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NAAR EEN NIEUWE CULTUUR 
IN BERINGEN
Cultuur is wat de mens schept, 

zijn activiteit en de symbolen die 

deze activiteit betekenis geven. 

Cultuur staat tegenover natuur, 

wat aangeboren is en zonder 

menselijk toedoen ontstaat. 

Cultuur is verruimend en 

verbindend. Ze toont wat een 

samenleving voortbrengt en 

overdraagt. 

Het is niet altijd eenvoudig om 

verschillende culturen hun eigen 

plaats te laten vinden. Openstaan 

voor nieuwe culturen brengt soms 

onzekerheid. Denk aan agricultuur en 

bedrijfscultuur. Voor lokale boeren is 

de globaliserende wereld een cultuur 

met moeilijke, nieuwe uitdagingen. 

Eigen producten kosten vaak meer 

dan geïmporteerde voeding. En in veel 

ontwikkelingslanden is dat ook zo 

voor onze producten.  

Ook de politiek zoekt voortdurend 

naar een nieuwe, verbindende 

cultuur. Populariteit wordt 

nagestreefd als hoogste goed, maar 

is zelden duurzaam. Samenwerken 

over politieke grenzen heen loont 

altijd. Cultuur groeit door 

kruisbestuiving. In Beringen hebben 

we een rijke multiculturele 

samenleving maar missen we die 

kruisbestuiving. Samen willen we 

focussen op de gelijkenissen die ons 

verbinden i.p.v. op de verschillen die 

ervoor zorgen dat we al te lang naast 

elkaar leven. We kunnen onze 

samenleving hierdoor alleen maar 

verrijken. Samen spelen, eten, 

feesten... Er zijn zoveel dingen die we 

samen kunnen doen en bereiken als 

we vertrekken vanuit de verbindende 

kracht van elke cultuur. Cultuur: het 

leeft, het verbindt, het verrijkt. En 

bovenal: cultuur geeft hoop en kracht 

op weg naar een hechte, verbonden 

samenleving.

Beringen

De jeugd van Beringen (enquête)

Politieke participatie voor iedereen

Bouwmeesterscan
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HIER

Jouw mening graag 
WIJ DOEN ER IETS MEE!

Iedereen heeft een mening en dat is niet anders voor jongeren. Maar met 

de mening van jongeren wordt vaak geen rekening gehouden. Daar 

denken wij anders over. Met de jongeren van Groen Beringen hebben we, 

in samenwerking met Debattle, een enquête samengesteld. Die 

bevraging houden we zowel online als op straat, aan het pleintje, in de 

bibliotheek, bij jeugdhuizen en -verenigingen … 

Jongeren zijn direct en indirect bij alle beleidsdomeinen betrokken maar in het 

debat van vandaag krijgt hun stem nog te weinig weerklank. Via deze weg 

proberen we hen te betrekken bij politiek en zicht te krijgen op hun mening. We 

willen hen ook een stem geven. We zullen rekening houden met de voorstellen 

uit de enquête wanneer we zelf beleidsvoorstellen doen. Het is belangrijk dat 

iedereen zich thuis kan voelen in onze stad, ook de jongeren. Wij maken de stad, 

met jong en oud!!

In die zin is dit een unieke bevraging. Meer dan ooit is de participatie van 

jongeren aan politiek belangrijk. Dus ook hun mening. Het mag niet bij deze 

eenmalige bevraging blijven, we zullen ze regelmatig herhalen. En de adviezen 

die eruit voortkomen zal Groen Beringen zeker ter harte nemen. 

Jongeren, laat je stem horen en vul de enquête in op:

https://goo.gl/forms/IoMY1TiRhG2CAy3n2

Dat kan ook via onze website: www.groenberingen.be
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'Jongeren rechtstreeks 
betrekken bij het beleid en hen 
meer inspraak geven'

MEER AANDACHT VOOR 
POLITIEKE PARTICIPATIE

Op 20.02.2018 was het migrantenstemrecht exact 14 jaar oud. Sindsdien 

hebben niet-Belgen van binnen en buiten de EU onder bepaalde voorwaarden 

stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen.

