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Brigitte Claes: "In 
Herk-de-Stad moeten 
we blijven kiezen voor 
solidariteit met mensen 
die hulp nodig hebben!"

GROENE STEUN VOOR HET 
OCMW VAN HERK-DE-STAD!
Sinds 2019 zit Brigitte Claes voor 

Groen in het Bijzonder Comité voor 

de Sociale Dienst van het OCMW.  

Vanaf 2021 wordt ze opgevolgd 

door iemand van de meerderheid.

Die twee jaar waren voor Brigitte een 

interessante ervaring: “Ik ben zeker 

tevreden over mijn inzet in het comité. 

Je merkt telkens hoe ons OCMW 

probeert om mensen in armoede een 

beter leven te geven. Wie een te laag 

inkomen heeft, heeft recht op een 

leefloon en op degelijke huisvesting. 

Dat lijkt heel logisch, maar de praktijk 

is soms heel anders. De OCMW-mede-

werkers moeten rekening houden met 

allerlei regels en moeten hun advies 

voorleggen aan het Bijzonder Comité. 

Bij discussies probeer ik als Groene 

altijd uit te gaan van het goede en de 

eigen kracht van de mensen die hulp 

vragen bij het OCMW. Dan ben ik altijd 

blij wanneer anderen comitéleden 

mijn voorstellen steunen.”

“Ook bij ons zijn er nog veel mensen 

die het moeilijk hebben. En ook in Herk 

vangen we vluchtelingen op. Mensen 

die uit de oorlog in Syrië of Palestina 

naar ons land gevlucht zijn en onze 

bescherming en hulp echt nodig 

hebben. Soms ben ik bang dat we dat 

vergeten. En door de coronacrisis 

hebben veel mensen het nog 

moeilijker gekregen."

“Wat ik vaststel, is dat alleen steun 

geven niet volstaat. Men moet meer 

op de lange termijn denken. Er zijn 

bijvoorbeeld nog meer sociale huur-

woningen nodig. Veel mensen hebben 

een te hoge energiefactuur. Het heeft 

geen zin om daar geld voor te blijven 

geven, als het probleem in feite ligt bij 

de slecht geïsoleerde woning of de 

versleten verwarmingsketel...

We moeten in Herk-de-Stad blijven 

kiezen voor solidariteit met mensen 

die onze hulp nodig hebben. Nog meer 

in deze coronatijden!"

in Herk-de-Stad

Het OCMW een beetje Groen

Groene resultaten

Open oorlog met Natuurpunt?

© Groen Herk-de-StadBrigitte Claes, lid van Groen, Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst



HIER

Volgehouden inzet zorgt voor  
Groene resultaten! 

Groen gemeenteraadslid Gunter De Ryck: "Blij dat het station van 
Schulen een mobipunt wordt. Een belangrijk Groen resultaat!"

© Groen Herk-de-Stad

"The duty of an opposition is to 

oppose (of: de taak van een op-

positie is om tegen te werken). Dat 

wordt wel eens beweerd, maar ik ben 

het daar niet helemaal  mee eens", 

zegt Groen gemeenteraadslid 

Gunter De Ryck. "Een gemeentelijke 

oppositie moet het doen en laten van 

de burgemeester en schepenen 

kritisch opvolgen en, wanneer dat 

nodig is, aan de alarmbel trekken. Dat 

doen we zeker, maar in mijn ogen 

moet een oppositie ook constructief 

kunnen meedenken, zodat Herk-de-

Stad een betere plaats wordt voor 

alle Herkenaren.

Namens Groen dien ik regelmatig 

voorstellen in over grote of kleine 

zaken waar Herkenaren van wakker 

liggen. Jammer genoeg worden deze 

punten bijna altijd door de meerder-

heid weggestemd, maar – en dat is 

het goede nieuws – de meerderheid is 

niet helemaal doof voor onze 

constructieve voorstellen en af en 

toe duiken onze ideeën toch op in 

voorstellen of adviezen van het 

bestuur. Het mobipunt bij het station 

van Schulen en de oproep tot ‘Meer 

vrouw op straat’ zijn hiervan twee  

mooie voorbeelden.

