grootste parlementaire groep die
onze partij ooit gekend heeft.’
Voor Dany is het duidelijk: Groen is
de partij van het goede leven. ‘Keer
op keer bevestigen wetenschappers
dat onze oplossingen de juiste zijn. Wij
wijzen niet met de vinger, maar stellen
achterhaalde structuren in vraag. Wij
kijken verder dan alleen de centen en
geven waarde aan welzijn en geluk.
Wij geven een stem aan de stemlozen.
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat
iedereen een goed leven kan leiden, nu
en in de toekomst.’

kunnen omzeilen om zijn willetje
door te drijven. ‘Ik wil een eerlijk
debat voeren’, klinkt het bij Björn.
‘Over onderwijs waar élk kind mee
kan. Over meer bossen en meer
groen. Over de strijd tegen armoede.

‘Ons land moet het voortouw
nemen in de klimaatstrijd’
Jambon heeft veel werk op de
plank en wij zullen ervoor zorgen
dat dit niet naar de volgende
generatie wordt doorgeschoven.’
In Brussel kwam Groen aan zet
in de regeringsonderhandelingen,
nadat ze op 26 mei de grootste
Nederlandstalige partij werd.
De Brusselse groenen wisten
een ijzersterk regeerakkoord te
onderhandelen en Elke Van den
Brandt werd Brussels minister
van Mobiliteit, Openbare

Werken en Verkeersveiligheid
en voorzitter van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Ze is
vastberaden om onze hoofdstad
te veranderen. ‘We gaan voluit
voor veiliger verkeer, schone lucht
en betaalbaar wonen en pakken
armoede krachtdadig aan.’ Ze heeft
alvast de grootste groene fractie
ooit in het Brussels Parlement
(onder leiding van Arnaud
Verstraete) en vijftig groene
burgemeesters en schepenen achter
haar.
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Ook in het Europees Parlement
is Groen goed vertegenwoordigd.
Petra De Sutter strijdt er
onvermoeibaar voor een Europa
dat haar burgers beschermt.
‘Europa moet onze gezondheid
beschermen tegen schadelijke
producten, het moet onze
sociale rechten garanderen
en de transitie inzetten
voor een klimaatneutrale en
digitale economie’, zegt Petra
vastbesloten. Ze doet dat niet
alleen: de groene fractie telt
75 Europarlementsleden en is
daarmee groter dan ooit tevoren.

MEYREM ALMACI
• 43 jaar
• woont in Antwerpen
• mama van twee kinderen
Meyrem Almaci is al decennialang
militant en lid van Groen. Ze begon
haar politieke carrière als gemeente
raadslid en heeft van daaruit alle
niveaus van de partijpolitiek doorzwommen. Ze is een echte bruggenbouwer die zich verzet tegen het
verhaal dat er geen alternatief is
voor het huidige kortetermijnbeleid.
Meyrems gedrevenheid voor een
betere samenleving dwingt respect
af bij vriend en vijand.

DANY NEUDT
• 45 jaar
• woont in Ledeberg
Na zijn studies richtte Dany Neudt
samen met enkele vrienden Kif Kif
op. De organisatie groeide al snel
uit tot één van de toonaangevende

antiracistische bewegingen. Vanuit
zijn passie voor sociaal ondernemerschap werd hij later directeur
van De Punt, een groeiplatform voor
ondernemers. Voor hij ondervoorzitter werd, was hij kabinetschef
voor de Gentse schepen Bram Van
Braeckevelt en daarvoor voor Elke
Decruynaere.

REGIONAAL

Barbara Creemers, federaal parlementslid en Johan
Danen, Vlaams parlementslid

© Barbara Creemers

OVER FIETSSNELWEGEN
IN LIMBURG
Aantrekkelijke recreatieve fietsroutes
maakten van ‘Limburg Fietsparadijs’
een begrip tot ver buiten onze
provinciegrenzen. Om ’s ochtends
vlot en veilig op je werkplek te geraken, zijn ze echter niet altijd
bruikbaar. Voor deze verplaatsingen
ontwikkelde Vlaanderen een netwerk
van fietssnelwegen.
De Limburgse fietssnelwegen zijn
uitgebouwd rond een N-Z-as van
Hamont-Achel naar Gingelom en een
O-W-as van Tessenderlo naar
Lanaken. Enkele andere routes zitten
nog in de pijplijn. Op
fietssnelwegen.be vind je meer info.
Limburg zet volop in op fietssnelwegen. De provincieraad keurde
recent nog de gunningsvoorwaarden
voor een fietsbrug in Godsheide goed.
Heel wat fietssnelwegen kruisen
echter met autowegen. Groen waakt
er dan ook over dat de nodige
investeringen gebeuren om deze
punten veiliger te maken.
Johnny Ceyssens, provincieraadslid
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BARBARA CREEMERS IS HET NIEUWE LIMBURGSE
PARLEMENTSLID VOOR GROEN IN DE KAMER
© Gabby Orcutt

