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De tijd is rijp voor een politieke ommekeer. 
Het is nu of nu voor een menselijker, 
eerlijker en gezonder beleid, met 
klimaatambitie en een sociaal hart

We maken van Limburg dé voorbeeldregio. 
Een schone, warme, gulle provincie, 

waar iedereen mee profiteert van 
een groenere toekomst
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MENSELIJKER 
Meer tijd voor elkaar. Tijd om te zorgen, 
om te groeien, om te dromen. Wij 
geven opnieuw ademruimte aan de 
samenleving.

 MEER HANDEN IN DE KLAS
We werven extra leerkrachten 
aan, zeker in het kleuter- en 
lager onderwijs. Zo krijgt elke 
kinderdroom evenveel kansen.

 WACHTLIJSTEN WEGWERKEN
Iedereen die zorg nodig heeft,  
krijgt die ook. Niet na tien jaar 
wachten, maar nu. 
We trekken meer middelen 
uit voor zorg op maat.

 MEER EN BETERE JOBS
Een leven in balans begint bij 
een gezonde loopbaan. We 
belonen bedrijven die investeren 
in een gezonde werkplek met 
een loonlastenverlaging.

EERLIJKER 
In ons land is er zo veel mogelijk. Maar 
dan moeten we rechttrekken wat scheef 
zit. We laten de grootste vermogens 
een eerlijke bijdrage betalen en geven 
gezinnen en kmo’s zuurstof.

 HOGER NETTOLOON
Wie werkt, houdt aan het einde 
van de maand meer loon over. 
We verlagen de lasten op arbeid 
en vragen een eerlijke bijdrage 
van de grootste vermogens.

 VUIST TEGEN ARMOEDE
Alle uitkeringen trekken we op 
tot boven de armoedegrens, 1140 
euro voor een alleenstaande. 
Wie een hele loopbaan gewerkt 
heeft, heeft recht op een pensioen 
van minstens 1500 euro.

 WEG MET DISCRIMINATIE
We voeren praktijktesten in, 
waarbij de overheid er zelf opuit 
trekt om te controleren wie 
discrimineert op bijvoorbeeld 
arbeids- en huurmarkt. Hardleerse 
overtreders bestraffen we.

GEZONDER 
Het is nu of nu voor het klimaat. Die 
uitdaging pakken we met beide handen 
vast. Ook jij wordt er beter van: in één 
klap geven we de economie een boost, 
verkorten we de files en maken we ons 
land groener.

 EERLIJK KLIMAATBELEID
Met een bindende klimaatwet 
dringen we de CO2-uitstoot tegen 
2030 terug met 55 procent. We 
stoppen met fossiele energie 
te subsidiëren en investeren 
in hernieuwbare energie.

 MINDER FILES, SCHONE LUCHT
Het mag opnieuw vooruitgaan in 
ons land. Daarvoor investeren 
we in meer, stipter en schoner 
openbaar vervoer. Zodat iederéén 
kan gaan waar hij of zij wil, en 
overal schone lucht inademt.    

 GROEN MAAKT GELUKKIG
We beschermen onze bossen en 
geven ze ruimte om te groeien. 
Dankzij 10.000 hectare nieuw 
bos krijgt iedereen een groene 
long op wandelafstand.

VOORZITSTER

MEYREM ALMACI

HET IS TIJD VOOR EEN OMMEKEER. ER IS ZO VEEL 
MOGELIJK IN DIT LAND. ONS PLAN A GRIJPT DIE 

KANSEN EN LEGT DE LAT HOGER. 

HET IS EEN AMBITIEUS, HOOPVOL EN BECIJFERD 
PLAN VOOR EEN MENSELIJKERE, EERLIJKERE EN 

GEZONDERE TOEKOMST.

HET IS NU OF NU. EEN KLIMAATREGERING MET 
EEN SOCIAAL HART: VOOR MINDER GAAN WE NIET. 
DAT IS ONS PLAN A, WANT ER IS GEEN PLANEET B.

Ecolo en Groen bundelen de 
krachten om als grootste 
politieke familie voor een 

ommekeer te zorgen.

 KRISTOF CALVO EN  
 JEAN-MARC NOLLET
 (ECOLO) 

Als we samenwerken, 
dan is niets onmogelijk 
in dit land
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BARBARA CREEMERS

Een groene, sociale en gastvrije samenleving: dat is mijn 
droom. Dat is wat me politiek drijft. Samen met vele doeners 
in Limburg en ook met jou steun brengen we die samenleving 

binnen handbereik.

