Hier
in Bilzen, zijn dorpen,
buurten, straten en pleinen.

Dromen van een andere wereld
Zorgzaam voor de samenleving
Kiezen voor warmte

“Door de ogen van een
kind opent zich een
wereld van nieuwe
mogelijkheden.”
Durf jij mij te volgen in mijn dromen? We kijken naar de stad en zien
zo tal van nieuwe mogelijkheden! Droom je mee?
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DROOM DE STAD!
#IMAGINEBILZEN2020
Kinderen die dromen, het blijft
fascinerend en onwezenlijk. Het
heeft iets van een diep verlangen
van volwassenen naar een wereld
waarin kinderen en kleinkinderen
kansen krijgen. Het roept bij grote
mensen de vraag op: zou ik ook
nog mogen dromen?
#IMAGINEBILZEN2020 is dromen van
een stad met aandacht voor
kerkdorpen en buurten, waar we echt

mens kunnen zijn. Een stad met
straten en pleinen waar het gezond is
om te wonen en te spelen. Een
bloeiende stad waar alle inwoners
eerlijke kansen krijgen om zichzelf te
zijn en om te ondernemen.
#IMAGINEBILZEN2020 is kiezen voor
een project waarbij #burgerENbeleid
op een eerlijke manier samen rond
tafel zitten.

Met #IMAGINEBILZEN2020 kiest
Groen Bilzen voor een veilige stad,
waar ouders durven toelaten dat
kinderen naar school fietsen.
Verkeersveiligheid voor iedereen, is
anders kijken naar de wegen, is kijken
met kinderogen die dagelijks op de
weg zijn.
#IMAGINEBILZEN2020 gaat over
ondernemers die kansen krijgen om
samen te bouwen aan een Bilzen,

met een b(l)oeiend verenigingsleven
in buurten en kerkdorpen.

WAT ALS …
beslissingen voor onze stad niet
langer genomen worden op
vergaderingen achter gesloten
deuren? Wat als onze stad vorm
krijgt vanuit het partnerschap
#burgerENbeleid #samenopdebank,
open en eerlijk, zoals kinderogen
kunnen zijn?

HIER

Celke Eertmans
GEFASCINEERD DOOR KINDERDROMEN

Amber leert Celke op een andere manier kijken naar onze stad ... kijken vanuit kinderogen.

Celke Eertmans is fotografe in Bilzen, met een bijzondere fascinatie
voor kinderen: “Ik luister graag naar kinderen. Ze zijn spontaan, eerlijk
en hebben meestal geen vooroordelen. Bij mij mogen ze zichzelf zijn, ze
mogen zot doen, ondeugend of verlegen zijn. Hierdoor heb ik snel een
goede band en kan ik het kind spontaan op de foto zetten.”
De luisterbereidheid en het streven naar betrokkenheid past Celke ook toe bij
Groen Bilzen. “Interesse tonen in medemensen typeert mij. Ik wil graag weten
wat hen bezighoudt, wat zij belangrijk vinden. Hoe kunnen wij als politieke
partij de juiste stappen zetten, als wij niet weten wat er leeft bij
dorpsgenoten? Een goed beleid start bij betrokkenheid van de burger, maar ook
van hun kinderen. De politieke lijnen die we vandaag schrijven, bepalen de
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toekomst voor deze kinderen.”
Daarom liet Celke graag Amber aan het woord. Amber mocht vertellen over
haar toekomstdroom, over wat zij plezant vindt in Bilzen, over wat er nog
anders kan …
Amber : “Ik woon heel graag in Bilzen. Hier zijn veel bossen om in te wandelen
en de Dickensdagen vind ik heel fijn.” Als Amber hardop mag dromen,
antwoordt ze spontaan : ”Ik wil een grote speeltuin in het bos, met een
uitkijktoren en rond de grootste boom een sjieke glijbaan!”
Celke : “In het schermpjes-tijdperk waarin we nu leven, mag buitenspelen meer
gestimuleerd worden. Amber vertelde mij haar wens dat haar straat ook eens
voor één dag een speelstraat wordt. Waarom deze droom niet waarmaken?”
Het hele verhaal kan je lezen op onze website (www.groenbilzen.be).

