
'TIJD VOOR GROEN IN 
OUDSBERGEN'



Jij kiest. Je kent je dorp als geen ander. Word je gelukkig van 
een levendige omgeving met veel groen en weinig 
verkeersdrukte? Je bent onze eerste medestander.

We maken van Oudsbergen een nog fijnere plek om te leven. 
We richten de straten zo in dat elk kind veilig en vol vertrouwen 
naar school fietst. Dat is voor álle inwoners een verademing.

Hier bouwen we samen aan authentieke dorpskernen waar 
mensen voor elkaar zorgen. Hier is het betaalbaar wonen, met 
veilige straten en respect voor ons waardevol groen. Hier wordt je 
stem gehoord en krijgt iedereen een eerlijke kans.

Kies samen met Groen voor een menselijk, eerlijk en gezond 
Oudsbergen.


Groen Oudsbergen

VANITA MERTENS
LIJSTTREKKER

Ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
k 

20
18

. V
.u

.: 
Va

ni
ta

 M
er

te
ns

, H
ei

ka
nt

st
ra

at
 2

7,
 3

67
0 

El
lik

om



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Met haar prachtige natuurgebieden is Oudsbergen een thuis 
om jaloers op te zijn. Maar wat ons écht uniek zou maken, 
zijn levendige dorpskernen.

In Oudsbergen voelt iedereen zich thuis. We creëren 
ontmoetingsplaatsen waar je 'ichtert' met je buren. 
Tegen eenzaamheid en discriminatie verzetten we 
ons met hand en tand. 

Oudsbergenaren zorgen voor elkaar. Kinderen 
kunnen zich uitleven en ontplooien, ouderen 
ondersteunen we voor hun zorgeloze oude dag.

We willen dat onze dorpskernen bruisen. Lokale 
winkels, zelfstandigen en creatieve ondernemers 
krijgen van ons alle steun. 

 Wat maakt jou gelukkig?

Voor ons is dat een buurt die groen, 
rustig en verkeersveilig is. Met gezonde 
lucht, een bruisende dorpskern en ruimte 
voor ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren 
in betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Álle inwoners.

MENSELIJK



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

EERLIJK GEZOND

Jij krijgt een eerlijke kans om je dromen waar te maken. 
Zorgen dat iedereen mee kan: dàt is waar Groene politiek 
om draait. 

In Oudsbergen is het aangenaam wonen, werken en 
wandelen. Maak een ommetje met de fiets of te voet, snuif 
de frisse lucht op en geniet van de rust.

Of je nu koopt of huurt: iedereen heeft recht op een 
warm nest. We willen meer betaalbare woningen.

In iedere dorpskern leven mensen in armoede. Wie 
het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en 
financiële steun op maat.

Jij bepaalt mee hoe onze gemeente er morgen 
uitziet. Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: 
inspraak en transparantie zijn de norm.

Elke Oudsbergenaar, van jong tot oud, moet zich vlot 
en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers 
krijgen de ruimte en voorzieningen die ze verdienen.

Groen maakt gelukkig. We beschermen onze open 
ruimte en behouden onze kostbare natuur zodat onze 
toekomstige generaties er ook nog van kunnen 
genieten. 

Oudsbergen is Parijs niet en toch kunnen we een 
verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde lokale voeding: met Groen neemt 
Oudsbergen het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering. 



OUDSBERGEN
www.groenoudsbergen.be
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MERTENS Vanita
HR-professional en conflictbemiddelaar
Ellikom
47 jaar

GEUSSENS Mark
Werfleider interieur
Opglabbeek
54 jaar

GABRIËLS Marij
Bedrijfsleidster Eco Architecten
Gruitrode
54 jaar

KOVACS Gwen
Verantwoordelijke landelijke kinderopvang
Louwel
24 jaar

JANSSEN Jos
Huisman
Neerglabbeek
58 jaar

BROUNS Carine
Kapster verzorgingstehuizen
Gruitrode
51 jaar

VAN DYCK Hildegarde
Gezondheidscoach
Wijshagen
52 jaar

GEUSSENS Katrien
Studente innoverend ondernemen KU Leuven
Master Agro- and ecosystems engineering
Opglabbeek, 23 jaar

SCHEEPERS Luc
Monteur AVM metaalconstructie Bree
Gruitrode
49 jaar

LIPKENS Willy
Gepensioneerd en vrijwilliger Natuurpunt
Neerglabbeek
67 jaar

STOOP Miranda
Activiteitenbegeleidster zorgcentrum De
Meander
Gruitrode, 50 jaar

DE SMEDT Erik
Productiemanager biochemie
Meeuwen
42 jaar

BULLEN Kevin
Bediende
Gruitrode
27 jaar

PAESEN Andries
Student chemie UHasselt
Ellikom
19 jaar

SCHEPERS Sabrina
Apotheekassistente en 
gezondheidsbegeleidster
Meeuwen, 39 jaar

VANDENBEMDEN Baud
Zaakvoerder Corepower
Wijshagen
44 jaar

KNOOPS Josée
Educatieve gids Duinengordel
Opglabbeek
60 jaar

PAESEN Jan
Medewerker technische dienst stad Genk
Meeuwen
61 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

BAMMENS Mathijs
Student Agro- en biotechnologie: 
Groenmanagement PXL
Opglabbeek, 26 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

IMERI Adelina
Studente leraar kleuteronderwijs PXL
Gruitrode
21 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VERBOVEN Eliane
Boswachter As
Gruitrode
57 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

PIETERS Erwin
Productie ingenieur Lawter Maastricht
Gruitrode
53 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

HOUSEN An
Interieurverzorgster
Gruitrode
48 jaar

IMERI Flamur
Student Elektromechanica PXL
Gruitrode
19 jaar

VANDEWINKEL Cindy
Winkelbediende bakkerij Geusens
Gruitrode
36 jaar

STAKENBORG Jos
Technieker Greenyard Bree
Gruitrode
53 jaar

STINKENS Evelien
Stafmedewerker onderwijs UHasselt
Gruitrode
27 jaar

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.groenoudsbergen.be/doe_mee
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Hier sta ik voor, niet alleen in mijn gezondheidspraktijk maar ook 
erbuiten.

