
Ik heb het altijd belangrijk gevonden me
voor deze stad in te zetten. De draad in
mijn loopbaan heet ‘engagement’. In de
sector van transport, als toeristisch
ondernemer, als begeleider van
werkzoekenden en als
projectontwikkelaar in de sociale sector.
Dit engagement werd voortdurend gevoed
door de wens dat het anders kan in onze
maatschappij. Dit gaf mij de kans op vele

ontmoetingen met werkzoekenden, met
mensen die gedreven zijn om iets te
ondernemen, mensen die het soms niet
meer zagen zitten, of gewoonweg mensen
die het fijn vonden wat samen te genieten
van de mooie dingen. Mijn pensioen is nu
een kans om dit engagement verder te
zetten.

Een enthousiaste groep heeft mij
aangeduid als voorzitter voor Groen
Bilzen. Samen werken we aan de verdere
bloei van onze stad! Wij kiezen om de
verbinding te zoeken tussen wat
waardevol is voor mensen, belangrijk voor
de natuur en noodzakelijk voor onze
economie. Het verschil voor een bloeiende
toekomst zit in deze verbinding. Vanuit
deze groene draad van verbinding kiezen

wij te werken aan een Bilzen waar alle
mensen, zonder uitzondering, kansen
krijgen op een waardevol leven, waar de
zorg voor leefmilieu en natuur voor een
Bilzen bijzonder gezond mogelijkheden
schept, en waar al wie de handen uit de
mouwen wil steken een krachtige
ondersteuning krijgt om mee te bouwen
aan een duurzame toekomst.

Is mens, leefmilieu en economie ook
belangrijk voor jou?
Zie jij ook mogelijkheden om het leven in
Bilzen aangenamer te maken? Heb jij zin
om de burgerparticipatie in Bilzen mee
vorm te geven? Ben jij de ondernemer,
KMO-er of industrieel die mee aan dit
project wil werken?
Zet dan mee  je schouders onder dit Groen
krachtig project voor een #bloeiendbilzen.
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ATUSDAECIENISIT EVEL
EST, SIMINT ET OMNIMI,
VOLUPTIATQUI SIN

SNELTRAM:
EEN BRUG TE VER?

©
 F

ot
o:

 J
an

 B
el

le
n

©
 F

ot
o:

 J
an

 B
el

le
n

> Bert Verleysen, voorzitter Groen Bilzen.

BILZEN ...
BIJZONDER BLOEIEND
Bilzen, onze bruisende stad aan de demer, op de verbinding
van Kempen en Haspengouw, met het kanaal, de autostrade
en het station als directe lijn met de rest van de wereld, en
daartussen dertien schitterende kerkdorpen ieder met een
apart maar vooral een boeiend verhaal …

BERT VERLEYSEN
Voorzitter Groen Bilzen
bert.verleysen@groen.be

Munsterbos niet opofferen terwijl bestaande industriegebieden
ongebruikt blijven.

>

JOHAN DANEN
Vlaams parlementslid
johan.danen@groen.be

Handen af van munterbos
Een deel van het Munsterbos, grenzend aan het kanaal, wordt
weer bedreigd. De Vlaamse regering beslist dit jaar nog of
industrie hier een plaats kan krijgen. Voor Groen is het duidelijk:
van het Munsterbos en de Caetsbeek blijf je af. Deze zones zijn
immers heel waardevol voor de leefomgeving en het toerisme in
de provincie Limburg.
Jaren geleden was er al sterk protest tegen de herbestemming
van deze gebieden in het kader van het Economisch Netwerk
Albertkanaal (ENA). “Groen waarschuwde al meermaals rond de
sluipende besluitvorming in dit dossier. Een vrees die helaas
dreigt uit te komen.”
Momenteel is er al een overaanbod aan industriegrond in Limburg
èn in de buurt van de te ontwikkelen zones. Denken we aan de
140 ha van voormalig Ford Genk. Laten we die eerst invullen in de
plaats van waardevolle groene gebieden aan te snijden. De
natuurwaarden van het Munsterbos zijn door vriend en vijand
erkend. Bovendien sluit het ecologisch waardevolle gebied aan
bij het Nationaal Park Hoge Kempen.
De Vlaamse regering moet de economische bedrijvigheid
bundelen en eerst het bestaande overaanbod aan industriegrond
in Limburg invullen.

een krachtig project in de verbinding
tussen mens, omgeving en economie
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Openbaar vervoer is niets nieuws, maar heeft in
landelijke gemeentes zoals Bilzen zijn nadelen.
Het is log, traag, je geraakt niet zomaar overal,
kortom, voor velen is het geen alternatief voor
het comfort van de auto. Maar dat kan ook
anders, de Spartacus plannen beloofden net het
tegenovergestelde van dit alles . Met haltes in 3

deelgemeenten van Bilzen zouden we een
snelle en comfortabele verbinding kunnen
hebben met 2 provinciehoofdsteden.