Een mobipunt is een plaats waar 

verschillende vormen van (openbaar) 

vervoer zoals bussen, treinen, (deel) 

fietsen, taxi’s, etc. op elkaar worden 

afgestemd, zodat de mensen zich 

vlot kunnen verplaatsen zonder al te 

veel tijd te verliezen. Ons voorstel om 

van het station van Schulen een 

mobipunt te maken werd vorig jaar, 

tijdens de gemeenteraad van 

november 2019, weggestemd. Dit jaar 

kwam onze vraag opnieuw aan bod 

tijdens de bespreking van het nieuwe 

vervoersplan van De Lijn. We zijn dan 

ook blij dat ons bestuur bij de uitwer-

king van het nieuwe vervoersplan van 

De Lijn geijverd heeft om van het 

station van Schulen een mobipunt te 

maken. We zijn nog blijer om vast te 

stellen dat De Lijn dit advies heeft 

gevolgd!

Herk-de-Stad telt weinig straten die 

de naam van een vrouw dragen en 

Groen vroeg in het kader van de 

campagne 'Meer vrouw op straat’

dat de volgende vijf nieuwe straten, 

de naam van een vrouw zouden 

krijgen. Deze ambitie bleek iets te 

hoog te liggen voor ons gemeente-

bestuur, maar zij beloofden wel dat 

de eerstvolgende straatnaam de 

naam van een vrouw zou dragen. De 

belofte werd inderdaad ingelost en 

sinds september is de Catharina van 

Loon-straat een feit.

Het vraagt geduld en inzet, maar 

stapje voor stapje proberen we met 

jullie steun van Herk-de-Stad een 

betere Groene gemeente te maken!"

GUNTER DE RYCK
GEMEENTERAADSLID 
GROEN HERK-DE-STAD
GUNTER.DERYCK@GROEN.BE
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‘Tegen alle adviezen in gaf de 
gemeente zichzelf een nieuwe 
grondwatervergunning !’

VOERT ONZE GEMEENTE EEN  
OORLOG MET NATUURPUNT? 

HET LIJKT WEL OF HET SCHEPENCOLLEGE VAN HERK-DE-STAD EEN 

OORLOG VOERT MET DE NATUURBEWEGING. Groen vindt dat onbegrijpelijk 

van deze coalitie van Sp.a, Open Vld en CD&V. In de plaats van actief samen te 

werken met de lokale afdeling van Natuurpunt ''De Vrienden van het Schulens-

broek', om de kwetsbare en zeldzame natuur in onze gemeente te beschermen, 

kiest het gemeentebestuur om de haverklap voor de confrontatie. Een machts-

spel dat bovendien handenvol geld kost. Voor Groen is de maat vol en ons 

gemeenteraadslid Gunter De Ryck vraagt dat het schepencollege snel weer 

werk maakt van overleg en partnerschap. Gunter geeft twee voorbeelden: "We 

begrijpen niet wat er aan de hand is. Eerst weigerde de gemeente stilzwijgend 

de vergunning voor de aanleg van nieuwe poelen in de zone achter industrie-

gebied 'Daelemveld' en toen de provincie deze vergunning wél toekende, stelde 

het schepencollege een dure advocaat aan om na te gaan of er toch niets in te 

brengen is tegen deze inrichtingswerken. Een ander voorbeeld is het natuur-

SCHOL, DOE ZE NOG EENS VOL!

DE BOUWVERGUNNING VAN EX-

SCHEPEN VANUYTRECHT

MIDDEN IN OVERSTROMINGS-

GEBIED WERD VOOR DE 

TWEEDE KEER VERNIETIGD

door de Vlaamse Raad voor 

Vergunningsbetwistingen na 

verzet van Natuurpunt, de 

Vlaamse Milieumaatschappij en 

enkele bezorgde buren (waar-

onder één van onze Groen-leden).

Groen Herk-de-Stad wil dat er een 

onmiddellijk verbod komt op het 

bouwen in de resterende open 

ruimte, zeker in waardevolle 

natuur en overstromingsgebied!

Er mag geen woonuitbreidings-

gebied meer aangesneden 

worden. Uiteraard moet er een 

gepaste regeling komen om 

grondeigenaars te vergoeden, 

maar zonder grondspeculanten te 

verrijken.

SINDS 1 OKTOBER IS ER 

DANKZIJ EEF EN BART VAN 'BEE 

AT DEN HOF' NU OOK EEN 

BUURDERIJ IN HERK-DE- STAD.

Bij Buurderij Herx kan je online 

lokale producten bestellen die je 

één keer per week kan afhalen in 

Basisschool Herx in Herk-de-Stad. 

Alle info via FACEBOOK.COM/

BUURDERIJHERX.

We wensen hen veel succes!

MIJN TUIN IS GEEN 

JACHTGEBIED! 