HET MOET BETER
Meer dan 84% van de stemgerechtigde niet-Belgische kiezers maakte in 2012 

geen gebruik van zijn stemrecht in Beringen. Verkiezingen zijn een feest van de 

democratie waarbij we meer inwoners van onze stad willen betrekken. Daarom 

dienden wij een verzoekschrift met vijf voorstellen in bij het stadsbestuur.  

In een brief, ondertekend door de burgemeester, deelde het bestuur echter mee 

niet in te gaan op onze voorstellen.

Het reglement van de gemeenteraad schrijft nochtans voor dat men 

verzoekschriften op de eerstvolgende gemeenteraad moet behandelen. Dit is 

JEUGDIG BERINGEN

BOUWMEESTERSCAN

De Vlaamse Bouwmeester helpt 

gemeenten met het plannen van 

plaats: ruimte voor mens en 

natuur in een leefbaar klimaat.

Groen Beringen was van mening 

dat onze gemeente zich kandidaat 

moest stellen om die Vlaamse 

Bouwmeester een scan te laten 

maken van onze gemeente. 

Dit zou een uitstekend hulpmiddel 

kunnen zijn voor een omslag naar 

een aangenamere, gezondere en 

betere leefomgeving, gekoppeld 

aan een duurzame omgang met 

het leefmilieu.

In die zin vroegen wij op 01.01.2018 

aan alle partijvoorzitters om die 

kandidatuurstelling op de agenda 

te zetten. Slechts één (1) 

voorzitster stuurde ons een 

antwoord. De partijen van de 

meerderheid reageerden niet.

Ook nadat wij hierover op 

02.01.2018 een persbericht hadden 

verspreid bleef het daar 

oorverdovend stil.

Tot 21.02.2018, toen plots een 

artikel verscheen in de 

Internetgazet waaruit blijkt dat 

Beringen kandidaat is voor die 

bouwmeesterscan.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn 

hiermee natuurlijk heel tevreden.

Het bewijst eens te meer hoe 

belangrijk voorstellen en ideeën 

van oppositie en gewone burgers 

kunnen zijn om deel te nemen aan 

het beleid van een stad.

Wil je meer te weten komen over 

die bouwmeesterscan?

Kijk dan op :

www.vlaamsbouwmeester.be

KOBE SNYERS
kobe.snyers@groen.be

IRFAN ÖZTAS
irfan.oztas@gmail.be

op de gemeenteraad van februari niet 

gebeurd waardoor de stad het eigen 

reglement schendt.

In hun antwoord verbinden zij zich tot 

geen enkel voorstel van ons. Zij 

houden vast aan passieve 

informatieverstrekking en vage 

bewoordingen als 'sensibilisering'.

Dit is een gemiste kans om echt werk 

te maken van een grotere politieke 

participatie bij de diverse bevolking 

die onze stad rijk is. Een grotere 

participatie vergroot nochtans de 

democratische legitimiteit van de 

verkiezingen en de betrokkenheid bij 

wat er gebeurt en leeft in onze stad.

Wij zullen ons dan ook verder 

blijven inzetten voor een grotere 

democratische betrokkenheid bij 

alle inwoners van onze stad.

Beringen overtreft met haar 

jongerenpopulatie het Vlaams 

gemiddelde. Meer dan 1/4 van alle 

Beringenaren is jonger dan 25. Dat 

maakt van Beringen, 3de grootste 

stad van Limburg, een jeugdige stad 

maar zorgt ook voor veel uitdagingen.

Onze gemeente is de laatste jaren 

snel gegroeid en veranderd. Dat 

creëert mogelijkheden op het vlak van 

mobiliteit, horeca, toerisme, 

winkelen,  wonen, vrije tijd.

Groen wil hier graag verder op 

inzetten om jongeren een warme 

thuis te geven in Beringen.

Wij willen jongeren meer betrekken bij 

het beleid en hen de mogelijkheid 

geven meer inspraak te krijgen over 

thema's die hen rechtstreeks 

aanbelangen. We denken o.a. aan 

betaalbaar wonen en vrije tijd, werk,  

uitbouw van ontmoetingsruimtes,  

ondersteuning onderwijs, 

bewustmaking duurzaamheid en 

ecologie.