HIER

IK WIL ME MOEIEN
VOOR EEN BETERE WERELD.
GERDA LAMBRECHTS

Ik ben Gerda Lambrechts. Tot voor kort woonde ik in Hoeselt, maar nu in
Bilzen. Sinds mijn pensioen wil ik genieten van onze tijd en me inzetten
voor de samenleving waar ik van droom. Niet langs de kant blijven
staan, maar me inzetten voor een beter leven voor de mensen waarvan
ik hou.
Mijn engagement bij Groen heeft alles te maken met mijn bezorgdheid voor het
milieu. Mijn bezorgdheid voor mijn kinderen en kleinkinderen. Als je het nieuws
wat volgt, hoor je de verhalen van een gebrek aan water, laatst nog in
Kaapstad. Ook de luchtkwaliteit blijft achteruit gaan. De seizoenen veranderen
omwille van de opwarming van de aarde. Die toekomst wil ik niet voor mijn
kleinkinderen! Ik wil een andere toekomst voor de mensen rondom mij.
Vroeger was het AGALEV, anders gaan leven. Dat anders leven vertaalt zich
vandaag in gaan voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere samenleving.

Heel concreet betekent dit eerlijker
belastingen, herverdeling van de
middelen en aandacht voor de
zwakkeren. Niet langer mensen die
ten dienste staan van het
economisch raderwerk, maar een
economie die zorgt voor meer welzijn
en niet alleen welvaart.

IEDEREEN AAN BOORD
HOUDEN
De toekomst van onze samenleving
zal een toekomst zijn die we samen
maken, een andere is er niet. Die
bekommernis voel ik bij Groen. En dan
gaat het erom dat niemand uit die
boot valt.
Het is onze verantwoordelijkheid om
de mensen met minder kansen mee
te nemen en te zorgen dat ze aan
boord blijven.

KIEZEN VOOR WARMTE
“Als een buitenbeentje in de
maatschappij, met een
onzichtbare koffer van armoede
en een verleden, rijk aan
ontmoetingen woon ik nu in
Bilzen.”
Aan het woord is Hilde Cox die de
handen uit de mouwen steekt voor de
samenleving van haar dromen
#IMAGINEBILZEN2020.
In de samenleving is armoede vaak
verborgen en herleidt tot een cijfer.
Een cijfer dat de mens in die armoede
en de daarbij behorende problemen
geen gelaat geeft.
“Ik ben vrijwilliger bij
connect2shine. Wij zijn een

"Armoede en ontbering is
een vernedering voor ons
allemaal."
regenboog met alle kleuren,
warm door een diversiteit aan
nationaliteiten,
geloofsovertuigingen en
huidskleuren.”
De beweging staat er vanuit een
keuze voor samenhorigheid, samen
delen en aanvaarding van de ander,
vanuit het besef dat armoede en
ontbering een vernedering is voor ons
allemaal. "
Voor die samenhorigheid kies ik!"

IN ’T
KORT

#IMAGINEBILZEN2020 WIL MET
MENSEN EN ORGANISATIES IN
CONTACT KOMEN OM SAMEN NA
TE DENKEN HOE WE VANAF
2019 EEN NIEUWE POLITIEKE
CULTUUR KUNNEN MAKEN IN
BILZEN. Een politiek waarin het
partnerschap #burgerENbeleid
echt vorm krijgt. Het gaat dan niet
langer om een partijpolitiek
verhaal, maar om een echt verhaal
van burgers #samenopdebank! En
daaraan kan ook jij meewerken.
LEEFTIJDSBEWUST WONEN?
WAT KAN DAT BETEKENEN
VOOR EEN
HUISVESTGINGSBELEID IN EEN
STAD? Kom meedenken tijdens
een inspiratiedag "goed wonen op
elke leeftijd" van GroenPlus op 19
april in Hasselt. Mieke Vogels zal
die dag leiden.
AUTOMINDEREN? HIEROVER
SCHREEF LUC VANHEERENTALS
HET BOEK "50 WAYS TO LEAVE
YOUR CAR". Tijdens "op de sofa
met Luc Vanheerentals" op 30 mei
om 20u00 in café Welkom te
Bilzen stelt de auteur zijn boek
voor. Op onze website kan je lezen
hoe jij één van de vijf boeken
gratis kan winnen.
BRUSSELEN MET GROEN
BILZEN. Onze jaarlijkse uitstap
naar Brussel (per trein) met
ontvangst door Johan Danen in
het Vlaams Parlement gaat door
op woensdag 4 juli.

