Hier
in Genk

Ambitieus mobiliteitsplan, graag!
Ecologisch en inclusief, dat kan!
Biologische stadslandbouw, Wim?

‘Groen nodig in Genk?
Meer dan ooit is focus
op inclusie, ecologie en
duurzaamheid nodig.’
Jan van den Bergh "Ook winkelen of uitstappen met kinderen
kunnen met de fiets, maar veiligere fietsroutes zijn nodig."
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SAMEN NAAR MEER
DUURZAME VERPLAATSINGEN
Daar waar meerdere Vlaamse
steden er de laatste jaren in
slaagden om meer mensen
gebruik te laten maken van
duurzame vervoersmiddelen,
zoals fiets of openbaar vervoer,
steeg in Genk het aandeel van
auto's in verplaatsingen.
Noch voor de luchtkwaliteit, noch
voor het klimaat, noch voor het
veiligheidsgevoel voor al wie fietst,

wandelt, rolt of stept is dat een
goede zaak. Hoewel het stadsbestuur
voorzichtige stappen wil zetten naar
een meer duurzaam vervoer, lijken de
plannen onvoldoende om een echte
omslag naar duurzaam verplaatsen te
krijgen.

ÉÉN MOBILITEITSPLAN
Om een echte omslag te maken,
moet duidelijk zijn wat de plaats is
van voetgangers, fietsers, openbaar

vervoer en auto's. Voetgangers en
fietsers, maar ook openbaar vervoer
dienen elk hun plaats te krijgen en
moeten eenvoudig en vlot
gecombineerd kunnen worden in elk
stadsdeel. Dat vereist een duidelijke
keuze voor wegen waar voetgangers
en fietsers voorrang krijgen, en een
keuze voor trage wegen waar ze een
weg moeten delen met auto's.
Maar ook knooppunten op
strategische plaatsen in alle

stadsdelen waar er voldoene plaats
is om fietsen te stallen en de
overstap te maken naar bus, trein of
(deel-)auto zijn een noodzaak. Voor
het opstellen van zo'n plan telt de
mening van experts en alle
bewoners. Samen leggen we van de
al bestaande puzzelstukjes een
prachtige groene vervoerspuzzel.

HIER

Ecologie en inclusie gaan hand in
hand in 't Fabriek vzw

Startreceptie 't Fabriek vzw met burgemeester Wim Dries en Jee
Kast (linksboven), pop-upshop (rechts) en plantenasiel (linksonder)

Voor Groen Genk staan ecologie,
duurzaamheid en inclusie hoog
aangeschreven. We namen dan
ook contact op met Caroline
Smeets, die graag haar
initiatieven aan ons wilde
toelichten.
Groen Genk: Caroline kan je eens
bondig toelichten wat Fabriek
Ecologique en 't Fabriek vzw juist
zijn? Wat zijn de doelstellingen?
Waarin verschillen de initiatieven?
Caroline Smeets: Fabriek
Ecologique is een burgerinitiatief dat
mensen wil samenbrengen om van
elkaar te leren, te informeren en
samen dingen te doen die leiden naar
een duurzamer bestaan voor mens en
milieu. We trachten verbindend te
werken en andere initiatieven te
betrekken omdat we geloven dat we
samen sterker staan en verder
kunnen gaan.
Groen Genk: Samenwerken aan een

duurzame toekomst, een mooi
initiatief. Wat is dan de relatie met 't
Fabriek vzw?
Caroline Smeets: Binnen Fabriek
ecologique hebben we 't Fabriek vzw
waar mensen die geen aansluiting
vinden op de arbeidsmarkt
arbeidsmatige taken kunnen doen die
hun welbevinden vergroten en hun
talenten ontwikkelen.
Groen Genk: Welke taken kunnen
mensen dan zoal uitvoeren in 't
Fabriek vzw?
Caroline Smeets: Momenteel baten
we een pop-upwinkeltje uit waar we
wat lokale producten van duurzame
ondernemers aanbieden.
Groen Genk: Ja, dat zien we, diverse
gerechten en sauzen in glazen
potten, maar ook verzorgingsproducten, kleding en zelfs plantjes.
Een heel divers aanbod.
Jullie doen ook activiteiten?
Caroline Smeets: Klopt. We
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‘Elkaar informeren en samen
dingen doen... op weg naar
een duurzamer bestaan’
organiseren regelmatig Brunch met
Punch waarbij we op zondagen
boeiende sprekers aan het woord
laten die bij een hapje en een drankje
hun boeiende visie uiteenzetten.
Groen Genk: Voeding voor lichaam en
geest. Lijkt ons zeker interessant om
eens te proberen. Waar kunnen we
jullie dan vinden?
Caroline: We bevinden ons op de
Evence Coppeelaan 118,
vlakbij C-Mine. Kom zeker eens binnen
tijdens de openingsuren van de
winkel of contacteer ons via
Facebook of e-mail:
tfabriekvzw@gmail.com.