Dat gaan we samen doen met de 

lokale jeugdraad. Die jeugdraad kan 

functioneren als een laagdrempelige 

en enthousiaste beweging van 

jongeren die Beringen mee op de 

kaart willen zetten.



GROEN

Ben jij het slechte nieuws soms ook beu? Klimaatverandering, 
globalisering, migratie, ongelijkheid, terreur ... ‘Op elk van die 
uitdagingen geven miljoenen doeners over de hele wereld elke dag een 
antwoord’, zegt voorzitster Meyrem Almaci overtuigd. ‘Overal staan 
mensen op om hun stem te laten horen. Hun roep voor een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere toekomst klinkt steeds luider. Het is tijd voor 
échte verandering.’

Wij werken aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en niemand 
uit de boot valt’, gaat ze verder. ‘Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt 
of hoe je eruitziet. Discriminatie pakt toekomstkansen af. Het kan menselijker: 
praktijktesten op de woon- en arbeidsmarkt hebben hun nut al bewezen.’

Eerlijke kansen voor iedereen, dat begint natuurlijk al op de schoolbanken. 
‘De regering heeft geprobeerd stappen te zetten in de goede richting’, weet 
Meyrem. ‘Maar als puntje bij paaltje komt, krijgen leerkrachten er alleen 
maar taken bij. Het water staat hen al aan de lippen! Wij investeren in onze 

MENSELIJKER. EERLIJKER. GEZONDER.

leerkrachten en leerlingen, zodat kinderen met gelijke kansen aan de startlijn 
van het leven verschijnen.’

Maar waar onze kinderen zo mogelijk nog meer nood aan hebben, is schone 
lucht. ‘Vlaanderen is de stoflong van Europa. Kinderen en ouderen zijn 
de eerste slachtoffers. Gezonde lucht is een recht van iedereen. Daarom 
vervangen we de wirwar aan lage-emissiezones door één duidelijk plan voor 
schone lucht. We weren vervuilende voertuigen en stimuleren deelwagens, 
openbaar vervoer en fietsen.’

Bouw samen met de 10.000 doeners van Groen aan een menselijkere, 
eerlijkere en gezondere samenleving.  
Doe mee op www.groen.be/doemee

© ID/Bas BogaertsVoorzitster Meyrem Almaci



GROEN

Terwijl de regering-Michel de mond vol heeft van jobs, jobs jobs, blijft 
ze onzekerheid zaaien over de kernuitstap. ‘Nochtans kan een switch 
van kernenergie naar duurzame energie meer dan 65.000 nieuwe jobs 
opleveren’, vertelt federaal fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar door al 
het gekibbel blijven investeringen uit. Wij maken wél keuzes: tegen 
2050 draait ons land voor 100 procent op hernieuwbare energie.’

De Belgische kerncentrales behoren 
tot de oudste ter wereld. ‘Het is echt 
niet verantwoord ze nog langer open 
te houden’, vindt Kristof. ‘Onze buur-
landen beginnen zich terecht zorgen 
te maken. De kerncentrales moeten 
dicht tegen 2025. Zo draaien we tegen 
2050 van de Hoge Venen tot de kust 
op wind en zon.’

Maar kunnen we zo wel voldoende 
stroom produceren? ‘Absoluut’, 
verzekert Kristof. ‘De kernlobby is 
supermachtig, maar hun bangmakerij 

is ongegrond. Verschillende onafhan-
kelijke studies hebben al aangetoond 
dat de overstap naar hernieuwbare 
energie perfect haalbaar is als we de 
juiste keuzes maken. Bovendien is het 
de enige manier om onze elektrici-
teitsfactuur ook op termijn betaalbaar 
te houden.’

Ontdek ons energieplan 
en teken de petitie op  
www.groen.be/energie

SCHONE ENERGIE= 
JOBS, JOBS, JOBS

Veilig oversteken is topprioriteit:  
kruispunten maken we conflictvrij.

