Hier
in Beringen

Groen Beringen zit met een ei
Bouwmeester Scan
Kippen vs. verbrandingsoven

‘Een geboortebos staat
symbool voor nieuw
leven en de groei die
kinderen doormaken’

GEBOORTEBOS EN
STERRETJESWEIDE
Op de gemeenteraad van juni
deden Kobe Snyers en Meral
Özcan, onze twee nieuwe
gemeenteraadsleden, twee
voorstellen om de geboorte en het
overlijden van kinderen te eren.

GEBOORTEBOS
Kobe Snyers stelde voor om een
geboortebos aan te leggen in
Beringen. In een geboortebos worden
bomen aangeplant voor elk kind dat

het afgelopen jaar geboren werd in de
gemeente. Ze kunnen zelf samen met
het gezin een boom komen
aanplanten. “Een geboortebos is een
mooi geboortegeschenk voor nieuwe
kleine Beringenaren en hun ouders”,
legt Kobe Snyers uit. “Tegelijkertijd is
het een kans om de groene ruimte in
onze stad te versterken, een plaats te
creëren waar ouders en gezinnen
kunnen samenkomen en
ontspannen.”

STERRETJESWEIDE
Meral Özcan diende een voorstel in
om een sterretjesweide aan te leggen
op de begraafplaatsen in Beringen.
Hier kan de as van levenloos geboren
kinderen worden uitgestrooid. “Zo
krijgen deze kinderen een aparte,
serene plaats op de begraafplaats”,
legt Meral Özcan uit. “Het is een teken
van respect voor het ongeboren leven
en een erkenning van het verdriet van
hun familie. Met dit voorstel hopen

we het verwerkingsproces voor
ouders die een sterrenkindje krijgen,
te vergemakkelijken.”
Beide voorstellen werden positief
onthaald door het schepencollege. Ze
gaan onderzoeken wat mogelijk is om
de voorstellen uit te voeren.
Meer info vind je op onze website.
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Groen Beringen zit met een ei
ZWERFVUILACTIE

Paaseieren, gemaakt van PMD, met het opschrift 'Zalig Pasen aan alle sluikstorters'

Op paaszondag doken in elke deelgemeente van Beringen reuzegrote
paaseieren op. Het waren echter geen heerlijke chocolade-eieren gelegd
door de paashaas, maar eieren gemaakt van zwerfvuil en geplaatst door
Groen Beringen.
De vrijwilligers van Groen Beringen trokken er tijdens de paasvakantie op uit om
zwerfvuil op te rapen. Met het verzamelde PMD werden vier eieren gemaakt, die
ze in de nacht van 20 op 21 april plaatsten op zichtbare plekken in elke
deelgemeente.
Met de actie wil Groen sluikstorters er van bewust maken dat sluikstorten en
zwerfvuil een groot probleem blijft in Beringen. “Iedereen wil een nette buurt

om in te vertoeven, maar zwerfvuil en sluikstorters bemoeilijken dat op
verschillende plaatsen”, zegt Irfan Oztas (voorzitter Groen Beringen).
Tegelijk is de actie ook een signaal naar het stadsbestuur om hier in het beleid
extra aandacht aan te besteden. “Gedurfde sensibiliseringsacties, een
evaluatie van de plaatsing van alle vuilnisbakken in Beringen en een strengere
controle met camera’s kunnen in combinatie een effectieve aanpak blijken”,
vertelt Irfan Oztas. “Momenteel wordt sterk gefocust op handhaving via
camera’s maar de sensibilisering kan nog veel beter. In ons
verkiezingsprogramma van 2018 deden wij daarrond al enkele concrete
voorstellen. Bij andere partijen zie ik een gelijkaardige aanpak jammer genoeg
minder terug.”
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BERINGEN SCHRIJFT ZICH IN
VOOR BOUWMEESTER SCAN

IN ’T
KORT

dat overstromingsgevaar beperkt
wordt, dat dorpskernen terug leven ...

KOBE SNYERS

FRACTIELEIDER GROEN BERINGEN

Meer open ruimte, een efficiëntere mobiliteit, meer waardering voor ons
erfgoed, nieuwe en betaalbare woonvormen ... Het is allemaal mogelijk
in Beringen. Zeker nu het stadsbestuur zich, dankzij een oproep van
Groen Beringen, ingeschreven heeft voor de Bouwmeester Scan.

Dat zijn zaken waar Groen Beringen
100% op wil inzetten en waar de
Bouwmeester Scan een oplossing
voor biedt. Een duurzame ruimtelijke
ordening zorgt voor een betere
levenskwaliteit voor iedereen.

