Hier
in Bilzen

#imagineBILZEN2020
Generatie zonder stempels
Over rimpels, ogen en lippen

‘Verbinding is het
doe-woord voor het
Bilzen van morgen’
© Jan Bellen

#BURGER&BELEID
SAMEN ÉÉN VERHAAL!
#imagineBILZEN2020: wij zijn
klaar voor een echt partnerschap
tussen burger en beleid!
Stilaan bewegen de spelers op het
politieke speelveld zich richting
gemeenteraadsverkiezingen. Het
moment waarop de burger bepaalt
aan wie hij of zij het beleid van Bilzen
toevertrouwt. Groen Bilzen trekt op
een andere manier naar die
verkiezingen. Wij kiezen radicaal

voor een beleid gemaakt door een
partnerschap tussen burger en
beleid. De toekomst maken we
vanuit een gezamenlijke
betrokkenheid. Met dit breed
partnerschap vormen we het Bilzen
waarin we willen leven, wonen,
werken, ondernemen en feesten.
Samen kunnen we dit waarmaken
zonder dat er iemand aan de kant
blijft staan.

Met de aftrap van het project
#imagineBILZEN2020 leggen we nu
de stapstenen voor de toekomst.
Samen zetten we de lijnen uit voor
het beleid van morgen. Dat gaat niet
alleen over de invulling en aankleding
van parken, niet alleen over de kleur
van klinkers, maar over alle
belangrijke beslissingen die iedereen
in deze stad aanbelangen.
Het doe-woord hierbij is

"verbinden"! Verbinding tussen de
verschillende betrokkenen in het
beleid van de stad: gemeenteraad,
stadsmedewerkers, sociale en
culturele organisaties, ondernemers,
buurtbewegingen en burgers.

WAT ALS ...
...burgers in buurten en organisaties
samenwerken met ondernemers, met
scholen en instellingen... Wat wordt
er dan morgen allemaal mogelijk?!

HIER

Een stad van iedereen
#IMAGINEBILZEN2020: MEER DAN EEN POLITIEK PROJECT

Samen kiezen voor #imagineBILZEN2020, waarin we nadenken over en bouwen aan een b(l)oeiend Bilzen.

#imagineBILZEN2020 is een initiatief van Groen Bilzen, maar is over de
partijgrenzen heen een oproep voor een b(l)oeiend Bilzen. De
kernwoorden? Lokaal&divers, verbinding en duurzaam.
Lokaal&divers zit in het DNA van Bilzen: verschillend in buurten, culturele
achtergronden, ondernemerschap en veel meer. Telkens met een eigen accent.
Al deze verschillen maken de rijkdom van Bilzen, de bron voor een kleurrijke en
b(l)oeiende samenleving.
Verbinding is de hefboom voor #samenstadmaken. Een geëngageerd
beleid mag zich niet verschuilen achter een heilige neutraliteit. Ze moet de
uitdaging aangaan om het gesprek op gang te brengen tussen mensen met
verschillende standpunten, met ogenschijnlijk tegengestelde belangen en
uiteenlopende verwachtingen. Het beleid heeft de kans om dromen en plannen
te laten samensporen in één gezamenlijk project: een b(l)oeiend Bilzen voor
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iedereen!
Duurzaam is niet behouden wat we hebben, maar kansen geven aan
morgen. Onze kinderen en kleinkinderen hebben deze aardbol nog nodig. Hoe
gaan we vandaag om met energie? Hoe organiseren we onze mobiliteit? Hoe
kunnen we nog meer genieten van onze rijkdom aan parken in Bilzen? Deze en
vele andere vragen moeten we ons stellen als we willen dat onze kinderen en
kleinkinderen kunnen opgroeien zonder het vooruitzicht dat de aardbol op is!
#imagineBILZEN2020 kijkt naar wat mensen waardevol vinden, naar wat onze
leefomgeving nodig heeft en naar wat het mogelijk maakt dat onze
ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn!
Blijf niet aan de kant staan, maar teken mee aan de blauwdruk voor het
Bilzen van morgen. Met gedeelde waarden en dromen kunnen we samen
werken aan dat b(l)oeiend Bilzen! Meld je deelname aan
#imagineBILZEN2020 bij bert.verleysen@groen.be.

