
Hier

‘Bilzen heeft mooie 
locaties ! Het is de 
uitdaging om samen 
aan de slag te gaan met 
die open ruimtes."

WAT IS JOUW IDEE VOOR EEN 
STAD OM FIER OP TE ZIJN?
Bilzen barst van de locaties waar 

we bijzondere projecten kunnen 

uitwerken. Denken jullie even 

mee?

Toen ik laatst mijn auto aan de Pabilo 

parkeerde, dacht ik even aan de 

opgeborgen plannen om daar een 

nieuw stedelijk administratief 

centrum te bouwen. Het is een 

prachtige locatie in hartje Bilzen, 

met de Demer die achter het 

begijnhof door kronkelt. Moeten 

we nu blij zijn dat het terrein toch niet 

volgebouwd wordt? Maar dan duikt 

onmiddellijk de volgende vraag op: 

wat komt er hier dan wel? Binnenkort 

komt hier nog meer plaats vrij als de 

brandweer verhuisd is.

En dan denk ik ook aan het 

braakliggend stuk grond van de 

oude jongensschool van 

Munsterbilzen. Wat gaat daarmee 

gebeuren? Waarschijnlijk zullen er 

huizen gebouwd worden. Wat als we 

het nu eens gebruiken voor een 

project rond anders wonen zoals 

cohousing? 

En dan is er ook nog het station en 

haar directe omgeving. Het plein 

voor het station en vooral het 

stationsgebouw vormen een unieke 

kans om samen aan de slag te gaan.

 

Zo zijn er nog vele site in Bilzen. Sites  

waar we met zijn allen iets moois van 

kunnen maken en die we eens anders 

kunnen invullen dan met 

appartementen, beton of een parking.

WAT ALS ...
Samen kunnen we onze stad nog 

mooier maken. Ook jij kan meedoen! 

Mail vandaag nog je ideeën naar 

bert.verleysen@groen.be

in Bilzen

Op inleefreis naar Bangladesh

Delen is het nieuwe hebben

Vrijwilligers in de wereldwinkel

© foto Jan BellenSamen kunnen we iets van onze stad maken!



HIER

de andere vakantie
JONGEREN OP INLEEFREIS NAAR BANGLADESH

Terwijl je dit leest zijn wij waarschijnlijk aan het rondfietsen in 

Bangladesh. Tijdens de paasvakantie verkennen wij een van de armste 

landen van de wereld per fiets. We maken er kennis met de projecten 

van Banglabari, een vzw die mensen met microkredieten helpt om zelf 

een huis te kopen.

 

Wij vinden het belangrijk om mee te gaan op deze inleefreis. Het is namelijk heel 

waardevol om andere culturen in de wereld te ontdekken. 

Via het internet komt de wereld bij ons binnen. Zelf ervaren we dat hele 

bevolkingsgroepen op de vlucht zijn en naar ons land willen komen. Om dat 

allemaal beter te begrijpen, vinden we het interessant om zelf te voelen hoe 

het leven aan de andere kant van de wereldbol is. Dan ondervind je dat ons 

leven hier niet zo vanzelfsprekend is. Je leert dat de plek op de aardbol waar je 

geboren wordt, bepalend is voor de kansen die je krijgt als jongere.

Onze wereld houdt niet op aan onze grenzen. Als we daar aandacht voor 

hebben, kunnen we in de toekomst het verschil maken, hier én daar. 

We reizen 10 dagen lang per fiets door het binnenland van Bangladesh. We 

gaan er luisteren naar de verhalen van de mensen die er leven. Het is een 

uitdaging die niet stopt na 10 dagen, maar waar we hier in België verder mee 

aan de slag gaan.

Wil je het verhaal van deze inleefreis horen? Kom dan binnenkort naar een van 

onze babbelavonden. Mail naar ilona.hermans@groen.be en we laten je weten 

wanneer en waar die avonden doorgaan.

Anneke, Fien, Ilona en Zsofia van HGI Bilzen bereiden zich voor op de 
inleefreis naar Bangladesh.

© foto Anneke Houben
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HIER

‘Ik kies voor vrijwilligerswerk 
en daar krijg ik een warm 
gevoel van!’

MIJN HOOP: DELEN IS HET 
NIEUWE HEBBEN

Ik ben een fiere en gelukkige moeder van drie jongens. Samen doen we 

er alles aan om ons leven uit te bouwen. Als we naar de toekomst 

kijken voelen we ons bezorgd, maar ik heb geleerd om de dingen aan te 

pakken.