ARMOEDE IS EEN
ONRECHT
In Limburg wordt 1 op 7 kinderen in
armoede geboren. Er zijn echter
grote verschillen: in Genk is dat
aandeel bijvoorbeeld bijna 1 op 3.
Kinderarmoede gaat vooral in het
hoofd zitten. Kinderen vragen
zich af of er wel geld is voor zaken
die andere kinderen zich wèl
kunnen veroorloven, zoals geld
voor schooluitstappen.
Armoede fnuikt hun dromen.
Daarom zal ik ook in het Vlaams
Parlement de vinger aan de pols
houden, zodat armoede de aandacht krijgt die het verdient. Want
armoede is een schande. Zeker in
een welvarende regio als de onze.
Johan Danen,
Vlaams parlementslid

Barbara is 38 jaar en woont met haar man en twee zonen in As. Ze werkte
voordien bij Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Daar leidde ze
de campagne tegen pesticiden en was er redactiecoördinator van het ledenblad.
Sinds de verkiezingen van 26 mei is ze federaal volksvertegenwoordiger voor
Groen.
Ze wordt referentieparlementslid voor de thema’s gezondheid, leefmilieu en
duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat Barbara hiervoor de commissievergaderingen voorbereidt en opvolgt. Samen met de Ecolo-collega’s maakt ze
wetsvoorstellen, mondelinge en schriftelijke vragen voor de ministers over
deze thema’s. Ze willen ook hun uiterste best doen om deze thema’s buiten het
parlement levend te houden door acties te bedenken waarmee lokale groepen
aan de slag kunnen als ze dat willen.
Haar verwachtingen? "Stevige dossiers om me in te verdiepen en pittige
discussies in de commissies, maar ik kijk ook wel uit naar de samenwerking met
fractiemedewerkers, studiedienst, andere parlementsleden, mandatarissen van
alle niveaus in heel Vlaanderen en Limburg. Ik verwacht me aan boeiende
gesprekken met heel veel mensen. En aan een agenda vol uitdagingen, maar
met goede voornemens om niemand tekort te doen."
Groen Limburg is alvast fier om van één naar twee Limburgse parlementsleden
te gaan bij de verkiezingen in mei. En Barbara is ook fier op de federale ploeg:
"Samen met Ecolo zijn we nu tweede grootste fractie in het parlement met 21
volksvertegenwoordigers."
Volg Barbara via haar Facebookpagina of haar nieuwsbrief. Stuur een mail naar
Barbara.creemers@groen.be om je daarvoor in te schrijven.
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"Ik vind de straatprotesten
welletjes. Wij hebben het nu wel
begrepen."
Maar men heeft het niet begrepen!
Op de gemeenteraad van oktober
stelde Groen voor om een breed
overlegplatform voor het klimaat te
installeren, met betrokkenheid van
o.a. buurtorganisaties en burgers.
De meerderheid vond dat niet nodig:
"De milieuraad zal dit er bijnemen", zei
de schepen.
Wij gaan door: het klimaat verdient
beter.

2
In maart hadden wij een gezellige
pastadag met Groen Bilzen.
Het was een prachtige dag. Uiteraard
was het spannend om voor meer dan
120 gasten een lekkere schotel te
serveren. Maar het etentje was meer
dan geslaagd. Zowel in de keuken als
in de zaal was het gezellig.
Noteer nu onze volgende pastadag:
zondag 29 maart 2020 in
Parochiezaal Merem-Bilzen.

3
Augustus is wandelmaand voor
Groen Bilzen.
Afgelopen zomer wandelden we op
woensdagavond telkens in een van
de kerkdorpen. We waren in
Munsterbilzen, Martenslinde, Hees en
Spouwen. Keer op keer maakten we
mooie wandelingen om minder
bekende plekjes van de verschillende
dorpskernen te verkennen en elkaar
te leren kennen.

4
connect2shine:
brengen en halen voor iedereen
Vandaag meer dan ooit hebben heel
wat gezinnen het moeilijk om af en
toe wat extra te doen voor hun
kinderen. Daarom zal het
maandelijkse deelplein van
connect2shine in november een
speciaal sintdeelplein worden.
Noteer zaterdag 23 november
"sintdeelplein" in je agenda. Meer info
vind je op de Facebookpagina van
connect2shine.

ZORG MEE VOOR EEN BELEID
WAARBIJ DE BURGER
INSPRAAK HEEFT
#burgerenbeleid #samenopdebank

Groen Bilzen laat een duidelijke stem horen
in de gemeenteraad, ook jouw stem!

Doe mee en meld je aan bij
bert.verleysen@groen.be

Groen Bilzen
Bert Verleysen
Muggenstraat 8 bus 2
3740 Bilzen
0477 874 272
bert.verleysen@groen.be
www.groenbilzen.be
https://www.facebook.com/GroenBilzen
@groenbilzen
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Bilzen lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

