
Heb jij ook het gevoel dat de politici altijd
iets beslissen waarvan je denkt "hoe
komen ze erbij om nu zoiets te doen"?
Denk jij soms ook "waarom leggen ze die
weg nu op die plaats? Kan die weg nu niet
tien meter meer naar links liggen?"
"Waarom planten ze nu die bomen juist
hier langs mijn deur? Zij moeten zeker
geen bladeren bijeenvegen?" "Kunnen ze
dan echt geen betere verlichting hangen

aan dat zebrapad?" "Moeten ze nu juist in
mijn achtertuin die nieuwe woningen
optrekken?"

Als burgers begrijpen we dikwijls niet de
beslissingen van het beleid. Nochtans
hebben wij die mensen verkozen om de
dingen voor ons te regelen. En dan is het
antwoord steevast: "Wij moeten opkomen
voor het algemeen belang!" Alsof dat
algemeen belang heilig is en ergens veilig
bewaard, ver van de bewoners.

Bewoners beleven een buurt of wijk
anders. Voor de bewoners is een buurt,
een park, een speelplein, een wijk, een
sportveld of een straat geen dossier
tussen de vele andere. Het is hun
dagelijkse leefruimte, waar zij samen met
andere bewoners bouwen aan een leven.
Door in een straat te wonen kennen zij het

wel en wee. Als geen ander weten zij hoe
hun kinderen naar school gaan en waar
jongeren mekaar treffen om hun verhalen
te vertellen. Het zijn de bewoners zelf die
weten wat er kan gedaan worden om het
leven in hun wijk of buurt nog aangenamer
te maken.

Daarom vindt Groen Bilzen het belangrijk
dat bewoners zelf mee schrijven aan het

verhaal van hun buurt en hun wijk. UW
GEDACHT is waardevol. Groen Bilzen wil
horen wat vandaag beleidsmakers en
bewoners reeds samen kunnen doen voor
de stad van morgen.

Samen #bloeiendtoekomst maken, ook
met UW GEDACHT!
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LEVE DE DOENERS

ONDERNEMEN
VOOR DE TOEKOMST
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> De verhalen van de buren, hun wensen en dromen zijn de krijtlijnen voor een aangename buurt
om in te wonen.

UW GEDACHT VOOR EEN
#BLOEIENDBILZEN
Groen Bilzen werkt in 2016 aan een #verbindendbilzen,
bewoners die samen schrijven aan het verhaal van een
#bloeiendbilzen. Daarom trekt Groen Bilzen de komende
maanden naar de buurten en wijken van de stad. Ook bij jou!

ESTHER KHANNA
Ondervoorzitster Groen Bilzen
esther.khanna@groen.be

Limburg moet ook in de toekomst op energievlak het voortouw
blijven nemen.

>

JOHAN DANEN
Vlaams parlementslid
johan.danen@groen.be

Bilzerse Energieavond met Johan Danen
Jaarlijks wisselen ontelbare gezinnen van energieleverancier. Je
verwacht dat die mensen kiezen voor een tarief dat zo goedkoop/
groen mogelijk is. Toch kiest slechts 5 % voor het goedkoopste
tarief voor elektriciteit en tweederde het duurdere.

Waarom is dezelfde elektriciteit zo verschillend in prijs? Bijna
iedereen betaalt daarenboven veel te veel. Sommige
energieleveranciers gebruiken met succes allerlei trucs  om
gebruikers te binden aan veel duurdere tarieven.  Ook nog: vorige
winter vreesden we voor een black-out, en toch  hadden we
massa’s energie over. Het gebrek aan een samenhangend
energiebeleid laat duidelijk zien tot wat voor absurde toestanden
dat leiden kan.
Hoe moet het verder? Zijn er échte alternatieven? En is Duitsland
met zijn Energiewende echt de beste leerling van de klas?
Op deze vragen geeft Johan Danen een antwoord tijdens onze
energieavond.
Op deze avond helpen we jou ook te kiezen voor het goedkoopste
en/of het groenste tarief. Als dit je interesseert, breng je best de
meest recente jaarafrekening mee!

Prakisch:  dinsdag 26 april om 19u30 in De Kimpel

Experts voor samen stad maken? Dat
zijn de bewoners zelf!
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Onze economie en samenleving zijn gericht op
groei. Stilstaan is achteruitgaan, we moeten
groeien. Tegelijkertijd voelen we ons zo
machteloos. Buitenlandse CEO’s beslissen over
jobs in onze fabrieken. Internationale akkoorden
bepalen wie wat en wanneer hier mag
verkopen. Het is een wereldwijd web, waarbij

niemand weet wat waar begint of eindigt, tot
het in het honderd draait.

En toch voelen we aan onze vingertoppen dat
het anders kan. Wij zien heel wat beginnende
ondernemers en lokale organisaties op een
andere manier zaken doen. Niet enkel gericht op
groei, maar vooral op ontwikkeling en een
gelukkiger leven.