HIER

STERKE VROUWEN
VOOR ONZE SAMENLEVING
ÔZLEM UYAR

auteur van "De ware sultanes"
meer over het boek op groenbilzen.be/sultanes

Ik kijk dankbaar terug op een gelukkige jeugd met veel kansen om me te
ontplooien. Met een ruimdenkende vader en een sterke moeder als voorbeeld
was ik ertoe voorbestemd om een buitenbeentje te worden. Met een kinderlijke
naïviteit leerde ik overleven. Ik vond mijn weg in twee verschillende
werelden, al kwam ik er niet zonder kleerscheuren vanaf. Ik schreef mijn
verhaal neer met frustraties, maar vooral met hoop!

"ACH, HET IS NU EENMAAL EEN JONGEN"
Ik vertel het verhaal van sterke en moedige vrouwen in een multiculturele
wereld. Samen met hen wil ik meer zijn dan “de moslima”, “de
gescheiden vrouw” of wat dan ook. Wij zijn zoveel meer dan die stempels.
Wij kunnen zelf zorgen voor een samenleving zonder de vergoeilijkende
uitspraak over onze zonen “ach, het is toch een jongen”! Mijn boek “De ware
sultanes” is een wake-up call om te werken aan een samenleving met een
nieuwe generatie gentlemen en zelfbewuste sterke vrouwen.

struggle van kinderen om op school
mee te kunnen, vaak door
taalachterstand. Het kan anders!
Onderwijs en opvoeding maken het
verschil.
Ik wil mee jonge moeders
sensibiliseren. We kunnen de
toekomst maken door een
ruimdenkende generatie, onze
eigen jongens en meisjes, groot te
brengen.

EEN GENERATIE ZONDER
STEMPELS
Die uitdaging voel ik ook bij Groen. Ik
kies om me te engageren voor die
warme samenleving. Een hoopvolle
multiculturele wereld maken we
samen, zodat onze kinderen in een
betere wereld kunnen opgroeien waar
stempels niet langer kansen
beperken.
De kinderen zijn onze toekomst en die
moeten alle kansen krijgen in deze
multiculturele samenleving!

Schrijven maakte me zelfbewuster. Als jeugdwelzijnswerker in Genk zag ik de

GEEF ANDEREN ZUURSTOF
Eind dit jaar vier ik mijn vijftigste
verjaardag. Het lijkt een drempel. Ben
ik halverwege? Nee, dat gevoel heb ik
niet. Ik voel dat dingen nu
samenvallen, dingen die ik graag doe
en waarvan ik kan genieten met de
mensen rond me.
Ik ben veel met oude mensen
bezig, als vrijwilliger en als
kunstenaar. Ik geniet ervan om
samen met hen dingen te doen, hen
een fijne dag bezorgen. Ik ben heel erg
gepassioneerd door die mensen,
luisterend naar hun verhalen van
vroeger, naar de verhalen over hun
kinderen ...
Hun verhalen inspireren me voor
mijn andere bezigheid: gezichten
tekenen.

‘Rimpels, ogen en lippen
vertellen het levensverhaal
van mensen'
Ik zie dan de rimpels die het leven op
hun gezicht tekende, hun ogen en
lippen die mij hun verhaal vertellen.
Het doet me denken aan mijn jeugd,
aan mijn vader. Hij trok met ons de
bossen in. Dan voelde ik wat een
boom betekent voor een mens.
Hebben we dat niet allemaal
nodig? Licht, lucht en wind door
onze takken zodat we zuurstof
kunnen geven aan anderen?

