
Hier

‘In een degelijk
mobiliteitsbeleid vormt
de fiets de basisschakel 
tussen de andere
vervoersmiddelen.'

FIETSVRIENDELIJK BILZEN
BETER VOOR IEDEREEN
"In een fietsvriendelijke stad is

het niet alleen aangenaam en

veilig om te fietsen, maar moedigt

het beleid de bewoners ook aan

om de fiets te gebruiken."

Dat vraagt een mobiliteitsbeleid

met de fiets als uitgangspunt.

Een fietsbeleid stopt niet bij

goede fietspaden, maar vergt een

integrale aanpak.

Dankzij een echt fietsbeleid kunnen

meer mensen deelnemen aan een

breder sociaal leven, dat verder reikt

dan hun eigen straat. Dat kan als dat

beleid uitnodigend is voor de fietser.

Een fietsbeleid ontstaat niet aan de

hand van computersimulaties door

ingenieurs. Een breed gedragen

mobiliteitsplan vindt inspiratie bij

de gebruikers zelf. Fietsers zijn de

echte experts die weten wat fietsen

naast voorbijrazend verkeer betekent.

Beleidsmakers kunnen de fiets als

groene draad zien bij elke pennentrek.

Vooral bij voorschriften inzake

infrastructuurwerken en

bouwvergunningen. Wie een

evenement organiseert, kan mensen

uitnodigen om per fiets te komen en

aangepaste en bewaakte

parkeermogelijkheden voorzien.

Dergelijke projecten  moeten

slagen voor een “fietstoets”.

Hierdoor zit het fietsbeleid sterk

verankerd in een consequente

beleidsvisie.

EEN INSPIRATIEBUNDEL
 Groen Bilzen werkt aan een

inspiratiebundel voor een

fietsvriendelijke stad.

Ook jij kan meewerken aan deze

bundel:

www.groenbilzen.be/fietsendbilzen

in  Bilzen

Elnoor, vrouwen in beweging

Ilona weet wat ze wil

Mensen met een warm hart

@ Jan Bellen



HIER

Elnoor
MULTICULTURELE VROUWENVERENIGING VAN BILZEN

In Bilzen zijn heel wat verenigingen actief. Soms heel onzichtbaar in

buurten en wijken, ver weg van de grote belangstelling. Zo ook Elnoor,

een organisatie die al enkele jaren vrouwen bij ekaar brengt om samen

te koken of te naaien, samen te ontbijten of een uitstap te maken. Altijd

gezellig en met veel plezier. 

‘Elnoor’ betekent ‘het licht’, verwijzend naar het licht dat mensen met elkaar

verbindt. "Met vrouwen uit verschillende culturen samen naar buiten

komen. Dat is wat we met Elnoor willen doen." Elkaar helpen en met raad

en daad bijstaan.

“Wat is er gezelliger dan samen koken en een feestje voorbereiden; en dan

vooral samen babbelen over van alles en nog wat. We zien elkaar wekelijks.

Soms gebeurt het dat we afspreken bij een uitgebreid ontbijt, en dan brengt

iedereen wat lekkers mee om te delen."

Voor een moeder zijn haar kinderen heel belangrijk, dat is zo in alle culturen.

Daarom organiseert Elnoor regelmatig feestjes voor de kinderen van de wijk, op

Gansbeek of elders. “Wij genieten dan van die spontane glimlach op de

gezichten van de kinderen.” Die jongens en meisjes zien geen verschil in

kleur en cultuur. Zij spelen gewoon samen en genieten van lekkere hapjes van

overal in de wereld.

Wil jij ook meedoen? Volg dan onze activiteiten via onze facebookgroep:

vrouwenvereniging elnoor bilzen. Tot binnenkort!

Samen koken voor de receptie van Cordium bij de opening van de nieuwe parking op Gansbeek © Bert Verleysen
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KORT

HIER

‘Een speedboot mag hard
gaan, maar mensen aan
boord houden is belangrijk'

KIEZEN EN WERKEN
AAN DE TOEKOMST

Hallo, ik ben Ilona Hermans. Vorig schooljaar ben ik op een punt gekomen dat ik

zelf wou kiezen om iets te maken van mijn leven. Niet langer gewoonweg

verderdoen met waar ik mee bezig was, maar stappen zetten richting een

toekomst die ikzelf echt wou.

Met mijn 17 jaar ben ik nog jong. Ik heb nog niet veel gezien van wat de wereld te

bieden heeft, maar ik weet nu al dat ik liever niet aan een bureau wil zitten,

zeker niet de hele dag met cijfers bezig wil zijn. Nee, cijfers zijn mijn ding niet.

Dat laat ik liever over aan mensen die met een ingebouwde rekenmachine in

hun hoofd zijn geboren. Ik wil graag de mensen rondom me gelukkig zien!

Samen met anderen zorgen dat wij het samen goed hebben. Iets goed

doen voor anderen, dat maakt me zelf ook gelukkig!

Omdat ik dat belangrijk vind en daar ook mijn job van wil maken, heb ik gekozen

om vanaf 1 september humane wetenschappen te gaan volgen.

#BLOEIENDBILZEN

JONG GROEN BILZEN LEEFT!

We zijn nog met een kleine groep,

maar toch staan we niet stil! Heb

jij ideeën of wil je gewoon met ons

meedoen? Dat kan, graag zelfs! Je

bent van harte welkom.

