
Hier

‘Een samenleving is 
sterker als haar burgers 
acteurs zijn in plaats 
van machteloze 
toeschouwers’

EEN FUSIE: EEN UITDAGING 
VOOR BELEID EN BURGERS
Tijdens de lockdown hebben wij 

kunnen ervaren dat geëngageerde 

vrijwilligers initiatieven namen en 

zij de samenleving sterk hielden 

met een brede solidariteit. Dat 

doet Bleri Lleshi in zijn "brief aan 

Vlaanderen" spreken over burgers 

als acteurs van de samenleving. 

In besloten schepencolleges wordt 

vandaag duchtig geteld: "Wat zou 

een fusie ons kunnen opbrengen?" 

Waarover ze het dan hebben, daar is 

het raden naar. Maar zeker is wel dat 

dit besprekingen zijn zonder die 

sterkhouders van de samenleving. 

EEN GULZIG BELEID?
Als we onze burgemeesters en 

schepenen horen spreken is het alsof 

het belangrijk is om de grootste en 

sterkste stad  te worden. Men wil de 

NV Stad uitbouwen als  een 

krachtig bedrijf zodat men nog meer 

kan doen "voor" de burgers. Maar is 

het dan niet eerder een nog gulziger 

overheid die al ons doen en laten in 

goede banen wil leiden? Zit de burger 

hierop te wachten?

HET GOEDE LEVEN!
Een fusie moet meer zijn dan het 

verbeteren van een perfecte 

dienstverlening! Een fusie moet 

vooral zorgen dat er meer  

mogelijkheden komen voor het goede 

leven in onze  straat , onze  buurt en 

ons dorp. Het goede leven dat is wat 

burgers willen!  En  dat gaat onder 

andere over een warme buurt en 

een bruisend verenigingsleven.

Willen we onze lokale  plaatselijke 

samenleving in al zijn verscheidenheid 

versterken dan is het belangrijk dat 

schepencolleges ruimte maken om 

die burgers vanaf dag één te 

betrekken in het fusiedebat.

in Bilzen, zijn dorpen,
pleinen en straten

Groeten uit Georgië

Gezonder leven

To be or not to be

Molenbeemden - MembruggenGrensgebieden kunnen dikwijls verdelen maar soms ook verbinden. 
Dit natuurlijk grensgebied inspireert tot nieuwe verbindingen.
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Laura Vos
VRIJWILLIGER IN TBILISI

"gamarjoba", groeten uit Georgië!

Een jaar lang werkt Laura Vos als vrijwilliger voor de NGO

International Center for Peace and Integration (ICPI) in Tbilisi. Georgië

heeft een turbulent verleden en een prachtige natuur, warme inwoners

en een grote liefde voor kaas en wijn. Tbilisi is een jonge, levendige stad

vol cultuur, waar dansen en protesteren hand in hand gaan.

"Als projectmanager voor ICPI bestaat mijn takenpakket voornamelijk uit het

opzetten van internationale jeugduitwisselingen en trainingen voor

jeugdwerkers via Erasmus+ in Georgië. De diverse thema’s die we behandelen

bestaan o.a. uit migratie, duurzaamheid en milieu, persoonlijke ontwikkeling,

sociaal ondernemerschap, gezondheid, outdoor education, vredesopbouw en

conflicttransformatie, gendergelijkheid, jongerenwerkloosheid etc. Daarnaast

organiseren we non-formele educatieve workshops voor lokale jongeren rond

maatschappelijke thema’s. Als sociaal werker haal ik veel voldoening uit dit

werk en ben ik dankbaar dat deze kans op mijn pad kwam."

"Na internationale stages en rugzakavonturen, biedt het leven en werken in een

internationale context me nieuwe perspectieven en ontelbare ervaringen. Om

het met de woorden van John Lennon te vatten: “You may say I’m a

dreamer, but I’m not the only one”, samen met mijn fantastische en

inspirerende collega’s draag ik graag mijn steentje bij aan een mooiere wereld.

Laura Vos aan het werk tijdens een van de workshops met andere jonge mensen rond de sociaal maatschappelijke uitdagingen.



IN ’T 
KORT

HIER

‘To think or to be told. Het
leven in de cultuursector is
boeiend."’

SAMEN BOUWEN AAN
EEN GROENERE TOEKOMST

15 jaar geleden kreeg mijn oma kanker. Dat was een heftige confrontatie. Ik

vond het erg bedreigend. Die ervaring zette me aan het denken. Het gaf mij een

gevoelen van onmacht en tegelijkertijd wou ik er meer over weten. Ik ben op

zoek gegaan in bibliotheken en op internet. Daar kwam ik een aantal

boeken tegen die me het inzicht gaven dat gezonde voeding een groot

aandeel kan spelen.