SANDRA FUNK
vrijwilligster en kunstenares
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VOOR JE AGENDA
WOENSDAG 8 NOVEMBER 2017
om 19u15 in zaal Concordia, Markt
Bilzen: DIRK HOLEMANS met de
voorstelling van zijn nieuwste
boek "Vrijheid en zekerheid". De
toegang is gratis.
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017
Share&Care organiseert het
maandelijks DEELPLEIN van
14u00 tot 17u00 in de
Pabilolokalen in Bilzen. Dit
deelplein staat in het teken van
Sinterklaas.
DONDERDAG 7 DECEMBER 2017
om 20u00 in Café PaperCup,
Brugstraat Bilzen: OP DE SOFA
MET ELI BIJNENS: vluchtelingen,
een probleem of een uitdaging?
Een avond met Eli over haar
vrijwilligerswerk bij vluchtelingen.
ZONDAG 21 JANUARI 2018
om 10u00 in zaal Concordia, Markt,
Bilzen: PETRA DE SUTTER over
haar boeken "[Over]leven" en "De
maakbare mens". Deze
boekvoorstelling sluiten we af
met een NIEUWJAARSDRINK
aangeboden door Groen Bilzen,
Groen Riemst en Groen Hoeselt.
13 - 14 EN 15 MAART 2018
In maar staat er EEN
DRIEDAAGSE REIS VAN GROEN
BILZEN NAAR STRAATSBURG op
het programma, met een bezoek
aan het concentratiekamp
Natzweiler-Struthof, een
wijnkelder en het Europees
Parlement. Meer info op
www.groenbilzen.be

GROEN

STA MEE OP VOOR HOOP
EN PERSPECTIEF

Voorzitster Meyrem Almaci

Moeten we genoegen nemen met het verhaal dat het allemaal slecht
gaat? Steeds meer mensen geloven van niet. ‘Na jaren van besparen en
polariseren, geven wij mensen opnieuw ademruimte en perspectief’,
zegt voorzitster Meyrem Almaci vastberaden. ‘Ons land bruist van de
doeners die niet bij de pakken blijven zitten. Menselijke, eerlijke en
gezonde oplossingen: daar blijven we elke dag keihard voor werken.’
‘Neem nu Martine,’ vertelt Meyrem, ‘een energieke vrouw van 59 jaar. Een paar
maanden geleden werd haar bedrijf overgenomen door een concurrent. De
rustige vastheid van haar job sloeg plots om in onzekerheid. De overheid doet
er nog een schepje bovenop: Martine verliest 140 euro pensioen per maand.’
Meyrem herinnert zich ook het verhaal van Yassin. ‘Yassin heeft autisme.
Sinds dit jaar staat hij er alleen voor in de klas, want de overheid snoeide
in de uren individuele begeleiding.’ Of Toon, die een bioboerderij heeft.
‘Door de fipronilcrisis zit ook zijn bedrijf nu in moeilijk vaarwater.’
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‘Martine, Yassin en Toon
kunnen op ons rekenen voor
echte oplossingen’
De antwoorden van Groen zijn glashelder. Martine verdient een waardige oude
dag. Ons basispensioen begint te tellen vanaf de armoedegrens en niet meer
vanaf nul. Yassin krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft, want wij investeren
opnieuw in onderwijs. En ook Toon krijgt het onmisbare duwtje in de rug: we
maken de broodnodige omslag naar een duurzame en diervriendelijke landbouw.
‘Martine, Yassin en Toon zijn geen slachtoffers van een natuurwet, maar
van politieke keuzes’, besluit Meyrem. ‘Ze kijken naar ons en vragen
een antwoord. Tegen hen zeg ik: jullie kunnen op ons rekenen.’
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BE.INVEST: INVESTEREN IN DE
TOEKOMST VAN ONS LAND
De tunnels in onze hoofdstad brokkelen af en we komen niet
verder dan wat oplapwerk. Onze kerncentrales vertonen duizenden
scheurtjes, maar we laten ze gewoon draaien. De treinen rijden
vaker te laat dan op tijd en we besparen lustig verder. ‘Kennedy wou
naar de maan. Maar wat willen wij?’, vraagt federaal fractieleider
Kristof Calvo zich af. ‘Wat is onze droom, onze ambitie?’
Het kan anders, vonden de groene
fractieleiders, en BE.invest was
geboren. BE.invest is een nationaal
investeringsplan van Groen en
Ecolo dat ons land klaarstoomt voor
morgen. We maken de omslag naar
hernieuwbare energie, ontwarren
de mobiliteitsknoop en omarmen de
digitale toekomst. ‘Het is de taak van
de overheid om er voor te zorgen dat