CAROLINE SMEETS
initiatiefneemster Fabrique Ecologique
en 't Fabriek vzw

HIER

MEER CONTACT MET NATUUR,
MEER WELZIJN, OOK IN GENK
SOULIMAN DIRAÄ

Bioboer Het Vrije Veld
souliman.diraa@groen.be

Genk heeft nog heel wat natuur. Daar mogen we terecht trots op zijn. We
moeten er wel voor zorgen dat dat zo blijft, en liefst nog uitgebreid wordt. We
hebben immers de natuur niet alleen nodig in de strijd tegen
klimaatopwarming, maar in contact komen met natuur is ook goed voor ons
persoonlijk welzijn. Dat is niet enkel iets wat we kunnen lezen in
wetenschappelijke studies, maar vooral iets wat we zelf kunnen ervaren.
Souliman Diraä, bioboer en actief lid van Groen Genk getuigt: "In alles wat ik doe
zoek ik naar een ecologische en duurzame invalshoek. Vaak niet de makkelijkste
weg, maar wel een weg naar een groener en socialer alternatief. En als je
goed zoekt, vind je die alternatieven bijna altijd. Als bioboer werk ik op het ritme
van de natuur en in het bestaand ecosysteem. Die relatie tussen mens en
natuur leert me dat veel ecologische uitdagingen met elkaar verbonden zijn.
Daar bewust mee omgaan biedt zeker garanties voor een leefbare wereld."

Vanuit zijn ervaring en kennis als
bioboer weet hij dat landbouw met
respect voor de natuur de grond niet
uitput, maar juist kan versterken. Een
goede ondergrond is dan weer de
basis voor een grote diversiteit aan
planten en dieren die samen beter
bestand zijn tegen ziektes en
ongunstige weersomstandigheden
zoals de droogte- en hitteperiodes die
we deze zomer meemaakten. Hij
staat dan ook volledig achter Groen
om voluit in te zetten op natuur
nabij mensen, duurzame
landbouw en lokale, en duurzame
handel. Rechtstreeks kopen van bij
de (bio-)boer is daar een voorbeeld
van. Zelf verbouwen van groenten in
een eigen tuin of in een stadstuintje is
daar een ander voorbeeld van.

INCLUSIE IN HET STRAATBEELD
“Inclusie”: we hebben er vandaag de
dag de mond van vol. Inclusie in het
onderwijs, inclusie op de
arbeidsmarkt, inclusie in de jeugd- en
sportvereniging … Maar zelden of
nooit debatteren we over inclusie in
het straatbeeld. Nochtans kunnen
personen pas deel uitmaken van deze
omgeving wanneer het openbaar
domein voor hen toegankelijk is.
Raf Truyers: "Dagelijks wandel ik door
Genk met mijn geleidehond en moet ik
vaststellen hoe straatmeubilair
willekeurig en ondoordacht over
het voetpad wordt verspreid:
parasolvoeten op geleidelijnen voor
blinden, verkeersborden op
schouderhoogte, afvalcontainers op

‘Toegankelijkheid is een
kwestie van prioriteiten.
Stappers en rollers op 1!’
rolstoelstroken, bloembakken aan
een trapleuning geplaatst zodat je die
niet kan vastnemen. Daardoor
worden mensen met beperkte
mobiliteit (rolstoelgebruikers,
ouderen, blinden …) gehinderd."
Kies als stad resoluut voor een
inclusieve mobiliteit en luister altijd
naar ervaringsdeskundigen met
verminderde mobiliteit bij ingrepen op
publieke plaatsen.