Dankzij de oproep van Groen Herk-

de-Stad hebben heel wat 

Herkenaars hun eigendom laten 

schrappen als jachtgebied. Wil jij 

ook geen jagers in de tuin? Doe 

mee! Je vindt alle info op 

SCHIETINACTIE.BE!

GUNTER DE RYCK
GEMEENTERAADSLID 
GROEN HERK-DE-STAD
GUNTER.DERYCK@GROEN.BE

DIRK WILLEMS
BESTUURSLID 
GROEN HERK-DE-STAD

beheerplan dat Herk-de-Stad van de 

Vlaamse overheid moet opmaken 

voor de  Vroente, een waardevol 

stukje natuur dat onze gemeente zelf 

in eigendom heeft in het Schulens-

broek. In de plaats van samen te 

werken met Natuurpunt en gratis 

deel te nemen aan het globale 

beheerplan dat Natuurpunt voor het 

volledige gebied heeft opgemaakt - 

waardoor de gemeente ook subsidies 

zou krijgen - koos ons bestuur ervoor 

om een duur studiebureau aan te 

stellen om het eigen plan op te 

maken. Een tijd geleden deed het 

bestuur ook al erg moeilijk over de 

uitbreiding van het reservaat. En dat 

terwijl Europa het Schulensbroek 

erkent als een gebied van Europees 

belang door de rijke natuurwaarden... 

Wat drijft onze beleidsmakers tot 

dergelijke beslissingen?"

Al verschillende jaren pompt onze 

gemeente diep grondwater op om de 

visvijver in het park Olmenhof van 

vers water te voorzien. In feite is dat 

onverantwoord. Elk naar opnieuw 

gaat het om meer dan 6000 m2 

grondwater dat ook als drinkwater 

kan worden gebruikt (het jaarverbruik 

van 50 gezinnen!). Het probleem was 

al bekend toen het beheersplan voor 

het park in 2008 werd opgesteld. Er 

werd toen duidelijk gesteld dat er een 

oplossing moest komen, omdat de 

vergunning zou vervallen... Intussen 

is dat al  12 jaar geleden!

Tegen alle adviezen in (van Erfgoed 

Vlaanderen, de Vlaamse Milieu-

maatschappij én de eigen 

omgevingsambtenaar!) heeft het 

schepencollege zichzelf nu toch een 

nieuwe vergunning gegeven. Met 

Groen vinden we dat absurd en 

onbegrijpelijk!

Groen vroeg dat er alternatieven 

werden gezocht. De gemeente moet 

het goede voorbeeld geven. Zeker nu  

in droge zomers burgers geen water 

mogen verkwisten en landbouwers 

geen water mogen oppompen om hun 

gewassen te redden... 



Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen 
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen 

wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid 
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

ZO DOEN WE WAT NODIG IS

GROEN

Voor de helden van de zorg

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in 
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden. 
En als patiënt ga je minder betalen. Ook 
komt er eindelijk een volwaardig budget 
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor een leven in balans

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van 
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en 
meeouders van bij het prille begin meer voor hun 
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we 
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Voor wie het moeilijk heeft

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb 
je recht op een minimumpensioen van 1500 
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde 
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werk-
nemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

Voor eerlijke belastingen

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de 
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale 
techbedrijven doen dat, in de vorm van een 
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen 
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

Voor duurzame energie

We nemen het energiebeleid in eigen handen, 
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en 
zijn een partner voor iedereen die investeert. De 
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast 
zorgen we zo snel mogelijk voor meer 
windenergieproductie op de Noordzee. En je 
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Voor een beter klimaat

We gaan weg van fossiel, sluiten ons 
aan bij de koplopers van Europa en kiezen 
voor een broeikasgasreductie van 55 
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de 
overheid volledig klimaatneutraal. Ontdek de volledige samenvatting van het 

akkoord op www.groen.be/regeerakkoord



GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

© Jesse De MeulenaerePetra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister 
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat 
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der 
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en 
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie. 
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.

Petra De Sutter

• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe 

en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster 

Meyrem Almaci het boek ‘De goede 
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten

• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste 

in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en 

graag en doet af en toe aan yoga

Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Par-
lement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter 
van de Commissie Interne markt en Consumen-
tenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de 
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe 
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het 
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde 
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’

Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn come-
back in de nationale politiek. Toen werd ik verko-
zen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor 
werkte ik als advocate en adviseerde ik energie-
bedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn 
hart ligt.’