2

We investeren fors in infrastructuur voor voetgangers 
 en fietsers. Een inhaalbeweging is broodnodig.

3

Vrachtverkeer in de buurt van scholen is waanzin. 
Het Vlaams vrachtroutenetwerk leidt zwaar verkeer 

weg van dorpskernen en scholen.

4

Het verklikken van controles, via apps of de radio,  
wordt verboden.

5

De rijopleiding focust te veel op de auto: we gaan 
naar een brede mobiliteitsopleiding.

© ID/Bas BogaertsVlaams fractieleider Björn Rzoska

DE WEG NAAR VEILIGER VERKEER
Je kinderen met een gerust hart naar school laten fietsen: 
het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Met 700 dodelijke 
verkeersslachtoffers per jaar ligt onze kans om te sterven 
in het verkeer echter dubbel zo hoog als in Nederland. 
Met deze voorstellen gaan we naar nul tegen 2050.

‘Met ons verkeersveiligheids-
plan kan jong en oud 
binnenkort weer met een 
gerust hart de straat op’
 BJÖRN RZOSKA, Vlaams fractieleider

Bekijk en deel onze video op www.groen.be/vlotenveilig

© ID/Bas BogaertsFederaal fractieleider Kristof Calvo
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GEMEENTEN STEUNEN DE 
STATIEGELD-ALLIANTIE. 

Zwerfvuil, we ergeren er ons allemaal 

blauw aan. De impact op het milieu is 

groot en  het opruimen ervan kost de 

Vlaming hopen geld (155 miljoen per 

jaar). Kosten die vooral door de lokale 

besturen gedragen worden. Onder 

impuls van onze mandatarissen 

treden steeds meer gemeenten toe 

tot de statiegeld-alliantie. Groen 

Hasselt, Lummen, Alken, Tongeren 

e.a. namen mee het voortouw en 

plaatsten statiegeld zo mee op de 

politieke agenda. 

Statiegeld op plastic flesjes en blik 

zorgt ervoor dat deze worden inge-

leverd en niet in het milieu terecht 

komen. Goed voor het milieu, de open-

bare netheid én uw portemonnee. 

De statiegeldalliantie dringt er bij de 

Vlaamse regering op aan om 

statiegeld in te voeren. In Duitsland 

(statiegeld sinds 2003) wordt 96%  

van de statiegeldverpakkingen terug 

ingeleverd. Statiegeld werkt echt, 

laat ons er dus werk van maken. 

Joost Venken, schepen Hasselt, 

Frank Vroonen, schepen Alken & 

Ruben Stassen, raadslid Tongeren

ZONNEPANELEN DELEN

Zonne-energie, windenergie en 

geothermie zijn vandaag de meest 

efficiënte methodes om schone 

energie op te wekken. 

In enkele jaren tijd daalde de prijs 

van zonnepanelen sterk. Zonne-

energie is nu op zichzelf een 

rendabele investering. Ook 

Limburgers zonder geschikt dak 

moeten voor Groen daarom de 

kans krijgen om mee op de kar te 

springen. Particulieren moeten 

mee kunnen participeren in 

zonnepanelen die op een gebouw 

van de overheid worden 

geplaatst. Denk aan de daken van 

culturele centra, gemeentehuizen, 

gemeentelijke zwembaden, 

postkantoren, NMBS- stations. 

Zo delen we de zon! 

Johan Danen, 

Vlaams parlementslid

AFVALVERBRANDINGSOVEN OP DE GRENS VAN 
BERINGEN EN TESSENDERLO: EEN SLECHT IDEE
 
In opdracht van Limburg.net, is Bionerga nv eind vorig jaar gestart met de bouw 
van een gloednieuwe afvalverbrandingsoven op de grens van Beringen en 
Tessenderlo. Door sommigen wordt deze oven eufemistisch een 'groene 
biostoomoven' genoemd, maar is dat echter allesbehalve. Hoe kan een toename 
van de Vlaamse afvalverbrandingscapaciteit met 110.000 ton huishoudelijk en 
hiermee gelijkgesteld bedrijfsafval, immers duurzaam zijn, als je weet dat er op 
Vlaamse en Europese schaal een overcapaciteit is? 