Efficiënt openbaar vervoer, meer groen, betere zorg en vooral: 
duurzamer leven. Dat zijn de speerpunten waaraan ik de komende 
vijf jaar wil werken in het parlement. Want een groene en gezonde 
omgeving, dat willen we toch ook nog voor onze kinderen en 
kleinkinderen?

Lijsttrekker Kamer
Communicatiemedewerker, As, 38 jaar

FRANK VROONEN
Ja, we kunnen dit land veranderen. Als schepen in Alken 
weet ik dat initiatieven van onderuit het verschil maken. 
Samen met heel veel denkers en doeners kunnen we 
de puzzel van de samenleving leggen. Ik wil werk 
maken van een land waar geluk en gezondheid ons 
belangrijkste streven is.

Lijstduwer Kamer 
Schepen, Alken, 44 jaar

SNYERS Kobe 
Beleidsmedewerker 
Beringen, 25 jaar

REMANS Elke 
Yogadocente 
Lummen, 38 jaar

VANSEVEREN Roland 
Ambtenaar 
Ecolo Luik, 51 jaar

TESTELMANS Kristien 
Leerkracht biologie 
Tessenderlo, 55 jaar

BOEYKENS Ronny 
Onderhoudstechnieker 
Kortessem, 56 jaar

OPDEKAMP Annick 
Deskundige omgevingsvergunning 
Dilsen-Stokkem, 45 jaar

ROOSEN Jean-Marie 
Ambtenaar 
Hoeselt, 60 jaar
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CREEMERS Barbara 
Communicatiemedewerker 
As, 38 jaar

OKTAY Muhammet 
Kwaliteitscontroleur en 
schepen, Houthalen, 47 jaar

MERTENS Vanita 
Loopbaanexpert  
Oudsbergen, 47 jaar

DIRAÄ Souliman 
Bioboer 
Genk, 47 jaar

CONJAERTS Katrijn 
Notarieel juriste 
Pelt, 34 jaar

OPSTEYN Dirk 
Partijbestuurslid Groen 
Lanaken, 47 jaar

REIJNIERS Liesbeth 
Agentschap Jongerenwelzijn, 
Lommel, 37 jaar

PROOST Hans 
Leraar 
Pelt, 43 jaar

SCHABREGS Karen 
Televisiemaker en schrijfster 
Bilzen, 43 jaar

STASSEN Ruben 
Politiek opbouwwerker 
Tongeren, 31 jaar

BROEKMANS Nele 
Animator WZC 
Heusden-Zolder, 53 jaar

VROONEN Frank 
Schepen 
Alken, 44 jaar
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De kandidaten van Groen voor de Kamer Opvolgers Kamer



BRIGHT ADIYIA

HIND SALHANE

KOBE SNYERS

2de plaats Vlaams Parlement
HR-Manager, Dilsen-Stokkem, 26 jaar

Met jouw stem en steun wil ik gaan voor een welvarend Limburg waar we 
allemaal respectvol samenleven en zorg dragen voor elkaar. Eerlijke 
kansen voor ons allemaal! Krampachtig onrust en verdeeldheid zaaien 
in de samenleving werkt nergens. Ook niet in ons warme Limburg. Het 
is tijd voor dé ommekeer.

Ik wil mijn schouders zetten onder arbeidsbemiddeling en 
tewerkstelling, gezonde loopbanen voor iedereen, meer koopkracht 
en een betaalbare en bereikbare mobiliteit. Ik wil me bovendien ook 
engageren voor een gezond klimaat en een bosrijk Limburg. Want 
Groen maakt écht gelukkig!

Vanuit de energiesector werk ik elke dag aan 
oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Dat doe ik 
niet alleen, maar samen met iedereen die de handen 
uit de mouwen wil steken.

De keuzes die we de komende jaren maken, 
zullen cruciaal zijn. Ik wil werk maken van een 
duurzame financiering van ons klimaatbeleid, 
zodat iedereen mee is en niemand achterblijft.

Mijn generatie zet het klimaat hoog op de agenda en laat 
de roep om meer inspanningen steeds luider klinken. Als 
consulent klimaat zie ik elke dag dat er nog werk aan de winkel 
is, maar ook dat er een groot draagvlak is om er samen onze 
schouders onder te zetten.

