1

duurzame economie
hernieuwbare grondstoffen

Slimme energie
= hernieuwbare
energie

Koen kerremans

21

Luc

Let’s be green

Koert

dewin

penne

20

2

economie +
ecologie = slim
kleinschalige
projecten,
voor slimme
oplossingen
met een
kleine voetafdruk!

Koen

betaalbare biovoeding op je bord

sellekaerts

9

jongeren moeten
een eigen stem
hebben?

17

Kristine

de weerd

garcia

4

Wim

meer
ruimte
voor
sportbeoefening

obbers

8

een degelijk
sportbeleid

cuypers

wijnants

wij z n mobiel :-)

Sandra

13

Gestel

janssens

19

een leuk leefdorp

Berlaar
sociaal rechtvaardig

multi-culturele
samenleving =
een warme
samenleving

wij erven de aarde niet van
onze ouders maar lenen ze
van onze kinderen

7
Inas
hammo

meer info?
www.groenberlaar.be
groenwerktvoorberlaar
secretariaat@groenberlaar.be

Heikant
goed leven in een dorp
met een glimlach en
open blik voor elkaar

3
Linde

5

11

natuur

Stijn

een comfortabel
en veilig
fietsparadijs

Ivan

een
tuin
zonder
gif

6

bellens

politiekers
moeten geen toneel
spelen! ze moeten
hun woord houden

somers

16

Bert

beter georganiseerde
betaalbare
kinderopvang

debièvre

jacobs

Inge

18

Magna

Alwin

meuuu... veur
greundgebonden
landbeuw

Let’s be social

Kris

12

FE
GREEN FOR LI

Leen janssens

10

Fred

Mady

steyaert

verschueren

de vos

14
Ann
tuymans

eerlijke handel
met het zuiden!

15
Raymond
de vos

We laten de wereld niet verkommeren!
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Kiezen voor
= kiezen voor een
slimme, leuke en betaalbare gemeente
Gemeentelijke bossen
=goedkope en efficiënte
CO2 reductie

Zone

30

50

70

Natuurreservaat
Herstel trage
wegen

Groen toerisme

Windmolenpark i.s.m.
Corporatie Netekracht
Transitie

Dolhuis
Café

Middenstandsvriendelijk
Rode loper
dorpscentrum
fietspaden
Heraanleg Markt:
1 grote rotonde

Gevaarlijk
rond punt
herbekijken
Oplaadpunt
elektrische fietsen
Betaalbaar
Bushalte
wonen

Verlicht
zebrapad

Rolstoelvriendelijke
voetpaden

Verlicht zebrapad

Gemeenteschool in het
dorpscentrum behouden

Nieuw
Administratief
Centrum

Parkje voor
jong en oud

Podiumzaal

Fietsparadijs
Rationeel
energiegebruik
Sporthal

E-loket

Jeugdhuis in de oude
brandweerkazerne

Hondenoefenveld
Volkstuintjes
stimuleren

Atletiekpiste
(Doelvelden)

Boerenburenplan
van riek tot vork

Zonnepanelen dak
gemeentelijk magazijn
(Hellegatstraat)

Rode loper
fietspaden
Landbouw en
natuur
hand in hand

Korte keten,
bio landbouw
Grondgebonden
landbouw

Herstel trage
wegen

Herstel trage
wegen
Lintbebouwing
vermijden

Bushalte
Oplaadpunt
elektrische fietsen

Hoevetoerisme
stimuleren

FAIRTRADE
GEMEENTE

Transitie naar
hernieuwbare energie
Bib-aan-huis

KMO-zone:
plaatselijke
werkgelegenheid

Rotonde Smidstraat
/Aarschotsebaan

Roefels, kinderopvang in de zomer
Schoolspeelplaats
open zetten voor
Finse atletiekpiste
de kinderen
(Sportschuur)
RolstoelPostpunt
vriendelijke
voetpaden
Infrastructuur
Betaalbaar
voor
wonen
teleworking

Kangoeroe-wonen
stimuleren
Middenstandsvriendelijk
dorpscentrum

zet Berlaar op de kaart
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Groen heeft een degelijk plan voor
Berlaar! Prikkelen onze suggesties u?
Lees meer:
www.groenberlaar.be
groenwerktvoorberlaar
mail: secretariaat@groenberlaar.be
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