Als we naar de nieuwsberichten op televisie kijken, willen we soms het geluid 

uitzetten en de beelden wegzappen. Het gaat niet goed met onze aarde: 

beelden van smeltende poolkappen, van verdorde landstreken, van extreme 

stormen, van wateroverlast en enorme branden, én van terreur. Het zijn 

beelden die dikwijls ver weg worden gemaakt, maar soms ook heel dichtbij. En 

dan vragen we ons af: wat binnen tien of twintig jaar? Waar gaat het met onze 

aardbol heen?

Ik heb geleerd om de dingen aan te pakken en niet af te wachten. Wat ze ook 

GEPENSIONEERD? TOCH NIET!

14 MEI - MUNSTERBILZEN

BLOEMENMARKT 

Elk jaar is er de bloemenmarkt in 

Munsterbilzen. Ook dit jaar 

verwelkomt Groen Bilzen je graag 

op haar stand. We verwennen je er 

met een lekkernij van eigen 

bodem: een hapje van asperges.

28 MEI - BILZEN

DAG VAN HET PARK

Bilzen heeft een unieke rijkdom 

aan parken en natuurgebieden. Op 

de Dag van het Park kan je samen 

met anderen genieten van de 

prachtigste plekjes in Bilzen.

24 JUNI - TIHANGE  ~ AKEN

Op zondag 25 juni 2017 start de 

mensenketting die de 

onmiddellijke sluiting van de 

kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 

eist. Door een menselijke ketting 

te vormen geven we met 

tienduizenden mensen tegelijk 

een niet te negeren signaal tegen 

het nucleaire gevaar waar 

miljoenen mensen in Europa mee 

moeten leven. ELKE METER TELT! 

Ook Groen Bilzen doet mee. Meer 

info op www.groenbilzen.be/

tihange

5 JULI - BRUSSEL

BRUSSELEN MET GROEN 

BILZEN

Naar jaarlijkse gewoonte bezoekt 

Groen Bilzen op de eerste 

woensdag van juli Brussel. We zijn 

dan te gast in het Vlaams 

Parlement. Ook jij kan erbij zijn. 

Meld je aan bij 

bert.verleysen@groen.be.

SONJA HIEMELEERS
Groen Bilzen
sonja.hiemeleers@groen.be

MARINETTE DAENEN
Bestuur Groen Bilzen
marinette.daenen@telenet.be

roepen aan de andere kant van de 

oceaan, of wat we ook zien gebeuren 

in Londen, Parijs of Brussel, ik weet 

dat het anders kan. Ik weet dat onze 

samenleving een toekomst heeft, 

maar niet op de manier zoals we nu 

bezig zijn.

IK WEET DAT ER HOOP IS
Maar alleen als we ons leven anders 

inrichten. En dan bedoel ik niet dat we 

moeten bezuinigen en besparen! Het 

begint met anders te kijken naar 

kleine dingen.

'Hebben' kunnen we vervangen door 

'delen met elkaar', en vooral samen 

zorgen voor onze leefwereld: share & 

care.

Daarom kies ik ervoor om met kleine 

dingen een nieuwe samenleving uit te 

bouwen. 

Ik ben Marinette Daenen.Tijdens 

mijn professionele carrière baatte 

ik een winkel uit. En nu ik op 

pensioen ben, komt die ervaring 

mij heel goed van pas! Ik ben de 

drijvende kracht achter de Oxfam 

Wereldwinkel in Bilzen en zo heb 

ik een hele volle 

vrijwilligersagenda! 

Ik ben het manusje-van-alles in de 

winkel: ik ben de helpdesk voor de 

computer, ik sta in voor de aankoop 

van niet-voedingsproducten, 

onderhoud de contacten met de stad, 

en voer natuurlijk actie. Elke dag valt 

er wel iets te doen voor de 

wereldwinkel. 

In onze winkel maken we duidelijk dat 

elke aankoop een politiek statement 

is waardoor je zegt: “Wij aanvaarden 

niet dat mensen nog in armoede 

moeten leven”. Misschien lijkt een 

eerlijke wereld een droom voor de 

verre toekomst, maar door niets te 

doen wordt het alleen maar erger.

