
Hier

‘Wat als we van Bilzen 
nu eens dé plek zouden 
maken waar creatieve 
starters zich echt
thuis voelen?’

EEN STAD VÖR ZJELOES
OP TE ZIN
Is Bilzen, met zijn 16 kerkdorpen, 

een stad om jaloers op te zijn?

In alle eerlijkheid vindt Groen Bilzen 

van wel. Het zijn onze bewoners die 

de buurt, het dorp of de stad maken. 

En het is maar door echt in te zetten 

op contacten met bewoners dat het 

een stad op mensenmaat wordt.

Zeker wanneer Corona achter ons ligt, 

is het zaak die draad ten volle terug 

op te nemen. We mogen fier zijn op 

onze bibliotheek, ons sportcentrum 

en ons zwembad.

Er zijn echter pijnpunten die blijven 

opduiken zoals bijvoorbeeld 

fietsveiligheid. Denk maar aan de 

Nieuwstraat. Al jarenlang worden 

fietsers daar aan hun lot overgelaten. 

Er is grote nood aan een écht fietsers- 

en voetgangersplan zodat iedere 

Groot-Bilzenaar zich veilig te voet en 

met de fiets kan verplaatsen.

Een andere uitdaging is om in Bilzen 

ook de kerkdorpen leefbaar te 

houden. Waar blijft de ondersteuning 

voor handelsactiviteit in onze dorpen? 

Wat als we van Bilzen nu eens dé 

plek zouden maken waar creatieve 

starters zich echt thuis voelen?

Ook eenzaamheid en mentaal 

welzijn verdienen de nodige 

aandacht. De stad moet hier echt 

stevig op inzetten.

Corona heeft de bestaande 

tegenstellingen vergroot. Dit vraagt 

een alomvattend plan, waar wij met 

Groen graag aan willen meewerken.

in Bilzen, zijn dorpen,
pleinen en straten

Als gewoon fietsen niet meer lukt

Burgers als partners

Samen voor meer kansen

Ambities en dromen verbinden tot daadkracht, dat is waar wij voor 
gaan!



HIER

Gerda Lambrechts
ALS DE GOESTING OM TE FIETSEN BLIJFT

Een fietsbeleid is een goed fietsbeleid als het op maat van elke fietser 

is geschreven, als het de liefde voor de fietser uitstraalt.

Gerda vertelt haar verhaal als fietser.

Na herhaalde pogingen en dito valpartijen moet je aan jezelf bekennen dat 

gewoon fietsen niet meer lukt. Je vindt eerst nog honderd en één excuses en 

dan komt langzaam het besef dat je op zoek moet gaan naar een alternatief of 

helemaal niet meer zal fietsen. Je gaat op zoek naar een aangepaste fiets, je 

overwint je innerlijke obstakels en klimt de eerste keer letterlijk op je stalen ros, 

je voelt de blikken en beseft: hier moeten we door. Langzaam maar zeker 

herontdek je het fietsplezier, worden de ritjes langer en geniet je van de natuur 

in elk seizoen.

Je ervaart de moeilijkheden van smalle fietspaden. Je wordt geconfronteerd 

met te hoge stoepranden waar je moet afstappen. Je voelt je niet op je gemak 

op onaangepaste fietspaden: de veiligheid die soms in het gedrang komt en 

waar uiteindelijk iedereen met een verminderde mobiliteit mee te maken krijgt.

En toch ben ik fier dat ik de stap gezet heb , dat fietsen weer mogelijk is.

Het is de uitdaging voor een lokaal beleid om ook met deze fietser rekening te 

houden. Iedereen betrekken bij de samenleving vraagt aandacht voor iedereen 

en te zorgen dat iedereen meekan, letterlijk en figuurlijk.

Er ligt nog heel wat werk op de plank voor een echt fietsbeleid in Bilzen.

Gerda ijvert mee voor een beter fietsbeleid in Bilzen. © Photographer Jan Bellen
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‘Een netwerk van 
armoedeverenigingen is meer 
dan een mooi plaatje !'

BURGERPARTICIPATIE MEER 
DAN EEN LUISTERAVOND

Met Groen Bilzen hebben wij van dag één voorgesteld om de burgers te 

betrekken bij het beleid. Wij hebben keer op keer voorgesteld om de uitdagingen 

van het beleid samen aan te pakken met betrokken burgers. Burgers weten als 

geen ander de uitdagingen in hun straat, zij zijn de experts van de samenleving.

HET IS NIET OMDAT JE VERKOZEN BENT DAT JE SOWIESO DE 
BESTE ANTWOORDEN KENT.

En dan hoor je: "in Bilzen zijn inwoners niet klaar voor burgerparticipatie".

Ik zou zeggen: dit beleid is niet klaar voor burgerparticipatie. Ik hoor onze 

burgervader nog mompelend antwoorden op een voorstel van Johan Danen, “ze 

hebben hun zeg toch pas gehad, in Bilzen zelfs twee keer…”.