‘Kennedy wou naar de
maan. Wat is onze
droom, onze ambitie?’

alle basisinfrastructuur mee is met
de tijd’, vindt Vlaams fractieleider
Björn Rzoska. ‘Maar we zien eigenlijk
het omgekeerde: de publieke
investeringen dalen jaar na jaar en we
hinken achterop in Europa.’ BE.invest
stelt duidelijke doelen tegen 2030.
‘Met dit toekomstplan zitten we
binnenkort weer in de kop van het
Europese peloton’, besluit Kristof.

Ontdek al onze toekomstplannen op www.groen.be/beinvest

Batterijfabriek

Treinland

Zowel thuis als op de baan
moeten we meer energie kunnen
opslaan. Daarvoor hebben we
krachtigere batterijen nodig.
Ons land wordt Europees
koploper in batterijproductie.

De NMBS zit in een wurggreep
van besparingen. Wij investeren
opnieuw in ons treinnetwerk.
Het resultaat: stiptere treinen,
vlottere verbindingen en
een fijnmazig netwerk.

0 0

,0

Nul op de meter

De Brusselse Noordwijk wordt
het kloppend hart van de digitale
sector in België. Het geeft de
wijk opnieuw een ziel nadat de
Vlaamse administratie er wegtrok.

Onze woningen en gebouwen
energieneutraal maken:
het kan. We lanceren een
energierenovatieprogramma
en wekken onze elektriciteit
duurzaam op. In Nederland
doen ze het al met het ‘nul
op de meter’-programma.
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Zinneke Valley

Federaal fractieleider Kristof Calvo en Vlaams fractieleider Björn Rzoska.
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REGIONAAL

NOORD-ZUID: INTENDANT
MOET GEPOLARISEERDE
SITUATIE ONTMIJNEN
De Vlaamse regering beschouwt de
Limburgse Noord-Zuidverbinding
voortaan als een complex project.
Dit moet zorgen voor een duurzame,
menselijke en toekomstgerichte
oplossing. De procedure complexe
projecten moet ‘all-in’ zijn, met
inspraak van de betrokkenen en
afweging van de alternatieven.
Zo kunnen we eindelijk komen tot een
gedragen en toekomstbestendige
oplossing.
Groen wilt dat de Vlaamse regering
een onafhankelijke ‘intendant’
aanstelt. Zo’n intendant zorgde
recent voor een doorbraak in het
Antwerpse Oosterweeldossier. Men
moet ook onmiddellijk beginnen met
doorstromingsmaatregelingen op het
huidige tracé, het treinspoor 18
reactiveren en zorgen voor efficiënte
fietsverbindingen. Er is geen enkele
reden om hiermee te wachten.
Na bijna een halve eeuw geknoei door
de traditionele politieke kopstukken
in Limburg moet het dossier met open
vizier aangepakt worden.

Johan Danen, Vlaams parlementslid
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MAAK LIMBURG VOORTREKKER IN DE UITBOUW VAN
NIEUWE FIETSSNELWEGEN
© Jan Bellen

ROEP JE GEMEENTE OP
OM CO2-UITSTOOT TE
VERMINDEREN

Uit een studie van VITO blijkt dat de gezondheidswinst van fietssnelwegen tot
14 keer hoger ligt dan de kost om ze aan te leggen. Opvallend: de impact van
kortere files, geluidsoverlast en gereduceerde CO2 wordt niet eens in rekening
gebracht. Als we hiermee wel rekening houden, zou de balans nog een pak
positiever zijn.