Vrijwilligerswerk is kiezen voor een 

maatschappij die niet langer op geld 

en winst is gebaseerd, kiezen voor 

een menselijkere samenleving. En 

daar ga ik voor!



GROEN

De wereld verandert in een razendsnel tempo. In de Verenigde Staten 
nam Trump zijn intrek in het Witte Huis, maar in buurland Canada 
werd de progressieve Trudeau eerder al premier. In Europa roepen 
figuren als Le Pen en Wilders het luidst, maar komen groene sterren 
als Jesse Klaver en Alexander Van der Bellen met echte oplossingen. 
Van der Bellen schopte het in Oostenrijk zelfs tot president.

Eén ding is duidelijk: mensen hebben genoeg van de achterkamerpolitiek en 
de ons-kent-onsmentaliteit. Ze vragen een eerlijke politiek met aandacht 
voor hun zorgen. Groen gaat daar graag op in. Altijd met een uitgestoken 
hand, niet met de opgestoken middelvinger of de bokshandschoen. 
Vastgeroeste problemen lossen we op met frisse en haalbare ideeën.

De vervuilende files die van record naar record manoeuvreren? Met een 
mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing keren we die 
trend. Lokale kmo’s, de ruggengraat van onze economie, die naar adem 

‘Groen komt met stuitend 
haalbare voorstellen voor 
een menselijkere, eerlijkere en 
gezondere samenleving’

GROTE VERANDERING KOMT VAN KLEINE 
DADEN. DAT GEEFT NIEUWE HOOP

happen? Verlaag de vennootschapsbelasting en sluit alle achterpoortjes 
voor de grote spelers. De zorgsector die het water aan de lippen staat? 
Investeer in een haalbare en betaalbare zorg op maat, in plaats van 
de fundamenten van onze samenleving kapot te besparen. Mensen die 
op een burn-out afstevenen en oprecht ongelukkig zijn in hun job? Geef 
hen toch de kans om zich te heroriënteren, met tijdelijke steun.

Groen komt met stuitend haalbare voorstellen voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving. Dat geeft nieuwe hoop.

MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen
meyrem.almaci@groen.be
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GROEN

‘Jongeren overtuig je niet met emoji 
of likes. Uitdagingen, vernieuwing, 

inhoud en vooruitgang: dat zijn 
de woorden die we zoeken. Meer 

dan ooit zijn jongeren er van 
overtuigd dat ze een impact hebben 

op de samenleving.’ YASMIEN 

NACIRI  CHANGEMAKER

‘De verkiezing van Donald Trump 
schokte in november de hele wereld. 
Een vuilbekkende miljonair wist 
voldoende mensen achter zich te 
scharen en het Witte Huis in te 
palmen. Veel mensen zijn bezorgd. 
Hoe stoppen we de golf van plat 
populisme? Hoe laten we opnieuw 
een positieve wind waaien door de 
politiek? We besloten niet toe 

NIEUWE 
HOOP 
VOOR 
HET 
KLIMAAT Tegen 2030 halveert het aantal 

benzine- en dieselwagens
We investeren in (elektrische) 
fiets, openbaar vervoer, 
elektrische wagens en autodelen.

bijna 1.000 gedeeld

100.000 bekeken

Vlaanderen fossielvrij

Bekijk al onze voorstellen en teken de 
petitie op www.groen.be/klimaatpetitie

Stookolietanks zeggen we vaarwel
Zo geven we alle 
kansen aan duurzame 
verwarmingstechnieken zoals 
warmtepompen en warmtenetten.

We stoppen met bouwen 
in open ruimte
We roepen versnippering 
een halt toe en beschermen 
onze natuur en bossen. 

‘Na het klimaatakkoord van Parijs 
heerst er terecht nieuwe hoop 
voor het klimaat’, vindt Vlaams 
fractieleider Björn Rzoska. ‘Met 
de resolutie verzilveren we dat 
wereldwijde engagement nu ook in 
Vlaanderen. Dat de resolutie over de 
grenzen van meerderheid en oppositie 

heen gedragen wordt, stemt me 
erg hoopvol. Bovendien zullen de 
Vlaamse ministers elk jaar moeten 
aantonen welke inspanningen ze 
deden voor het klimaat. Zo kan 
het parlement perfect opvolgen hoe 
ver we staan met onze ambities.’