Alternatieve economieën ontstaan. Andere
samenwerkingsvormen maken nieuwe dingen
mogelijk. In onze omgeving zien we talrijke
geslaagde voorbeelden.

Is in Bilzen gelegenheid voor een "box store",

een plaats waar jonge handelaars hun ideeën
kunnen uitproberen? Kunnen we ruimte geven
aan een concept als "stores within a store",
waar beginnende ondernemers samen werken
aan een nieuw concept? Hoe zou het zijn als we
industriezones anders inrichten met gedeelde
voorzieningen die uitnodigen tot samenwerken?

Met Groen Bilzen willen we mensen met nieuwe
ideeën in verbinding brengen vanuit de
overtuiging dat er niet één alternatief is, maar
dat de verbinding van vele alternatieven de weg
opent voor nieuw ondernemerschap.

Experimenteren met alternatieve
winkelvormen als opstap voor jonge
ondernemers
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Bilzen heeft vele mogelijkheden voor een bloeiend handelscentrum. Beginnende
ondernemers steunen kan zorgen voor een extra impuls.

>

4 UW GEDACHT
VOOR EEN #BLOEIENDBILZEN

Besparen en bezuinigen. Men dwingt ons om het met zijn allen met
minder te doen. En toch hebben we het gevoel dat het niet lukt,
zelfs met al die bezuinigingen. Hoe zou het zijn als we niet langer
meer of minder van hetzelfde doen, maar het echt anders doen?

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

Nieuw in Bilzen: 't Geefpleintje
Dingen geven en dingen nemen, het begin van nieuw leven.
Het kringloopdenken in de praktijk. Op een geefpleintje kan
je dingen komen geven, zelf dingen komen halen, of gewoon
een gezellige babbel komen slaan.
Iedereen is welkom op elke tweede zaterdag van de maand
aan de Kimpel in Bilzen. Een eerste keer op 9 april van 10u
tot 14u.
't Geefpleintje is een initiatief van Share&Care, een
welzijnsorganisatie van Bilzenaren voor Bilzenaren.
Meer info via e-mail bij sonja.hiemeleers@groen.be.

www.groenbilzen.be/geefpleintje

-

13 april: op de sofa bij Anniek
Sinds begin 2016 heeft Bond zonder Naam (BZN) een nieuwe
directeur, Anniek Graviilakis. BZN kennen we  nog van de
maandelijkse spreuken. Maar vandaag doet BZN zoveel
meer, het is een sociaal-culturele beweging die gevoelig is
voor verborgen onrecht. Verder draagt BZN een hoopvolle en
positieve boodschap uit voor onze samenleving van morgen.
Groen Bilzen ontvangt Anniek voor een gesprek over BZN,
haar werk en haar passie. Tijdens "Op de sofa bij Anniek"
maak je kennis met het boeiende verhaal van een
fantastische dame met een passie voor een warme
samenleving.
Praktisch: woensdag 13 april om 19u30 in theatercafé De
Kimpel.

www.groenbilzen.be/anniek
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Uit de boekenkast: "Ontgroei: Een
vocabulaire voor degrowth in een nieuw
tijdperk"
Heb jij ook zo het gevoel dat wij eigenlijk onze samenleving
anders kunnen inrichten? Droom jij van een samenleving die
gekemerkt is door een waarachtige bloei? Heb jij ook
behoefte aan een ander denkkader?
Dan is dit het boek dat je ter hand kan nemen. Niet om in één
adem door te lezen, maar gewoonweg als inspiratie om
samen een #bloeiendtoekomst te maken.

Wil je dit boek lezen? Mail naar bert.verleysen@groen.be

-

Ook jij kan meedoen met Jong Groen!
Ook in Bilzen wil een aantal jongeren niet langer toekijken
hoe het beleid de samenleving stuurt. Zij steken de hoofden
bij elkaar om zelf hun toekomst te schrijven. Ook jij kan
deelnemen. Binnen Jong Groen Bilzen kan jij meeschrijven
aan de samenleving van jouw dromen.
Van 6 tot 10 juli vindt in Tongeren het jaarlijks zomerkamp
van Jong Groen plaats, met als thema: "OPERATION
OXYGEN". Tijdens deze dagen verbindt Jong Groen
ontspanning met een boeiende inhoud rond ‘de nieuwe
maatschappij’. We dromen luidop over een meer leefbare
toekomst en hoe er te geraken. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat werk werkbaar blijft en we onszelf niet voorbij
hollen? Maar ook: hoe kunnen we het feminisme aangrijpen
om naar een model te gaan waarin man en vrouw
gelijkwaardig zijn?
Meer over Jong Groen in Bilzen: stijn.bruggen@groen.be

www.jonggroen.be

CONTACT Groen Bilzen

Bert Verleysen

Wijngaardstraat, 16

3740 Bilzen

0477 874 272

bert.verleysen@groen.be

www.groenbilzen.be

@groenbilzen

facebook.com/GroenBilzen
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