Er moet dus extra (bedrijfs)afval aangevoerd worden om rendabel te zijn, 
waardoor het gevaar bestaat dat ook recycleerbaar materiaal zal verbrand 
worden. De Limburgse burger betaalt dan zowel voor de verwerking van zijn 
eigen huishoudelijk afval, als voor het Limburgse bedrijfsafval en nog een derde 
keer omdat de oven gesubsidieerd wordt met Vlaamse groene 
stroomcertificaten. 

De buurtbewoners gaan daarenboven betalen met levenskwaliteit: kunnen de 
uitbater en de controlerende overheid immers garanderen dat de emissies 
(dioxines, zware metalen, fijn stof, …) hun gezondheid niet zullen aantasten? 
En wat met de te verwachten fikse toename van het vrachtverkeer rond de 
site? De mensen uit Beringen, Ham en Tessenderlo die in een straal van 15 km 
rond de oven wonen, slikken al decennia lang meer dan hun deel van de 
ongezonde koek, omdat ze leven naast een enorm industriegebied, met 
industriële bedrijvigheid én een fijn stof uitbrakende autostrade voor hun deur. 
Nu krijgen ze dit er nog bij.

Groen vindt de oven een verkeerde keuze wat betreft technologie, locatie en 
capaciteit. We zouden veel liever zien dat onze intercommunale meer zou 
inzetten op afvalpreventie, recyclage en hergebruik, waardoor de afvalberg aan 
de bron afneemt. Dit hand in hand met een gestage afbouw van overtollige 
verbrandingscapaciteit. 

REGIONAAL

© Sterre Venken

© Jan Bellen

Groen is geen voorstander van de nieuwe 
afvalverbrandingsinstallatie 
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HIER

Groen Beringen trakteerde 

gebruikers van het openbaar 

vervoer op Valentijnsdag op zelf 

gebakken koekjes. 

We willen hen hiermee een hart onder 

de riem steken want nergens in 

Europa duurt het woon-werkverkeer 

zo lang. Tegen 2030 willen we die 

pendeltijd met een kwart doen dalen 

door te investeren in meer en stipter 

openbaar vervoer.

1
In december ging Groen overal de 

straat op met een politieke actie 

rond "samen leven".

We vroegen winkelende 

voorbijgangers op be-mine wat 

"samenleven" voor hen betekent. Op 

die manier hopen we het toch wel 

belangrijke debat rond dit thema op 

de agenda te zetten. We waren 

aangenaam verrast door de vele 

spontane reacties.

2

Groen Beringen organiseerde voor 

het eerst een nieuwjaarsreceptie.

Als gastspreker verwelkomden wij  

Kristof Calvo, federaal fractieleider 

van Groen-Ecolo. We waren blij 

verrast door de opkomst en de vele 

aanmoedigingen, een echte opsteker!

Bedankt aan alle aanwezigen en 

noteer alvast dat er volgend jaar 

zeker een vervolg komt.

3
Op uitnodiging van Jong Groen 

West-Limburg gaf Dalila Hermans 

in het Casino een gesmaakte 

lezing over haar boek "Brief aan 

Cooper en de wereld", haar eigen 

levensverhaal. 

Dalila ging in haar lezing interactief 

met het publiek. De volledige 

opbrengst van deze avond werd 

geschonken aan "Te Gek!?", een 

project dat psychische gezondheid 

bespreekbaar wil maken.

4
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Doeners uit Beringen 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.

SPAGHETTIDAG
ZONDAG 17 JUNI - 12U TOT 20U

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA!

Op zondag 17 juni ben je welkom op de
spaghettidag van Groen Beringen. We verleiden  je graag met een

vegetarische spaghetti en een glaasje wijn!

De locatie maken we later bekend.
 We werken enkel met voorverkoopkaarten.

Voorverkoop bij alle bestuursleden: www.groenberingen.be

Info: irfan.oztas@gmail.com

Graag tot dan!

Groen Beringen 

 

 

 

george.beerten@groen.be 

www.groenberingen.be 

     www.facebook.com/groenberingen

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.