RAF TRUYERS

Lid adviesraad personen met Handicap
raf.truyers@groen.be

IN ’T
KORT

Een paar leden van Groen Genk
merkten deze zomer op dat er een
omgevingsvergunning was
ingediend voor bijkomende wegen
en autoparking in Kattenvenne. Op
zich hebben we niets tegen een
betere bereikbaarheid van deze
toeristische en sportieve
trekpleister. Maar de concrete
uitwerking van dit project met een
KAP VAN ONGEVEER 3 HA
BOMEN en bos en bijkomende
wegen en parking die vooral
automobilisten ten goede komt,
deed hen enkele bedenkingen
formuleren. We houden je verder
op de hoogte!
Zuhal Demir, N-VA Genk, werd
onlangs Vlaams minister van
Omgeving. We hopen dat een deel
van de beloofde BIJKOMENDE
NATUUR EN BOS OOK IN GENK
zal gerealiseerd worden. Waarom
niet de suggestie van de
Limburgse Groen parlementairen
voor verdubbeling in oppervlakte
van het enige nationale park van
België concreet uitwerken?
Op een infosessie rond de
mogelijke verbreding van de E314
uitte de Genkse schepen voor
Ruimte zich als een fervent
fietser, die graag een modal shift
zou zien. Het uitblijven van die
shift in Genk was iets wat hij
betreurde. We zijn steeds bereid
om mee in discussie te gaan over
maatregelen die dat wel zouden
kunnen bewerkstelligen. Die
verbreding komt trouwens maar in
één Limburgs toekomstscenario
voor met de veelzeggende naam:
"Exploitatiegebied Limburg." Niet
echt ons droomscenario.

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
Op onze nieuwjaarsreceptie kwam
Kristof Calvo ons inspireren voor
een boeiend 2019. Enkele
enthousiaste leden zorgden voor
duurzame hapjes en ook ons
afscheidnnemend gemeenteraadslid,
Kristien Kempeneers, werd in de
bloemetjes gezet. Na een druk jaar
wist ze naast haar job ook nog haar
diploma als bachelor in de rechten te
behalen. Proficiat!
© Jan Van den Bergh

2
Onze leden kwamen dit jaar ook
de straat op om samen met de
jongeren te ijveren voor een beter
klimaatbeleid. Centraal op de foto is
een van de enthousiaste Genkse
jongeren te zien die mee de straat op
ging voor een leefbare wereld voor
mens, plant en dier.

3
Affiches van onze lokale Genkse
kandidaten (Souliman Diraä, Raf
Truyers, Jan Van den Bergh)
tussen de lijsttrekkers voor Groen
op de Vlaamse (Johan Danen),
federale (Barbara Creemers) en
Europese lijst (Petra De Sutter).
De lijsttrekkers werden verkozen en
lieten ook al van zich horen in hun
(nieuwe) rol als parlementslid.

4
Raf Truyers demonstreert het
afspelen van het Groen
programma met een Daisy speler
aan een journalist tijdens de
campagne voor de verkiezingen
van 26 mei. Samen met Dirk
Opsteyn (midden) nam hij het
initiatief om het volledige Groen
programma zo toegankelijk te maken
voor blinden en slechtzienden.
Iedereen heeft voor ons het recht om
goed geïnformeerd te zijn.
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Groen Genk wil door in te zetten op inclusie,
duurzaamheid en ecologie werken aan een
menselijkere, eerlijkere en gezondere wereld.
Ken jij een initiatief dat inzet op inclusie, duurzaamheid of ecologie,
of een combinatie daarvan? Laat het ons zeker weten!
We maken graag nader kennis.
Realisatie van een duurzame, ecologische en inclusieve samenleving
daar willen we elke dag aan werken.
Een warme samenleving waarin mensen mogen zijn wie ze
zijn en hun eigen steentje mogen en kunnen bijdragen
naar eigen vermogen, daar doen we het voor.

Groen Genk
Chantal Cenens
Eikenlaan 8
3600 Genk
info@groengenk.be
www.groengenk.be
www.facebook.com/groengenk.be
@groengenk
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 Genk 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.