HILDE COX

Meer info over al deze berichten
kan je vinden op onze vernieuwde
website:
WWW.GROENBILZEN.BE

GROEN

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

Voorzitster Meyrem Almaci
Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering,
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere,
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor
échte verandering.’
Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker:
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’
Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken.
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze
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leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn
van het leven verschijnen.’
Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens,
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere,
eerlijkere en gezondere samenleving.
Doe mee op www.groen.be/doemee

GROEN

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen:
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland.
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

1
Veilig oversteken is topprioriteit:
kruispunten maken we conflictvrij.

‘Met ons verkeersveiligheidsplan kan jong en oud
binnenkort weer met een
gerust hart de straat op’

2
We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers
en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3
Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin.
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer
weg van dorpskernen en scholen.

BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

4
Het verklikken van controles, via apps of de radio,
wordt verboden.

5
De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan
naar een brede mobiliteitsopleiding.

Vlaams fractieleider Björn Rzoska
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SCHONE ENERGIE=
JOBS, JOBS, JOBS

Federaal fractieleider Kristof Calvo
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Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’
De Belgische kerncentrales behoren
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt
niet verantwoord ze nog langer open
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buurlanden beginnen zich terecht zorgen
te maken. De kerncentrales moeten
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen
2050 van de Hoge Venen tot de kust
op wind en zon.’

is ongegrond. Verschillende onafhankelijke studies hebben al aangetoond
dat de overstap naar hernieuwbare
energie perfect haalbaar is als we de
juiste keuzes maken. Bovendien is het
de enige manier om onze elektriciteitsfactuur ook op termijn betaalbaar
te houden.’

Maar kunnen we zo wel voldoende
stroom produceren? ‘Absoluut’,
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is
supermachtig, maar hun bangmakerij

Ontdek ons energieplan
en teken de petitie op
www.groen.be/energie

REGIONAAL
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GEMEENTEN STEUNEN DE
STATIEGELD-ALLIANTIE.
Groen is geen voorstander van de nieuwe
afvalverbrandingsinstallatie

Zwerfvuil, we ergeren er ons allemaal
blauw aan. De impact op het milieu is
groot en het opruimen ervan kost de
Vlaming hopen geld (155 miljoen per
jaar). Kosten die vooral door de lokale
besturen gedragen worden. Onder
impuls van onze mandatarissen
treden steeds meer gemeenten toe
tot de statiegeld-alliantie. Groen
Hasselt, Lummen, Alken, Tongeren
e.a. namen mee het voortouw en
plaatsten statiegeld zo mee op de
politieke agenda.
Statiegeld op plastic flesjes en blik
zorgt ervoor dat deze worden ingeleverd en niet in het milieu terecht
komen. Goed voor het milieu, de openbare netheid én uw portemonnee.
De statiegeldalliantie dringt er bij de
Vlaamse regering op aan om
statiegeld in te voeren. In Duitsland
(statiegeld sinds 2003) wordt 96%
van de statiegeldverpakkingen terug
ingeleverd. Statiegeld werkt echt,
laat ons er dus werk van maken.
Joost Venken, schepen Hasselt,
Frank Vroonen, schepen Alken &
Ruben Stassen, raadslid Tongeren
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ZONNEPANELEN DELEN
Zonne-energie, windenergie en
geothermie zijn vandaag de meest
efficiënte methodes om schone
energie op te wekken.
In enkele jaren tijd daalde de prijs
van zonnepanelen sterk. Zonneenergie is nu op zichzelf een
rendabele investering. Ook
Limburgers zonder geschikt dak
moeten voor Groen daarom de
kans krijgen om mee op de kar te
springen. Particulieren moeten
mee kunnen participeren in
zonnepanelen die op een gebouw
van de overheid worden
geplaatst. Denk aan de daken van
culturele centra, gemeentehuizen,
gemeentelijke zwembaden,
postkantoren, NMBS- stations.
Zo delen we de zon!
Johan Danen,
Vlaams parlementslid