Ik had er nooit bij stilgestaan. Dag na dag werd ik kritischer voor mijn eigen

levensstijl. De jarenlange maag- en darmproblemen nam ik er gewoon bij. Zo

begon mijn weg naar gezond(er) leven. En ik reis nog steeds, ook regelmatig per

fiets. Ik deed een 4-jarige opleiding tot gezondheidsconsulent aan de

Levensschool in Tongerlo. Al mijn ontmoetingen, mijn lezen, mijn zoeken en

studeren zorgden voor een bredere kijk. Alle mogelijke aspecten van een

gezonde levensstijl kwamen aan bod. Ik neem mensen graag mee in mijn 

TO BE OR NOT TO BE

FRACTIEVERGADERINGEN

Maandelijks op de zondag

voorafgaand aan de gemeenteraad

komen we met Groen Bilzen

samen om de gemeenteraad voor

te bereiden. Wij kijken kritisch naar

de agenda en de voorliggende

besluiten. Verder komen wij ook

met eigen voorstellen. Jammer

genoeg stemt de meerderheid

telkens die voorstellen weg. Maar

toch willen wij een Bilzen dat echt

ambitieus is op meerdere vlakken.

Daarvoor engageren wij ons. Ook jij

kan meedoen. Op groenbilzen.be

kan je meer info vinden.

JONGGROEN BILZEN LEEFT!

Jonggroen Bilzen komt graag in 

contact met jongeren tussen 15 en 

35 jaar om samen te werken.

Heb jij interesse en wil jij je lokaal 

engageren om het verschil  te 

maken in een politieke aanpak 

vanuit jongeren, neem dan contact 

met ons op via 

info@groenbilzen.be.

WAAR KAN JE  GROEN BILZEN 

VINDEN?

website: www.groenbilzen .be

email: bert.verleysen@groen.be

facebook:

https://www.facebook.com/

GroenBilzen

instagram: groenbilzen

twitter: @groenbilzen

ANNELEEN MENGELS
BESTUURSLID GROEN BILZEN

RAF WOUTERS

Theatertechnicus bij C-mine
cultuurcentrum in Genk
Bestuurslid Groen Bilzen

enthousiasme over gezonde voeding

en geef ze praktische handvaten. Ik

schrijf blogposts, geef lezingen en

workshops en begeleid mensen thuis

in mijn praktijkruimte.

Goed voor jezelf zorgen is een manier

om in je kracht te komen en de

hindernissen van het leven te

overwinnen. Ik investeer liever in

gezond zijn dan dat ik tijd verlies met

ziek zijn. Ik ben actief bij Groen omdat

ik me zorgen maak over onze

levenskwaliteit en het leefmilieu.

Een gemeente kan accenten 

leggen en initiatieven nemen die 

er toe doen om inwoners gezonder 

en gelukkiger te maken.

Meer lezen over Anneleen:

www.degezondereflex.be

Ik werk als theatertechnicus in het

cultureel centrum C-mine in Genk. We

staan in voor de mooie verlichting,

proberen een aangenaam geluid voor

iedereen te voorzien, zorgen dat

de video of projectie probleemloos

verloopt en helpen theater- of

dansgezelschappen met op- en

afbouw van de decors.

Dat we vaak lange werkdagen

hebben, is eigen aan de job. Je helpt

het rondreizend gezelschap van de

start tot de finish, en er is altijd een

deadline. En als alle publiek naar huis

is, moet alles van de productie terug

de vrachtwagen in. Maar de

verscheidenheid aan werk, de

combinatie van Hi-Tech en het

ambachtelijke, de creativiteit versus

technische beperkingen, het zoeken

naar oplossingen voor andere

creatieve uitdagingen: dat is onze

job.

Mensen en verenigingen helpen om

hun avond van het jaar technisch te

ondersteunen, is onze passie. Het

dagelijks zien van mooie (en soms

ook minder mooie) creaties maakt

deze job heel boeiend.



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



2020: JAAR VAN DE 
BIODIVERSITEIT

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de 

Verenigde Naties haar biodiversiteits- 

doelstellingen opmaakte. Europa 

werkt aan een nieuwe strategie voor 

klimaat- en biodiversiteitsacties. 

België mag niet achterblijven. Dieren 

en planten sterven uit en dat heeft 

grote gevolgen voor mens en planeet. 

Het antwoord op veel uitdagingen is 

meer ruimte voor biodiversiteit en 

natuur. Groen als natuurlijke 

verkoeler, die ons land meteen ook 

klimaatrobuust maakt; als preventie 

en remedie bij gezondheids-

problemen;  agro-ecologie als 

landbouwmodel voor de toekomst, 

waar pesticiden en kunstmest 

overbodig zijn.

Europa zet de toon met plannen voor 

biodiversiteit en duurzame landbouw. 

Het is nu aan de lidstaten om die te 

vertalen naar ambitieuze wetten. 