We hebben allemaal onze eigen talenten, maar het vraagt soms 
veel zelfkennis en moed om jezelf te durven zijn. Zeker als je 'uit 
de toon valt'. 

Met Groen willen we ijveren voor een open, verdraagzame 
gemeente waarin ieder mens zichzelf kan zijn. Groen doet aan 
politiek voor iedereen en wil er zo veel mogelijk mensen bij 
betrekken. We willen in alle openheid, écht met elkaar in 
gesprek kunnen gaan.

Met Groen willen we de dorpskern, de zorgzone, de 
dorpstraat en de zone rond de Vona ontwikkelen met 
respect voor het authentieke karakter van onze landelijke 
gemeente. Leegstaande gebouwen en niet gebruikte 
percelen omvormen tot aangename plekken die aansluiten 
op voet- en fietspaden.

Kleinschalige mooie gebouwen in de plaats van anonieme 
appartementsblokken en haalbare projecten in de plaats van 
prestigieuze ontwikkelingen, daar staan we voor.   

BETAALBAAR VOOR IEDEREEN: JONG EN OUD, GEZIN 
OF ALLEENSTAANDE

Een Oudsbergen dat open, eigentijds en 
toekomstgericht bestuurd wordt, daar gaan we voor!
Met meer aandacht voor diversiteit en armoede. Een 
gemeente waarin iedereen gezien wordt en kansen 
krijgt. 

Een gemeente met betaalbare huurwoningen. Die 
alternatieve woonvormen zoals cohousing en 
samenwonen met vrienden aanmoedigt. 

AND LAST BUT NOT LEAST EEN 
OUDSBERGEN DAT HAAR WAARDEVOLLE 

NATUUR MET RESPECT BEHANDELT




“HET MOOISTE WAT JE KUNT WORDEN, 
IS JEZELF.”
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SABRINA SCHEPERS

MARK GEUSSENS

GWEN KOVACS

Apotheekassistente en
gezondheidsbegeleidster,
Meeuwen, 39 jaar

Werfleider interieur,
Opglabbeek, 54 jaar

Verantwoordelijke landelijke 
kinderopvang,
Louwel, 24 jaar







Trump gelooft niet in de opwarming van 
het klimaat. Groen gelooft niet in 
Trump. U wel? De hete zomers en 
stormen van de laatste jaren zijn toch 
wel heviger en verwoestender dan 
vroeger. 

Kunnen we daar als Oudsbergen iets tegen 
doen? Niet zo veel dat we echt gewicht in 
de klimaatschaal leggen. Maar als we het 
goede voorbeeld geven en andere 
gemeenten volgen ons, dan wel. Laten we 
daarom beginnen met groenten en andere 
etenswaren uit eigen streek te kopen. Dat 

spaart heel wat vervuilend transport over de 
zee uit. 

"Aan de strijd tegen de 
klimaatverandering kan iedereen in 

Oudsbergen meedoen"
Groen wil inzetten op samenwerking met 
zoveel mogelijk gemeentelijke diensten, 
verenigingen, ondernemers en burgers en 
niet enkel maatregelen nemen die de 
klimaatverandering afremmen, maar ook die 
Oudsbergen aanpassen aan het veranderend 
klimaat.

WAT EEN ZOMER WAS ME DAT?

(OUDSBERGER)BUSJE KOMT ZO!

Met haar 116,24 km² is Oudsbergen de 
grootste gemeente in oppervlakte in 
Limburg en met 'slechts' 23.400 inwoners 
maakt dat van Oudsbergen een uitgestrekte 
gemeente. 

Binnenkort voorziet De Lijn enkel nog in de 
grote verbindingen. Gemeenten moeten 
vanaf dan zelf instaan voor lokaal vervoer. 

Groen vindt het belangrijk dat in onze 
gemeente de dorpskernen sterk met elkaar 
verbonden zijn. Waar het gemakkelijk is om 
met de bus van Louwel naar Meeuwen te 
geraken. 




Dit kan met de Oudsbergerbus die een vast 
parcours aflegt door alle dorpskernen. 
Beperkt tot Oudsbergen: dus comfortabele 
korte ritten én afgestemd op de haltes van 
De Lijn. Zodat jongeren kunnen deelnemen 
aan activiteiten in alle dorpskernen en 
autoritten van ouders drastisch beperkt  
worden. 

Met de Oudsbergerbus lossen we de 
vervoersarmoede van zieken, ouderen en 
mensen met een beperkt budget op. 



OUDSBERGEN IS DE GROOTSTE 
GEMEENTE IN OPPERVLAKTE IN 

LIMBURG

GROEN VOOR IEDEREEN
De kloof tussen politiek en burgers
wordt alsmaar groter.
Dat is niet goed voor onze democratie 
en dus ook niet voor onze 
samenleving.

'We willen de Oudsbergenaren 
meer betrekken bij het beleid.' 

Een opwaardering van de 
adviesraden, burgerparticipatie in 
grote en kleine projecten, een 
vragenmoment tijdens de 
gemeenteraad, transparantie in alle 
documenten en een gemeenteraad 
die in elke dorpskern samenkomt 
kunnen hierin verandering brengen. 
Voor dat laatste zou wel de nationale 
wetgeving aangepast moeten worden. 
Maar hé verandering begint lokaal, 
niet?!