Vlaanderen fossielvrij? Dankzij ons oppositiewerk zijn we weer 
een stapje dichterbij. Enkele maanden geleden lanceerden we een 
actieplan om het tijdperk van steenkool en olie definitief achter 
ons te laten. Vandaag zit een groot deel van die voorstellen al 
vervat in een klimaatresolutie die de regering aanmaant een stevige 
inhaalbeweging te maken voor het klimaat. Dit zijn er enkele:

BJÖRN RZOSKA
Fractieleider Vlaams Parlement
bjorn.rzoska@groen.be

KRISTOF CALVO
Fractieleider Federaal Parlement
kristof.calvo@groen.be

NIEUWE POLITIEK #ENGAGEZVOUS #FUCKDEZIJLIJN

© Bob ReijndersNa slechts enkele weken voorbereiding, verzamelden liefst 
500 millennials in de Roma in Antwerpen.

‘Het is gemakkelijk om cynisch te 
zijn en dit af te doen als een clubje 

linkse mensen die een avondje 
pintelieren, maar dat was het maar 

deels. Mirakeloplossingen om de 
rechts-populistische golf in Europa 
te counteren zaten er nooit in. Maar 

er is wel stevig gediscussieerd, 
zonder taboes.’ DE MORGEN

te kijken van aan de zijlijn maar 
te praten over onze toekomst.

Liefst 500 millennials verzamelden 
in de Roma in Antwerpen. De 
opbouwende discussies en 
verfrissende ideeën gaven me energie 
om er weer maanden tegenaan te 
gaan. Maar wat me zo mogelijk nog 
hoopvoller stemt, is dat we met 
ons initiatief niet alleen staan. 
Over de hele wereld staan mensen 
op en beseffen ze dat ze dit niet niet 
zo maar moeten ondergaan. Overal 
zeggen mensen overtuigd ‘yes, we 
can’. De roep naar een grondige 
politieke vernieuwing is groter 
dan ooit. Dat geeft nieuwe hoop.’
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‘IN TIHANGE KUN JE DE 
ANGST RUIKEN’

Onlangs kopte De Standaard: ‘In 

Tihange kun je de angst ruiken’. De 

nucleaire waakhond laakt de 

veiligheidscultuur van de 

kerncentrales van Tihange. Daarom 

dringt Groen al lang aan op een snelle 

sluiting van de oudste kerncentrales 

en van de centrales die scheurtjes 

vertonen. In afwachting moet de 

noodplanning op punt gesteld 

worden. Momenteel ligt de 

evacuatiezone slechts 10 kilometer 

rond een centrale. Dat is veel te 

weinig. Daarnaast pleit Groen voor 

een actieve verdeling van jodium-

pillen over het hele grondgebied. 

Zo kunnen we duizenden 

schildklierkankers voorkomen in 

geval van een zwaar nucleair ongeval. 

De enige echt zekere bescherming 

tegen een nucleaire catastrofe is 

vanzelfsprekend de kernuitstap, in 

combinatie met een omschakeling 

naar hernieuwbare energiebronnen. 

Omdat we dat aan onze kinderen en 

kleinkinderen verplicht zijn.

Katrijn Conjaerts, voorzitter Limburg 

Johan Danen, Vlaams parlementslid

FIETSSNELWEGEN IN 
ONZE PROVINCIE
 

Woon-werk mobiliteit zet een 

grote druk op onze wegen. Het 

openbaar vervoer is te weinig 

uitgebouwd in onze provincie, met 

als  resultaat dat de autowegen 

overvol raken. 

Fietssnelwegen of fietsostrades 

kunnen in bepaalde gevallen een 

alternatief bieden voor de auto. 

Het is dan ook zeer positief dat er 

dit jaar wordt gestart met de 

Oost-West as van Ham tot 

Lanaken via het Albertkaal en met 

de Noord-Zuid as. Die zal in eerste 

instantie van Hamont-Achel tot 

Hasselt gaan, in een tweede fase 

van Hasselt tot Gingelom. Groen 

kijkt uit naar de realisatie van deze 

eerste ecologisch verantwoorde 

noord-zuidverbinding.  

Frank Keunen, provincieraadslid

VOORUIT MET HET LIMBURGS ONDERWIJS

De uitdagingen voor het onderwijs in Limburg zijn groot. Denk maar aan het 
terugdringen van het aantal jongeren zonder diploma, het aanboren van 
technisch talent, een betere doorstroom van jongeren naar het hoger onderwijs 
en een geschikte afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
Een geslaagde schoolcarrière start al in de kleuterschool. Zeker voor kleuters 
met een andere thuistaal is het erg belangrijk dat ze zo vroeg mogelijk naar 
school gaan, om een eventuele latere taalachterstand te voorkomen. 
 