Contacteer Jong Groen Bilzen:

ilona.hermans@groen.be of

stijn.bruggen@groen.be

WOENSDAG 23 NOVEMBER

DEELPLEIN ROND SINTERKLAAS

Na de geslaagde geefpleintjes van

het voorjaar organiseert

Share&Care een nieuw deelplein

rond Sinterklaas. Een mooi

initiatief om speelgoed en ander

materiaal een nieuw leven te

geven. Meer informatie op

www.share-care.be

VRIJDAG 16 DECEMBER

DE WARMSTE DAG VAN

MUNSTERBILZEN

Het wordt stilaan een traditie: de

jaarlijkse kerstmarkt aan de

boerderij in Munsterbilzen. Deze

kerstmarkt is een initiatief van 'De

Overstap' en tal van organisaties

uit Munsterbilzen.

Warm aanbevolen!

WEEKEND 17 & 18 DECEMBER

DICKENS DAGEN '16 IN BILZEN

Groen Bilzen zal ook aanwezig zijn

tijdens de Dickens Dagen 2016. Dit

warme feest, waar iedereen met

iedereen het glas heft, is een

hartelijk moment om het jaar op

een fijne manier af te sluiten.

MEER INFO OP

WWW.GROENBILZEN.BE

ILONA HERMANS
Jong Groen Bilzen
ilona.hermans@groen.be

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

Ik zit nu in het vijfde jaar in het Heilig

Graf te Bilzen. We hebben een toffe

klas en dat doet deugd!

ONZE TOEKOMST
Tijdens de lessen hebben we het

dikwijls over wat er in de wereld

gebeurt. Het belangrijkste wat ik nu

leer is dat het niet hoeft te zijn zoals

het is, of zoals anderen zeggen dat

het moet zijn. Wij kunnen zelf een

eigen idee vormen over onze

samenleving. Ja! Dat is wat ik wil:

samen zoeken en samen bouwen

aan onze toekomst; een toekomst

die wij waardevol vinden en

waarin iedereen een plaats heeft.

Daar heb ik zin in! Daar kies ik voor!

Heb jij ook dat gevoel? Mail mij dan op

ilona.hermans@groen.be .

Afgelopen zomer was Bilzen een

bruisende stad. Op de markt volgde

het ene feest na het andere. Het

begon met de wereldbeker en vanaf

dan was er bijna elk weekend wel

wat te doen. Bilzen bijzonder

boeiend.

Maar ik heb ook andere dingen gezien.

Ik moest denken aan woorden van de

directeur van de Bond zonder Naam

tijdens “Op de sofa bij Anniek”: als

een speedboot heel hard gaat, dan

heeft de man aan het stuur een

fantastisch gevoel, maar valt er

achteraan iemand uit de boot.

Vandaag vallen er veel mensen uit de

boot. Zij hebben niet de mogelijkheid

om zich in dat feestgedruis te

storten. En dan zie je kleine

organisaties mooie dingen doen. Dan

zie je mensen samen genieten op

momenten dat ze met weinig

middelen een prachtig feest

organiseren. Dan zie je een kind

glunderen dat een beertje meeneemt

tijdens het geefpleintje. Het gebeurt

niet altijd in de schijnwerpers.

Gelukkig zijn er in Bilzen veel mensen

met het hart op de juiste plaats.
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HIER

#rails2meet@bilzen

Na meer dan een jaar leegstand staat

het stationsgebouw verder te

verkommeren. Deze publieke ruimte

biedt zoveel mogelijkheden, maar het

beleid trappelt ter plaatse. Het is de

ideale locatie om een echte

ontmoetingsplaats voor reizigers en

een werk- en vergaderplek voor

mensen op doortocht in te richten!

Waar wacht het beleid op?

1

Upcycling met Share&Care

Tijdens 'kunst op de markt' was

Share&Care ook aanwezig. Deze

'beweging van Bilzenaren voor

Bilzenaren' werkt aan een

deeleconomie, waarbij materialen een

tweede leven krijgen vanuit recycling

en upcycling. Meer hierover op

www.share-care.be

2
Een nieuwe stationsomgeving

Met de aangekondigde vernieuwing

kunnen mooie dingen gebeuren. Het

kan een verbetering zijn voor alle

gebruikers van deze omgeving.

Kan dit project een proeftuin zijn?

Een project dat ontworpen en

uitgewerkt wordt met bewoners

en gebruikers. De kinderen zijn

alvast enthousiast beginnen te

tekenen!

3

Ontspannen met Jong Groen

De boog kan niet altijd gespannen

staan. Daarom ging Jong Groen deze

zomer railbiken in Munsterbilzen.

Tussen de beschutting van de bomen

gingen we op een zeer warme

zomerdag het traject van de

Spartacus-tram al eens verkennen.

En volgende keer fietsen we naar

Maastricht!

4



‘Elke dag 
tonen duizenden 
doeners dat 
het anders kan. 
Doe ook mee, 
steun Groen.’

LAAT VAN 
JE HOREN

 Ja, 
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

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.

OP DE SOFA MET
PETRA DE SUTTER

op zondag 12 maart van 10.00u tot 12.00u
in Concordia Bilzen

Petra De Sutter is arts, politica en auteur van
[OVER]LEVEN

Zelf schrijft ze over dit boek: "Als mens, als arts en als politica heb
ik geleerd dat elk mensenleven wel een groot gevecht, een lastige

uitdaging of een complex dilemma kent".
Petra vertelt ons over haar boek en haar passies.

Na afloop nodigt Groen Bilzen je uit voor een voorjaarsborrel.

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, 107 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.