Zodat het voorzorgsprincipe de norm 

wordt en schadelijke pesticiden niet 

meer op onze velden en borden 

komen. 

Barbara Creemers - Parlementslid

MAAK 
SCHOOLOMGEVING 
VEILIGER VOOR 
FIETSER EN 
VOETGANGER
Limburg houdt van de fiets. Corona 

maakte dat heel duidelijk. We zien 

dat Limburgers alsmaar meer de 

fiets nemen voor functionele 

verplaatsingen; de tocht van de 

woonplaats naar het werk of de 

school wint aan populariteit. 

Helaas stellen we vast dat ook 

het aantal fietsongevallen stijgt. 

Onbegrijpelijk is het, dat school-

omgevingen vaak onveilig zijn en 

dat de combinatie zwaar vervoer/  

schoolgaande jeugd nog altijd 

bestaat. Anno 2020?! Dat moet 

anders èn beter. Omdat èlke 

weggebruiker belangrijk is!

Johan Danen -  Parlementslid

LIMBURG FIETSPARADIJS INVESTEERT NIET MEER IN 
FIETSPADEN.

Dit moet onze gemeentebesturen echt wel zorgen baren. Want zonder steun 

van het Fietsfonds moeten de gemeenten de kosten voor de aanleg van een 

fietspad helemaal zelf dragen.

We hebben met het fietsroutenetwerk, fietsen door het water en door de 

bomen intussen heel veel geïnvesteerd in zondagse fietspaden en dat maakte 

ons tot Belgisch kampioen qua toeristische / recreatieve fietsinfrastructuur. 

Maar wat we nu zien gebeuren, is dat we binnenkort uit het wiel gereden wor-

den als het gaat over veilige fietspaden waarop onze Limburgers dagelijks naar 

het werk fietsen. En dat de kwaliteit van de fietspaden ondermaats is, blijkt nog 

maar eens uit het laatste onderzoek. Het beste voorbeeld daarvan is het

veelbelovende toeristische Fruitspoor in het zuiden van de provincie. Door dit 

niet op te nemen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, dreigt dit 

het zoveelste toeristische speeltje van de deputatie te worden. Dat is zo'n 

gemiste kans ...

Iedereen wil de Limburgers op de fiets krijgen, ook om naar school en het werk 

te gaan: de bedrijven investeren meer dan ooit in leasefietsen, niemand wil tijd 

verspillen in de file, iedereen wil bewegen en het is de meest duurzame manier 

van verplaatsen die je je kunt indenken. Het is de verantwoordelijkheid van alle 

besturen om de infrastructuur daarvoor te voorzien en die positieve beweging 

niet af te remmen. Dat het provinciebestuur vanaf 2021 niet meer investeert in 

dat bovenlokale fietsroutenetwerk, is voor ons totaal onbegrijpelijk. Op het 

einde van de rit willen we toch voor iedereen op álle dagen van de week een 

fietsparadijs zijn in Limburg?

Johnny Ceyssens - Provincieraadslid

REGIONAAL
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Groen Limburg op de fiets. V.l.n.r. : Barbara Cree-
mers,Johnny Ceyssens, Johan Danen,Sara Moors
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Een echt fietsbeleid gaat verder

dan uitpakken met een

fietssnelweg.

Een echte fietsvriendelijke stad

omarmt de fietser op elk moment.

Als we met Bilzen ambitieus willen 

zijn als dé fietsstad in de

fietsprovincie, dan moeten we een

tandje bijsteken: de fietser echt

verwennen, vooral aan

schoolomgevingen.

1
De lockdown toonde ons de weg 

naar lokale producten.

Zo maakt Diane Van Hoof kennis met 

artisanale geitenboerderij Chèvrerie 

des Fous Ronde Vanderheyden D&A in 

Teuven. Regelmatig is er nu 

artisanale  bio-geitenkaas ter 

beschikking, weliswaar op bestelling.

Meer info: 

dianevanhoof@hotmail.com

2 Tijdens de lockdownperiode 

kwamen verschillen in de 

samenleving boven.

In heel wat gezinnen was het 

uitkijken om elke maand toe te komen 

met een beperkt budget. Week na 

week stonden vrijwilligers van 

CONNECT2SHINE klaar met bereide 

maaltijden. Dat kon gebeuren dankzij 

de vele gulle giften van handelaars 

die met de lockdown hun producten 

niet konden verkopen.

3 Kunst leert je om los te komen

van je eigen visie. Het leert je

anders kijken.

Eddy Schillebeeks uit Munsterbilzen

gaat geen uitdaging uit de weg . Hij

gaat aan de slag met surrealisme en

realisme met een twist. Met creatieve

workshops in zijn atelier nodigt hij je

uit om mee te doen en anders te

kijken naar de dingen om je heen.

Meer weten:

gonzogismo@gmail.com

4



 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