Met de Bouwmeester Scan neemt de Vlaamse Bouwmeester de ruimtelijke
ordening onder de loep. Steden en gemeenten konden zich inschrijven voor zo'n
scan en dankzij een oproep van Groen Beringen deed het Beringse stadsbestuur
dit. Intussen is gebleken dat Beringen voor het project geselecteerd is door de
Vlaamse Bouwmeester.

NAAR EEN GEZOND BERINGEN

Een erkend laboratorium onderzoekt
aan de hand van de eieren van de
kippen welke stoffen er op Berings
grondgebied terechtkomen,
bijvoorbeeld door de nieuwe
verbrandingsoven.
Groen Beringen juicht de aanpak van

'Via kippenrennen zullen
stoffen op ons grondgebied
worden onderzocht'
stad Beringen toe, alsook de
toenadering tot Leefbaar Tervant.
Leefbaar Tervant verzet zich al jaren
tegen de verbrandingsoven en pleit al
langer voor een nulmeting en
biomonitoring. Groen Beringen zette
het punt rond de nulmeting en
biomonitoring op de agenda van de
gemeenteraad van 11 maart 2019.
Toen wees de meerderheid het
voorstel af.

Beringen staat op plaats 7 in de
lijst met gemeentes waar de open
ruimte het snelst verdwijnt. De
betonsnelheid (677 vierkante
meter per dag) ligt veel te hoog.
Het Vlaams gemiddelde is namelijk
201 vierkante meter per dag. Het is
tijd om hier iets aan te veranderen.

WIST JE DAT?

Op termijn zou dat ervoor moeten zorgen dat de inwoners van Beringen kunnen
genieten van een mobiliteit die meer aandacht heeft voor voetgangers, fietsers
en openbaar vervoer, dat er meer groen en water in het straatbeeld te zien is,

Het nieuw stadsbestuur heeft, op
aanraden van Leefbaar Tervant, de
vereniging Toxicowatch Foundation
uitgenodigd. Die vereniging heeft heel
wat ervaring met toxicologische en
luchtverontreinigende stoffen. Het
college besliste na de toelichting om
op acht verschillende plaatsen in
Beringen kippenrennen als
staalplaatsen te selecteren.

ENKELE CIJFERS

IRFAN ÖZTAS

Voorzitter Groen Beringen
Foto: @ Yannick Braschenetz

Wanneer er in een gemeente een
stuk bos verdwijnt, is de
gemeente in kweste verplicht om
even veel bomen opnieuw ergens
anders aan te planten. Maar wist
je ook dat dit niet noodzakelijk in
dezelfde gemeente hoeft te
gebeuren? Het bos dat
bijvoorbeeld is verdwenen aan de
brug in Tervant, moet dus niet
noodzakelijk terug in Beringen
worden heraangelegd.
Wij hopen echter dat het
stadbestuur er voor kiest om de
bomen aan te planten in onze
eigen gemeente, zodat de
schaarse groene ruimte in
Beringen behouden blijft.

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
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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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1
Er is nog steeds onduidelijkheid
over het lot van de
kolenwasserijen.
Begin dit jaar lanceerde Groen
Beringen een petitie tegen de
opheffing van de bescherming van
kolenwasserijen 1 en 3. Hoewel er veel
reactie kwam op de petitie, is er nog
steeds geen duidelijkheid over de
bestemming van de kolenwasserijen.

2
Van 16 t.e.m. 22 september was
het zoals ieder jaar Week van de
Mobiliteit. Eerder dit jaar vroegen we
aan het stadsbestuur of het mogelijk
was om een Autovrije Zondag te
organiseren op de laatste dag van die
week. Men vond het te kort dag om dit
jaar nog een Autovrije Zondag te
organiseren. Maar er wordt wel naar
de mogelijkheden gekeken om deel te
nemen in 2020.

3
In afwachting van het snelheidsen mobiliteitsplan van het
stadsbestuur bekeek Groen
Beringen zelf welke
verbetersingsmogelijkheden er
zijn.
Zo kunnen we bijvoorbeeld veel meer
gebruik maken van trage wegen,
fietsstraten en flexibele
snelheidsbeperkingsborden rond
schoolomgevingen

4
Sinds enkele jaren doen we
(twee)wekelijks huisbezoeken.
We gaan langs in verschillende
straten in Beringen om te horen of de
inwoners tevreden zijn in hun buurt.
We luisteren naar klachten en
kaarten hun roblemen aan op de
gemeenteraad.

Doeners uit Beringen 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.

VEGETARISCHE PASTADAG
Op zondag 22 maart 2020 ben je welkom op onze vegetarische
pastadag. Die gaat door in zaal De Kring, Pastoor Grausstraat 12, 3583
Beringen
Kaarten zullen te verkrijgen zijn bij onze leden.
Meer info verschijnt binnenkort op onze Facebookpagina.
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