Burgerparticipatie gaat veel verder dan informatie geven op een luisteravond. 

SAMEN VOOR MEER KANSEN

125 JAAR GELEDEN WERD PAUL 

VAN OSTAIJEN GEBOREN

Boem 

paukeslag

en dan ligt alles plat

Met andere ogen kijken naar je 

leefwereld, dat doen schilders, 

fotografen, elke kunstenaar en 

zeker ook Paul van Ostaijen. Het is 

eigenlijk je leefomgeving laten 

spreken met jouw woord en beeld.

Anders kijken naar je wereld,

je wereld op een andere manier 

beleven en beschrijven... het helpt 

om wat er gebeurt rondom je 

anders te begrijpen, het helpt om 

even te zwijgen en je omgeving te 

laten spreken.

Speciaal bij dit jaar van aandacht 

voor Paul van Ostaijen en zijn 

prachtige gedichten nodigen we je 

uit om zelf aan de slag te gaan.

VERTEL ONS HOE JIJ JE 

LEEFWERELD LEEST IN EEN 

GEDICHT.

Wij laten jouw gedicht lezen door 

enkele andere dichters en zij 

kiezen dan een of meer winnaars.

Stuur jouw gedicht

voor 31 augustus 

naar info@groenbilzen.be

of bezorg het

aan een van  onze bestuursleden.

Meer info op

www.groenbilzen.be/gedicht

BERT VERLEYSEN

Voorzitter Groen Bilzen
bert.verleysen@groen.be

SONJA HIEMELEERS

Coördinator connect2shine
sonja-hiemeleers@hotmail.com

Het gaat veel verder dan de burger die 

vragen stelt enerzijds  en anderzijds 

de burgemeester en schepenen die 

antwoorden geven.

Burgerparticipatie begint met mekaar 

te zien als evenwaardige partners in 

de vormgeving van je dorp. Dat 

betekent dat je samen 

verantwoordelijk bent zowel voor 

wat je samen doet tijdens het proces, 

als voor wat je samen bereikt. Maar 

daarvoor moet  iedere partner zijn 

heilige graal van het eigen groot gelijk 

loslaten.

Waar willen wij samen heen: naar een 

goed leven in ons dorp, buurt en 

straat. Hoe dat goede leven eruit ziet, 

bepaalt niet alleen het beleid maar de 

burgers samen met het beleid, elke 

dag opnieuw.

Heel wat organisaties in Bilzen zijn 

actief voor mensen in armoede. Sinds 

2019 hangen Connect2shine, andere 

armoedeverenigingen en het Sociaal 

Huis Bilzen hun wagonnetjes aan 

elkaar. Zo bundelen ze de krachten  

tegen sociale uitsluiting van mensen 

in armoede.

De start van dat traject liep niet 

vanzelf. Iedereen had tijd nodig om 

mekaar te leren kennen en mekaars 

visie en aanpak te leren waarderen. 

Stilaan kwam de meerwaarde van 

“WAVe” naar boven, de Werkgroep 

Armoede Verenigingen. Zo werd de 

weg naar elkaar gevonden.

Zo kan ikzelf, als coördinator, voor 

iedere vraag i.v.m. armoede terecht bij 

het Sociaal Huis. Zij geven me de 

juiste informatie die ik dan aan onze 

mensen doorgeef. Dankzij het

netwerk hebben wij  een fijne 

samenwerking tussen Connect2Shine 

en St-Vincentius. Bij Connect2Shine 

doen we nu aan budgetkoken met 

producten uit de voedselpakketten 

van St. Vincentius. Zo hopen we een 

meer gezonde maaltijd te kunnen 

aanbieden aan gezinnen.



GROEN

Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.
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VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



ONDERWIJS EN CORONA:     
ALLE HENS AAN DEK

Uit studies blijkt dat de coronacrisis 

voor een half jaar leervertraging heeft 

gezorgd. Naast leerachterstand zien 

we ook sociaal-emotionele 

problemen bij leerlingen. Dat 

wegwerken wordt een werk van 

lange adem. En niet iedere leerkracht 

of leerling heeft dezelfde 

ondersteuning nodig. Sommigen 

vragen ondersteuning bij 

gedragsproblemen. Anderen hebben 

vooral behoefte aan ondersteuning bij 

het online lesgeven. 

Daarom wil Groen dat niet alleen op 

extra onderwijspersoneel ingezet 

wordt. Ook  ander personeel zoals 

logopedisten, cognitieve psychologen 

en ergotherapeuten moeten kunnen 

inspringen om de leerachterstand in 

scholen weg te werken.  

Professionals met een andere 

achtergrond kunnen onze leerlingen 

een extra duw in de rug geven. Want 

het is vandaag alle hens aan dek. En 

morgen moet er een structureel plan 

liggen om leerachterstand ook na juni 

weg te werken. Wat vast staat is dat 

meer handen in de klas nodig zijn. 