Voor Bilzenaren kan dit ook veel meer bieden
dan op het eerste zicht lijkt, natuurlijk is er de
vlotte verbinding met twee grote station en
twee grote winkelcentra. Maar onderweg naar
Hasselt liggen ook haltes aan de campus van
UHasselt en de genslandhallen samen met de
Kinepolis. In Maastricht komt er dan nog eens
een halte aan de toekomstige vernieuwe
stadwijk Belvédère die veel te bieden heeft voor
iedereen. Als Bilzenaren zouden we hier
allemaal van mee kunnen profiteren na een kort
ritje met de sneltram. Voor een rustige
landelijke gemeente zijn dit zeer grote troeven.
Het probleem licht echter vooral bij Maastricht

en de grote kosten die zij moeten maken om de
tram ook de Maas over te krijgen. Er is nog geen
brug die op dit moment sterk genoeg is om een
zware tram te dragen. Maar daarom moeten we
aan de Maastrichtenaren kunnen aantonen dat
het die investering ook waard is. De tram kan
niet stoppen voor de Maas zodat de stad

Maastricht er enkel de baten van de shoppers
kan bijkrijgen. Voor ons kan de tram naar
Maastricht nog meer bieden, de mogelijkheid om
vlot over te kunnen stappen op een
Nederlandse trein bijvoorbeeld. Maastricht moet
begrijpen dat wij in Bilzen heel enthousiast zijn
over de sneltram, maar dat we dan ook het hele
pakket willen.

mogelijke meerwaarde voor Bilzen: van
station tot station!
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Een snelle tram verbinding met kansen voor Bilzen, maar er is nog werk aan de winkel ...>

4 SNELTRAM: EEN BRUG TE VER?

De wegen geraken alsmaar voller en nu beginnen we ook in ons
stille Limburg meer en meer stil te staan op de weg. Ons oude
mobiliteitsdenken voldoet niet meer aan de noden van vandaag, er
zijn nieuwe oplossingen nodig.

STIJN BRUGGEN
Secretaris Groen Bilzen
stijn.bruggen@groen.be

Met Groen Bilzen naar het parlement
Voor het zomerreces plant Groen Bilzen nog een bezoek aan
het Vlaams parlement.
's Morgens nemen we de vroege trein naar Brussel. In de
voormiddag is een wandeling doorheen Brussel voorzien,
onder het moto 'het andere brussel'.
's Middags gebruiken we de lunch in het Vlaamse Parlement,
waarop aansluitend een rondleiding  en het bijwonen van
een zitting. Namiddag voorzien we ook tijd om vrij Brussel te
verkennen en te shoppen.
Meer inlichtingen over deze boeiende dag 'het andere
brussel' volgt.
Reserveer nu je plaats al via mail aan
bert.verleysen@groen.be

-

Jong Groen in Bilzen
Ook in Bilzen willen we jongeren inspireren om mee te
denken aan de wereld van morgen. In onze ogen is die
rechtvaardig voor iedereen en springen we daarin bewust
om met het milieu. Wil jij daarover meedenken, neem dan
zeker contact met ons op. Eind 2015 is er bovendien de
klimaatconferentie in Parijs, Jong Groen is van plan hier met
een gezellige bende naartoe af te zakken en zelfs in het
landelijke Bilzen leeft dit. Voor wie zijn vakantie nuttig wil
besteden is dit ook zeker een aanrader.
Jouw contactpersoon voor Jong Groen Bilzen:
stijn.bruggen@groen.be

 -

jouw droom werkelijkheid
#bloeiendbilzen
Kan jouw idee zorgen voor een Bilzen bijzonder bloeiend?
Waarom zou niet?
Hoe werkt het?
Heb jij een klein idee of een groot project waarmee wij samen
Bilzen bijzonder bloeiend kunnen maken, maak er dan een
foto, tekening of ontwerp van. Post jouw project op
facebook.com/bloeiendbilzen. Laat je vrienden en kennissen
deze foto ‘liken’. De inzender met de meeste likes op
Pinkstermaandag 25 mei 2015 om 11u00 wint! Hij of zij mag
sowieso al vijf vrienden gratis mee uitnodigen voor de
uitstap naar Brussel op 1 juli 2015.
Alle inzenders van ideeën en ontwerpen worden uitgenodigd
op een heuse “ontwerpdag”. Onder professionele
begeleiding gaan we aan de slag met deze projecten. Welke
projecten kunnen we vandaag reeds realiseren zonder veel
kosten? Welke projecten vragen meer uitwerking? Samen
kijken we wat we nodig hebben om deze projecten
daadwerkelijk te realiseren.
Ga vandaag nog met vrienden, buren, collega’s aan de slag,
en werk zo mee aan #bloeiendbilzen!
Meer info: stijn.bruggen@groen.be

-

Nieuws van Groen Bilzen ... digitaal
Vijf keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief van
Groen Bilzen.
Wens jij op de hoogte te blijven van de laatste berichten
over jouw gemeente?
Wens jij deel te nemen aan acties van Groen Bilzen?

Meld je dan vandaag nog aan op onze digitale nieuwsbrief
van Groen Bilzen via bert.verleysen@groen.be

CONTACT Groen Bilzen

Bert Verleysen

Wijngaardstraat 16

3740 Bilzen

0477 87 42 72

bert.verleysen@groen.be

www.groen.be

@GroenBilzen

www.facebook.com/GroenBilzen
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