Uiteraard is het niet enkel kommer en kwel in het Limburgs onderwijs. In de 
Limburgse scholen wordt er keihard gewerkt, zijn leerkrachten echte 
inspiratoren voor leerlingen, en doen die leerlingen en ook de ouders echt hun 
best. 
 
Toch mogen we de problemen niet onder de mat vegen. Limburg maakt werk 
van een economie 2.0. Dat betekent dat we de toekomst moeten voorbereiden, 
en dus ook de komende generaties. We moeten al onze Limburgse talenten 
maximaal ondersteunen en kansen geven. Een regio op weg naar een duurzame 
toekomst is niet geholpen met een te hoge schooluitval, een te lage 
doorstroom naar het hoger onderwijs en een te beperkte interesse voor 
technische en beroepsopleidingen. 
 
Dat mogen we dus niet laten gebeuren. Daarom hebben in Limburg een aantal 
secundaire scholen zich intussen georganiseerd als een domeinschool (met 
verschillende opleidingen in één studiegebied) of als een campusschool (met 
een breed aanbod van algemene, technische en beroepsopleidingen). Sommige 
Limburgse scholen zijn daardoor zelfs voorlopers en voorbeelden voor 
Vlaanderen. 
 
Daarom vraagt Groen Limburg aan de provincie en aan de Vlaamse overheid om 
scholen die zich op dit vlak onderscheiden extra te ondersteunen. Omdat – 
zoals Nelson Mandela al stelde – onderwijs het machtigste wapen is om de 
wereld te veranderen. Laten we met z’n allen hier dus de schouders onder 
zetten. 

Johan Danen, Vlaams parlementslid

REGIONAAL

© Jan Bellen
© Jan Bellen
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HIER

Oxfam Wereldwinkel Bilzen

 

Met de wereldwinkel tonen wij dat 

samenleven meer is dan winst 

maken. Daarom zijn er mensen nodig: 

mensen die komen kopen, maar ook 

vrijwilligers om de winkel open te 

houden.

Doe mee! Kom meewerken als 

vrijwilliger in onze wereldwinkel!

>> Korenstraat 24 Bilzen

>> www.oww.be/bilzen

>>email: bilzen@oww.be

1

Jong Groen Bilzen in actie

Met een ludieke actie rond 

vakantieparadijzen lieten Ilona, Bram 

en Stijn zien dat jonge beginnende 

ondernemers in België veel hoger 

belast worden dan grote 

multinationals.

Wil jij volgende keer meedoen, stuur 

dan een email naar 

stijn.bruggen@groen.be

2
GroenPlus fietst door Limburg.

Van 11 tot 14 juli verkent GroenPlus de 

mooiste plaatsen in Limburg. We 

bezoeken er duurzame sociale 

initiatieven die het verschil maken. Je 

kan elke dag aansluiten en samen het 

andere Limburg verkennen.

Meer weten: 

bert.verleysen@groen.be

3

Share&Care kiest resoluut voor 

een deeleconomie!

Elke derde zaterdag van de maand 

organiseert Share&Care een deelplein 

in de Pabilo te Bilzen. Breng de 

bruikbare spullen die je zelf niet meer 

nodig hebt naar hier en geef ze zo een 

nieuw leven. Vind je iets dat je zelf 

kan gebruiken? Dan krijgt dat bij jou 

een nieuw leven. En dan genieten van 

gezellig samenzijn! Meer hoeft dat 

niet te zijn. 

Meer info op www.share-care.be

4



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.

BRUSSELEN MET GROEN BILZEN

WOENSDAG 5 JULI
BEZOEK AAN HET VLAAMS PARLEMENT

Op woensdag 5 juli gaan we op jaarlijkse uitstap naar Brussel.
We vertrekken 's morgens per trein vanuit Bilzen.

In de voormiddag maken we een geleide wandeling door Brussel.
 's Middags worden we ontvangen

door ons Vlaams Parlementslid Johan Danen
met een broodjeslunch en een rondleiding.

Daarna wonen we een openbare zitting bij in het halfrond.
Inschrijven kan via 
bert.verleysen@

groen.be 

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.