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digi-
taliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouw-
baarder, en kan ze zich beter inzetten voor het 
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen, 
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien 

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar 
een sterke overheid is.’

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor 
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben 
optimistisch, want samen met de ministers van 
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) heb-
ben we alle hefbomen in handen voor een groene 
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs 
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en 
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar 
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een 
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’

Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben 

al gesproken met eurocommissaris Margrethe 
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese 
Commissie, over de toekomst van de Belgische 
energie. En binnen kort zitten we rond de tafel met 
alle Belgische energieministers.’

Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de ver-
schillende overheidsdiensten en -bedrijven leren 
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene ac-
centen uit het regeerakkoord in het ambtenaren-
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar 
mijn expertise én 
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

‘Een sterke overheid 
kan zich beter 

inzette  vo�  het 
algemeen belang’

— PETRA DE SUTTER



2020: JAAR VAN DE 
BIODIVERSITEIT

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de 

Verenigde Naties haar biodiversiteits- 

doelstellingen opmaakte. Europa 

werkt aan een nieuwe strategie voor 

klimaat- en biodiversiteitsacties. 

België mag niet achterblijven. Dieren 

en planten sterven uit en dat heeft 

grote gevolgen voor mens en planeet. 

Het antwoord op veel uitdagingen is 

meer ruimte voor biodiversiteit en 

natuur. Groen als natuurlijke 

verkoeler, die ons land meteen ook 

klimaatrobuust maakt; als preventie 

en remedie bij gezondheids-

problemen;  agro-ecologie als 

landbouwmodel voor de toekomst, 

waar pesticiden en kunstmest 

overbodig zijn.

Europa zet de toon met plannen voor 

biodiversiteit en duurzame landbouw. 

Het is nu aan de lidstaten om die te 

vertalen naar ambitieuze wetten. 

Zodat het voorzorgsprincipe de norm 

wordt en schadelijke pesticiden niet 

meer op onze velden en borden 

komen. 

Barbara Creemers - Parlementslid

MAAK 
SCHOOLOMGEVING 
VEILIGER VOOR 
FIETSER EN 
VOETGANGER
Limburg houdt van de fiets. Corona 

maakte dat heel duidelijk. We zien 

dat Limburgers alsmaar meer de 

fiets nemen voor functionele 

verplaatsingen; de tocht van de 

woonplaats naar het werk of de 

school wint aan populariteit. 

Helaas stellen we vast dat ook 

het aantal fietsongevallen stijgt. 

Onbegrijpelijk is het, dat school-

omgevingen vaak onveilig zijn en 

dat de combinatie zwaar vervoer/  

schoolgaande jeugd nog altijd 

bestaat. Anno 2020?! Dat moet 

anders èn beter. Omdat èlke 

weggebruiker belangrijk is!

Johan Danen -  Parlementslid

LIMBURG FIETSPARADIJS INVESTEERT NIET MEER IN 
FIETSPADEN.

Dit moet onze gemeentebesturen echt wel zorgen baren. Want zonder steun 

van het Fietsfonds moeten de gemeenten de kosten voor de aanleg van een 

fietspad helemaal zelf dragen.

We hebben met het fietsroutenetwerk, fietsen door het water en door de 

bomen intussen heel veel geïnvesteerd in zondagse fietspaden en dat maakte 

ons tot Belgisch kampioen qua toeristische / recreatieve fietsinfrastructuur. 

Maar wat we nu zien gebeuren, is dat we binnenkort uit het wiel gereden wor-

den als het gaat over veilige fietspaden waarop onze Limburgers dagelijks naar 

het werk fietsen. En dat de kwaliteit van de fietspaden ondermaats is, blijkt nog 

maar eens uit het laatste onderzoek. Het beste voorbeeld daarvan is het

veelbelovende toeristische Fruitspoor in het zuiden van de provincie. Door dit 

niet op te nemen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, dreigt dit 

het zoveelste toeristische speeltje van de deputatie te worden. Dat is zo'n 

gemiste kans ...

Iedereen wil de Limburgers op de fiets krijgen, ook om naar school en het werk 

te gaan: de bedrijven investeren meer dan ooit in leasefietsen, niemand wil tijd 

verspillen in de file, iedereen wil bewegen en het is de meest duurzame manier 

van verplaatsen die je je kunt indenken. Het is de verantwoordelijkheid van alle 

besturen om de infrastructuur daarvoor te voorzien en die positieve beweging 

niet af te remmen. Dat het provinciebestuur vanaf 2021 niet meer investeert in 

dat bovenlokale fietsroutenetwerk, is voor ons totaal onbegrijpelijk. Op het 

einde van de rit willen we toch voor iedereen op álle dagen van de week een 

fietsparadijs zijn in Limburg?