Daarom kijk ik niet langer aan de zijlijn toe. Samen met de 
tienduizenden doeners wil ik bewijzen dat het anders kan en 
moet.

Daarvoor heb ik ook jou nodig! Laat je stem horen en kies samen 
met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen.

‘SAMEN MET ALLE DOENERS 
WIL IK WERKEN AAN EEN 
EERLIJK KLIMAATBELEID’

1ste opvolger Kamer
Beleidsmedewerker, Beringen, 25 jaar

1ste opvolger Vlaams Parlement
Klimaatambtenaar, Hasselt, 30 jaar



ADIYIA Bright 
Klimaatambtenaar 
Hasselt, 30 jaar

NULLENS Nele 
IT-consultant 
Bree, 46 jaar

VAN DEN BERGH Jan 
Onderzoeker informatie UHasselt 
Genk, 41 jaar

LEYSSENS Lisa 
Therapeut 
Houthalen-Helchteren, 58 jaar

VAN DAEL Tonny 
Docent biologische wijnbouw 
Kinrooi, 67 jaar

BRIERS May 
Gepensioneerd militair 
Tessenderlo, 57 jaar

GOFFIN Jasper 
Projectleider 
Hoeselt, 33 jaar

SAGIR Fermudiye 
Bediende 
Leopoldsburg, 41 jaar

GORSSEN Jos 
Ambtenaar 
Bocholt, 51 jaar

ENGELEN Greet  
Opvoeder 
Hamont-Achel, 34 jaar

AERTS Peter 
Kwaliteitsingenieur 
Lummen, 52 jaar

VAN DEYNSE Tess 
Hobbyfotografe 
Hasselt, 36 jaar

DAVIDTS Tilly 
Kinderanimatrice 
Zonhoven, 54 jaar

BRAEKEN Erik 
Bediende 
Houthalen-Helchteren, 53 jaar

STINKENS Evelien 
Stafmedewerker onderwijs 
UHasselt, Oudsbergen, 28 jaar

THYS Ivo  
Gepensioneerd 
Riemst, 71 jaar
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Opvolgers Vlaams Parlement

JOHAN DANEN

Geen woorden, maar Danen.

Ik maak werk van een trein van Hasselt 
naar Pelt en fietssnelwegen van 
noord tot zuid en van oost tot west. Ik 
wil dat Limburg een voorbeeldregio 
wordt voor schone energie. De 
kinderarmoede in Limburg wil ik 

halveren en de onderwijskansen 
verdubbelen. Groen en water geven 
we alle ruimte, want dat is de beste 
bescherming tegen extreem weer en 
geeft de biodiversiteit een boost.

Met jouw stem wordt Limburg een 
groene koploper!