AFVALVERBRANDINGSOVEN OP DE GRENS VAN
BERINGEN EN TESSENDERLO: EEN SLECHT IDEE
In opdracht van Limburg.net, is Bionerga nv eind vorig jaar gestart met de bouw
van een gloednieuwe afvalverbrandingsoven op de grens van Beringen en
Tessenderlo. Door sommigen wordt deze oven eufemistisch een 'groene
biostoomoven' genoemd, maar is dat echter allesbehalve. Hoe kan een toename
van de Vlaamse afvalverbrandingscapaciteit met 110.000 ton huishoudelijk en
hiermee gelijkgesteld bedrijfsafval, immers duurzaam zijn, als je weet dat er op
Vlaamse en Europese schaal een overcapaciteit is?
Er moet dus extra (bedrijfs)afval aangevoerd worden om rendabel te zijn,
waardoor het gevaar bestaat dat ook recycleerbaar materiaal zal verbrand
worden. De Limburgse burger betaalt dan zowel voor de verwerking van zijn
eigen huishoudelijk afval, als voor het Limburgse bedrijfsafval en nog een derde
keer omdat de oven gesubsidieerd wordt met Vlaamse groene
stroomcertificaten.
De buurtbewoners gaan daarenboven betalen met levenskwaliteit: kunnen de
uitbater en de controlerende overheid immers garanderen dat de emissies
(dioxines, zware metalen, fijn stof, …) hun gezondheid niet zullen aantasten?
En wat met de te verwachten fikse toename van het vrachtverkeer rond de
site? De mensen uit Beringen, Ham en Tessenderlo die in een straal van 15 km
rond de oven wonen, slikken al decennia lang meer dan hun deel van de
ongezonde koek, omdat ze leven naast een enorm industriegebied, met
industriële bedrijvigheid én een fijn stof uitbrakende autostrade voor hun deur.
Nu krijgen ze dit er nog bij.
Groen vindt de oven een verkeerde keuze wat betreft technologie, locatie en
capaciteit. We zouden veel liever zien dat onze intercommunale meer zou
inzetten op afvalpreventie, recyclage en hergebruik, waardoor de afvalberg aan
de bron afneemt. Dit hand in hand met een gestage afbouw van overtollige
verbrandingscapaciteit.

HIER

1

2

3

4

1
Esne Castro Ribeiro (11 jaar) laat
met een mooie aquarel zien hoe
een veilig #spoorsteegske eruit
ziet.

Op de sofa met Tine Hens
(28 februari in De Wijzer).

Een bos voor de toekomst
Deze aquarel schonk Groen Bilzen als
Groene Pluim aan schepen Walter
Bollen als waardering voor veilig
fietsbeleid, maar vooral als uitdaging
om nog meer te kijken vanuit
kinderogen en zo aandacht te hebben
voor nog meer veiligheid in onze stad.

Esne: "Over 20 jaar kan ik aan mijn
kinderen vertellen dat ik samen met
meer dan 30 andere mensen uit de
buurt dit bos heb aangeplant op een
ijzig koude zaterdag in februari in
2018."

Tijdens de jongste "op de sofa met"
hadden wij Tine Hens (auteur van het
boek 'het kleine verzet') te gast.
Wij konden genieten van een heel
inspirerend verhaal van hoop voor
kleine burgerinitiatieven .
#imagineBILZEN2020 wil de
verbinding maken met al die
initiatieven in BIlzen.

#imagineBILZEN2020 werkt aan
een beleid vanuit gesprekken met
burgers.
#SAMENOPDEBANK is het idee achter
huiskamergesprekken waarbij
burgers het beleid inspireren.
Wil jij zelf aanschuiven bij een
huiskamer gesprek laat het dan
weten aan Celke Eertmans, zij zorgt
voor de verdere organisatie.
Celke kan je bereiken op
info@celke.be.

OP DE SOFA MET
LUC VANHEERENTALS
"FIFTY WAYS TO LEAVE YOUR CAR"
Laat je inspireren voor een mobiliteit:
vijftig keer anders, vijftig keer zonder auto.
Woensdag 30 mei om 20u00
in café Welkom te Bilzen
Lees op www.groenbilzen.be
hoe jij jouw exemplaar van het boek kan winnen.

Groen Bilzen
Bert Verleysen
Wijngaardstraat 16
3740 Bilzen
0477 874 272
bert.verleysen@groen.be
www.groenbilzen.be
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.