Zes jaar geleden tekenden alle
Limburgse burgemeesters de
'Covenant of Majors'. Het was een
schriftelijke afspraak met Europa
dat onze gemeenten de uitstoot
tegen 2020 met 20% zouden
verminderen. Nu komt er vanuit
Europa een vernieuwde versie,
waarbij de lat hoger zal liggen.
De provincie zal de gemeenten de
komende maanden vragen om
deze 'New Integrated Covenant of
Majors' te ondertekenen. Hoe meer
mensen hierom vragen, hoe beter.
Moedig dus zeker jouw gemeente
mee aan om te tekenen!
Lees er meer over op
www.covenantofmayors.eu

Ook in Limburg zijn er plannen voor fietssnelwegen, met als belangrijkste de
Noord-Zuidas (Hamont-Achel – Gingelom) en de Oost-Westas (Lanaken –
Tessenderlo). De Oost-Westas loopt grotendeels via de jaagpaden langs het
Albertkanaal over een afstand van 60 kilometer. De Noord-Zuidas gaat ten
noorden van Hasselt over de oude spoorwegbedding van de Lijn 18 naar
Hamont-Achel, een afstand van 45 kilometer.

Katrijn Conjaerts,
provinciaal voorzitter

Johan Danen
Vlaams parlementslid

Een deel van de basisinfrastructuur ligt er al, maar er moet nog veel
geïnvesteerd worden in veilige fietsoversteekplaatsen en ontbrekende
stukken. Zo zal het tracé ten Zuiden van Hasselt Gingelom bereiken via Alken en
Sint-Truiden. Op dit gedeelte moet nog een aanzienlijk deel van de fietspaden
worden aangelegd.
Groen Limburg roept op om versneld werk te maken van de verdere
ontwikkeling van deze trajecten. Limburg is altijd de fietsprovincie bij uitstek
geweest, door ons recreatief fietsroutenetwerk. Nu kunnen we dit momentum
aangrijpen om ook op vlak van fietssnelwegen een voortrekker te worden.
Groen doet dan ook een warme oproep om deze kans met beide handen aan te
grijpen. Want bij dit dossier wint iedereen: we krijgen minder luchtvervuiling en
meer mobiliteit. Fietsers zullen blij zijn met de betere infrastructuur, en mensen
die toch de auto nodig hebben kunnen profiteren van het afnemend aantal files.
Waar wachten we eigenlijk nog op?
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#imagineBILZEN2020
De aftrap op 24 september was een
succes. De volgende maanden
werken we samen met andere
betrokkenen aan dromen en plannen
voor het Bilzen waarin we willen
leven, wonen, werken, ondernemen
en feesten.
Jij kan ook meedoen!
Meld je vandaag aan bij
bert.verleysen@groen.be.

2
Zondag 24 september was er de
Refugee Walk in Genk. Jong Groen
Bilzen was er ook bij!
Vluchtelingen leggen vaak lange
afstanden af op zoek naar een veilige
thuis. Meestappen in de Refugee
Walk betekent aandacht geven aan
die veilige thuis, zonder oorlog of
geweld.

3
Eli Bijnens was een paar maand
lang vrijwilligster bij
vluchtelingen op Chios.
Hiervoor ontving ze op 12 juli de
Groene Pluim uit de handen van
Johan Danen.
Haar verhaal kan je komen
beluisteren op donderdag 7 december
om 20u00 in de PaperCup, Brugstraat
Bilzen.

Meer info over Jong Groen Bilzen bij
stijn.bruggen@groen.be.

Meer hierover kan je lezen op
www.groenbilzen.be/eli

4
Op zondag 25 juni vormde een
internationale groep een
mensenketting tussen Tihange en
Aken.
Met Groen Bilzen deden wij mee om
een signaal te geven dat kernenergie
vandaag niet meer kan! Er zijn andere
opties voor duurzame energie, en
daar moet het beleid radicaal voor
kiezen.

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 zondagvoormiddag 21 januari 2018
ben je welkom in zaal Concordia, Markt Bilzen.
Om 10u00 bespreekt Petra De Sutter haar boeken
“[OVER]LEVEN” en “De maakbare mens”.
Aansluitend is er de nieuwjaarsdrink
van Groen Bilzen. Meer info vind je op
www.groenbilzen.be/petra.

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.