NIEUW 
PROVINCIERAADSLID 
VOOR GROEN LIMBURG

Op de provincieraad van april legt 

Katrien Lambrechts de eed af als 

nieuw raadslid voor Groen 

Limburg. Ze neemt er de plaats in 

van Johnny Ceyssens. 

Katrien is voorzitter van Groen 

Hasselt en aan de slag als 

diensthoofd bij de gemeente 

Oudsbergen. Ze deed eerder 

provinciale ervaring op bij het 

Limburgs Steunpunt 

Kinderopvang. 

Johnny verlaat de provincieraad 

omdat zijn duurzaam bedrijf te 

veel tijd en aandacht opslorpt. In 

de gemeenteraad van Lummen 

blijft hij wel actief met kritische 

noten en positieve voorstellen.

BARBARA LID VAN BIJZONDERE COMMISSIE COVID-19

De coronacrisis sloeg in België hard toe. Wat liep er fout en wat moeten we 

daaruit leren? Het federaal parlement richtte daarom vorige zomer de 

Bijzondere Commissie op. Deze commissie heeft een jaar de tijd om 

aanbevelingen te formuleren. De vraag is duidelijk: hoe zorgen we ervoor dat 

een volgende pandemie ons niet meer zo hard raakt?

Met een hart voor welzijn en gezondheid was het voor LImburgs parlementslid 

Barbara Creemers een logische stap om in deze commissie te zetelen. Nu twee 

derde van de tijd erop zit, kijkt ze terug naar het reeds geleverde werk. "Er kruipt 

immens veel tijd in", zegt ze. "Elke maandag en vrijdag zijn volgepland met 

hoorzittingen met experten en organisaties uit het veld die de crisis van dichtbij 

ervaren. Erika Vlieghe en Marc Van Ranst passeerden de revue, maar ook 

vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, het crisiscentrum en het leger. 

Allemaal gaven ze constructief advies. Momenteel komen ook alle ministers 

langs. Daarnaast krijgen we toegang tot zo’n 24.000 documenten: mails, 

bestellingen, agenda’s van ministers...

Wat we hieruit leren en wat we anders moeten doen, mag niet verloren gaan. 

Het is immers een bron aan waardevolle informatie, niet alleen voor de volgende 

pandemie, ook voor mogelijke andere rampen zoals een kernramp of aanslag.

Wat duidelijk blijkt, is dat voorbereiding en transparantie cruciaal zijn, zowel bij 

het gebruik van ministeriële besluiten als bij de opslag van strategische stocks 

van mondmaskers. Helaas heeft onze ingewikkelde staatsstructuur niet 

bijgedragen tot de vlotte aanpak van de crisis en daar zullen we zonder taboe 

naar moeten durven kijken."

REGIONAAL

© Boumediene Belbachir

© Jesse De Meulenaere

© Boumediene Belbachir

Barbara Creemers en Laurence Hennuy (Ecolo)
in commissie, foto van 2019.
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Ook op je eigen terras kan je 

zorgen voor een groene omgeving.

In het voorjaar plaats maken voor wat 

bloemen zorgt in de zomer voor kleur 

en geur terwijl je geniet op je terras. 

Een kruidenbak kan je inspireren voor 

een gezonde en lekkere keuken.

1

In coronatijd hebben wij onze 

parken en bossen ontdekt als 

belangrijke levensruimte.

De uitdaging: er naar streven om onze 

publieke ruimte, en in het bijzonder 

onze parken, coronaproof bereikbaar 

te maken voor iedereen. Een bos en 

vooral een park dichtbij je eigen 

woning is een enorme meerwaarde.

Groen wil daarom ook bij elke school 

op wandelafstand een speelbos of 

minstens een park.

2 Vanaf de eerste dag van de 

sluiting ijvert Groen Bilzen voor 

een functionele invulling van het 

stationsgebouw als 

multifunctioneel reizigerspunt.

 In 2021 komt er waarschijnlijk schot in 

de zaak. De locatie biedt alle 

mogelijkheden voor een sociaal 

tewerkstellingsproject.

Welk project zou jij hier graag zien? 

Laat het ons weten op 

www.groenbilzen.be/stationsidee

3 Online fractievergaderingen

Corona of niet, Groen Bilzen heeft 

maandelijks een fractievergadering. 

Voorlopig gaat die weliswaar online 

door. Op dat moment wordt de 

agenda van de komende 

gemeenteraad besproken en worden 

vragen of voorstellen uitgewerkt. Op 

die manier is een gemeenteraad meer 

dan een onderonsje van raadsleden.

Ook al ben je (nog) geen lid van Groen, 

ook jij kan aan deelnemen. Meer info 

op www.groenbilzen.be
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

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.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@groenbilzen.be

Groen Bilzen 

Bert Verleysen

Muggenstraat 8 bus 2

3740 Bilzen

0477 874 272

info@groenbilzen.be

www.groenbilzen.be

     www.facebook.com/groenbilzen

      @groenbilzen

Verantwoordelijke uitgever: Bert Verleysen,
Muggenstraat 8 bus 2, 3740 Bilzen

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.