DANEN Johan 
Vlaams Parlementslid 
Bilzen, 47 jaar

SALHANE Hind 
HR-Manager 
Dilsen-Stokkem, 26 jaar

CEYSSENS Johnny 
Ondernemer 
Lummen, 52 jaar

LANGI Valentino 
Ondernemer 
Beringen, 33 jaar

MOORS Sara 
Marketing en communicatie 
Hasselt, 38 jaar

TRUYERS Raf 
Blindengeleidehondenschool  
Genk, 54 jaar

HELEVEN Jerica 
Mobiele begeleidster vzw Stijn 
Diepenbeek, 36 jaar

KNOOPS Erik 
Coördinator Sociaal huis Bilzen 
Lanaken, 35 jaar

1

7

3

2

8

4

5

6

9

10

11

12

13

14

15

16

TIMMERMANS Joke 
Paardencoach 
Herk-de-Stad, 39 jaar

DUCHATEAU Dirk 
Chef-kok 
Tongeren, 41 jaar

JANSSEN Hanne 
Docent verpleegkunde 
Lummen, 34 jaar

HUYSMANS Dirk 
Bemiddelaar 
Lommel, 64 jaar

MARZEE Linda 
Begeleidster in de zorg 
Maaseik, 57 jaar

AERTS Mia 
Medisch secretaresse 
Sint-Truiden, 63 jaar

GABRIËLS Marij 
Architect 
Oudsbergen, 54 jaar

SAENEN Sven 
Ambtenaar 
Hechtel-Eksel, 42 jaar

Lijsttrekker Vlaams Parlement 
Vlaams Parlementslid, Bilzen, 47 jaar

De kandidaten van Groen voor het Vlaams Parlement



MATTHIEU Sara 
Fractiesecretaris 
Gent, 37 jaar

JANS Thomas 
Beleidsmedewerker 
Antwerpen, 34 jaar

BORREMANS Wim 
Kabinetschef 
Gent, 39 jaar

OLOIBIRI Violet 
Werkzoekende 
Melle, 35 jaar

SABELS Jordy 
Reisadviseur 
Ieper, 27 jaar

LUYTS Jorge 
Student 
Ham, 23 jaar

AELVOET Magda 
Gepensioneerd 
Leuven, 74 jaar
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PETRA DE SUTTER

Samen met de klimaatbetogers, de gele hesjes en de 
mensenrechtenorganisaties wil ik vechten voor een 
menselijker, eerlijker en gezonder Europa. Voor een 
Europa waar de grond waarop we leven, het water dat we 
drinken en de lucht die we inademen niet vol schadelijke 
stoffen zitten. Voor een Europa dat zijn burgers boven 
multinationals en lobbyisten stelt. Voor een Europa 
dat minderheden beschermt en eerlijk omgaat met 
journalisten en activisten.

Het is tijd voor een ommekeer. Kies samen met mij en 
Bart Staes voor een sterker, groener en socialer Europa.

Lijsttrekster Europees Parlement 
Arts, Horebeke, 55 jaar

De kandidaten van Groen voor het Europees Parlement Opvolgers

DE SUTTER Petra 
Arts 
Horebeke, 55 jaar

STAES Bart 
Europarlementslid 
Antwerpen, 60 jaar

BA Omar 
Consultant 
Borgerhout, 44 jaar

VERFAILLIE Catherine 
Hoogleraar 
Leuven, 61 jaar

TRAVELLA Paola 
Studente 
Assebroek, 22 jaar

JELLEMA Rik 
Schepen 
Etterbeek, 61 jaar

VANDEMAELE Matti 
Directeur Peace Village, 
Heule, 37 jaar

CALISKAN Leyla 
Verkoopster 
Koersel, 29 jaar

VANHOOYDONCK Herlindee 
Politiek adviseur 
Antwerpen, 35 jaar

VANSINTJAN Dirk 
Bestuurder Ecopower cvba 
Rotselaar, 59 jaar

GOSSÉ Els 
Schepen 
Elsene, 33 jaar

BAUWENS Michel 
Academicus 
Sint-Gillis, 60 jaar
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‘Ik wil een sterker Europa. 
Niet alleen van markt en munt, 
maar ook van mens en milieu’



STEMTIPS
HOE STEMMEN

Ga op zondag 26 mei naar het 
stembureau dat vermeld staat op 
de oproepingsbrief die je in de bus 
kreeg. Vergeet de brief en je identi-
teitskaart niet.

Of het nu op papier of digitaal is,  
je zal drie stemmen moeten uit- 
brengen. Je kan het bolletje boven- 
aan de Groen-lijst kleuren of je kan 
een voorkeurstem geven aan één of 
meerdere kandidaten van Groen. Je 
kan niet kiezen voor meerdere kan-
didaten van verschillende partijen, 
want dat maakt je stem ongeldig.

Ben je in het buitenland? Of niet goed 
te been? Je kan iemand in jouw plaats 
laten stemmen. Hoe je een volmacht 
geeft, lees je op je oproepingsbrief of 
op verkiezingen.fgov.be.

JA
IK STEM
3x GROEN

WE DELEN MEER
DAN WE DENKEN

Wat als je mensen niet langer in hokjes steekt? 
Dan gebeurt er iets bijzonders. Want we delen 
meer dan we denken.

Bekijk en deel ons sociaal experiment 
via www.groen.be/delen

LAAT JE STEM HOREN
Snak je naar een ommekeer? Je bent niet alleen.

Mensen hebben genoeg van de kille besparingen en het eindeloze 
gekibbel. Het draagvlak voor meer handen in de klas en in de zorg, 
een hoger nettoloon dankzij een faire bijdrage van de grootste  
vermogens en een eerlijk klimaatbeleid is groter dan ooit.

Het is nu of nu. Kies voor  plan A , want er is geen  planeet B .

Ga naar www.groen.be/ikstemgroen en versterk je stem.
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