Johnny Ceyssens - Provincieraadslid

REGIONAAL
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Groen Limburg op de fiets. V.l.n.r. : Barbara Cree-
mers,Johnny Ceyssens, Johan Danen,Sara Moors
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De Beckersvaart in Schulen is 

sinds september een officiële 

fietsstraat. Groen vraagt zich af of  

het politiereglement zal volstaan 

om de fietsers een veilige door-

gang te garanderen.

In een fietsstraat mag je maximum 

30 km per uur; mogen auto's fietsers 

niet inhalen. Veel autobestuurders 

kennen deze verkeersregels nog niet. 

Fietsstraten zijn bij voorkeur beperkt 

in lengte. Dat is hier een mogelijk 

knelpunt. Groen vraagt daarom de 

nodige sensibilisering én toezicht!

1

In Schulen werd het bos tussen de 

Leemkuilstraat en de Sint-Joris-

laan nu ook definitief aangekocht. 

Nu moet eerst opgeruimd worden. 

Dan moet de gemeente samen met 

alle betrokkenen een concrete 

planning maken. Groen vraagt dat 

dat de prioriteit gaat naar wandelen 

en genieten van het groen. Voor ons 

moet de waardevolle natuur daarbij 

zeker beschermd worden. Een bos is 

nu eenmaal geen bloemenperk...

2
Door Corona konden de 

gemeenteraden niet meer fysiek 

plaatsvinden. De gemeentelijke 

diensten hebben zeer snel gehandeld 

waardoor de gemeenteraden veilig 

online konden doorgaan. Die online 

vergaderingen werden blijkbaar door 

veel Herkenaars gesmaakt, want ze 

werden telkens erg goed bekeken. Wij 

roepen de gemeente dan ook op om 

zo vlug mogelijk ook de gewone 

gemeenteraden live uit te zenden!

3 In de Stapstraat wordt nieuwe 

gescheiden riolering aangelegd. 

Normaal zijn de werken klaar voor 

de winter. Dat is een goede zaak!

In Herk-de-Stad is nu ongeveer 81% 

van de woningen aangesloten op een 

riolering. Dat is nog steeds veel te 

weinig. Tegen 2027 zou dat 100% 

moeten zijn. Groen wil dat onze 

gemeente veel meer inspanningen 

doet. Op heel veel plaatsen loopt vuil 

water nog steeds gewoon de beek in, 

met alle gevolgen van dien!

4
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 WIJ GAAN DOEN

 WAT NODIG IS
MEER TREINEN, 

MINDER VERKEERSDODEN

Meer en betere treinen, meer Europese 

treinverbindingen, halvering van het 

aantal verkeersdoden tegen 2030

HELDEN VAN DE CRISIS

BELONEN
Hogere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, minder 

werkdruk, en je factuur als patiënt blijft betaalbaar

JE LEVEN IN BALANS

20 dagen geboorteverlof voor vaders en 

meeouders, blijvende focus op tele- en thuiswerk

ARMOEDE AANPAKKEN EN

PENSIOENEN OPTREKKEN

1500 minimumpensioen, uitkeringen optrekken en 

zo kloof met armoedegrens verkleinen, sociale 

rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen

BELGIË WEER GEZOND

55% minder uitstoot tegen 2030, gezondere 

lucht, minder plasticvervuiling, minder 

pesticiden en minder ontbossing

Onze groene ministers: Petra De Sutter (Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier) en Tinne Van der Straeten (Energie).

© Jesse De Meulenaere

ENERGIE IN EIGEN HANDEN

Fors investeren in hernieuwbare energie, 

kernuitstap komt er zoals gepland, en je 

energiefactuur blijft onder controle

 DOE JIJ MEE?

Met deze regering gaan we doen wat nodig is. Doe mee en word net als duizenden anderen lid van Groen. Dan ben je als 

eerste op de hoogte van het laatste nieuws over onze partij. En op congressen krijg je inspraak in de partijkoers.

W ORD VA ND A A G NOG L ID

Surf naar www.groen.be/wordlid. Of help ons om je stad of gemeente menselijker en gezonder 

te maken en sluit je aan bij een lokale groep op www.groen.be/injebuurt. 

Deze publicatie 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 omgeving. 

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze 
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming  van de uitgever. 
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk. 




