
  

 

Euregionale groenengroep: Ecolo Liège, Ecolo Eupen, Grünen Aken en 
omliggende regio, Groen Limburg, GroenLinks Limburg/Maastricht 

2020: 

Op een aantal dossiers is er in 2020 weer grensoverschrijdend samengewerkt, aangezien de 
implicaties van de diverse dossiers alle deelnemende landen raken en het goed is een sterk 
groen geluid te laten horen: 

Ondergrondse opslag nucleair afval België: 

De euregionale groenengroep (in contact met met GL in Tweede Kamer en Europa) heeft in 
mei van zich laten horen bij de plannen vanuit België om ondergronds kernafval op te gaan 
slaan. Zoekgebieden waren er ook in de Hoge Venen en vlak over de grens met Limburg. We 
hebben hier ook de pers over gezocht. 

Uitbreiding luchthaven Luik 

GroenLinks Maastricht heeft een (uitgebreide) zienswijze ingediend. Het is best schrikken, 
want er zijn grootse uitbreidingsplannen te verwachten met overlast voor Maastricht en Z-
Limburg. We blijven de ontwikkelingen volgen... 

Inspraak buurlanden bij langer openhouden Doel 1 en 2 

Ook buurlanden kunnen hun stem laten horen bij deze raadpleging (nog tot 15 juni!): 
https://publieksbevraging.typeform.com/to/oT48oWwF 

GroenLinks Maastricht heeft dat alvast gedaan en ook via sociale media is er opgeroepen om de stem 
vanuit Limburg in groten getale te laten horen. 

Gezamenlijke website en Facebookpagina gelanceerd 

Sinds februari is de website https://euregiomr.eu  en de Facebookpagina 
https://www.facebook.com/euregio.gruen.groen.vert/  online. Coen van der Gugten heeft 
de website opgezet en beheert deze. 

Eindelijk een plek - een HUB zogezegd- waar én de websites van de diverse groene partijen 
in een oogopslag te lezen zijn én waar de diverse groene projecten in deze regio te zien zijn 
via  een digitale kaart van het gebied.  Interessant om kennis van te nemen voor iedereen, 
voor de partijen zelf, maar juist ook voor alle inwoners van deze regio. Sommige projecten 
zijn het bezoeken waard. Leuk als uitstapje én om je regio beter te leren kennen. 



Al doende zullen de projecten door de diverse webmasters op de kaart geplaatst gaan 
worden, maar het begin is er. Op de Facebookpagina zullen uiteraard actuele berichten te 
lezen zijn en kunnen mensen reageren. 

Euregionaal Groen Lintje 

De recentste winnaar van het Groen Lintje Maastricht ( Byeboere) zal ons 
vertegenwoordigen bij de uitreiking van het euregionaal Groen Lintje, ditmaal in Aken. We 
kunnen dan weer een inspirerende dag meemaken waarin we kennisnemen van 5 groene 
projecten, een gezellige dag beleven met elkaar en contacten kunnen leggen.                         
De eerste uitreiking van het euregionaal Groen Lintje in de prachtig gelegen ruimte boven 
het station in Maastricht was alvast een doorslaand succes met zo’n 100 groene leden uit de 
regio.                                                                                                                                                         
Een concrete datum laat helaas nog even op zich wachten vanwege Corona. 

Debat Studio Europa Maastricht /Stichting Geen Grens in Kader Tweede 
Kamerverkiezingen 

Op 11 mei nam Coen van der Gugten (namens de euregionale groenengroep) deel aan het 
verkiezingsdebat Stemmen uit de Grensregio.: 
https://www.youtube.com/watch?v=EtmDwrL0bPQ 

Heroverweging biomassacentrale Lixe: 

Ook vlak over de grens speelt de verontrusting over de komst van een biomassacentrale. 
Samen met GL Eijsden-Margraten en de statenfractie is er een brief naar de (groene...) 
minister van milieu gegaan. Met Ecolo Visé heeft er contact plaats gevonden. 

 https://maastricht.groenlinks.nl/nieuws/brief-aan-de-belgische-minister-over-biomassa-
centrale-lixhe 

Namens de euregionale groenengroep, 

Carla Luja, fractiemedewerker statenfractie GroenLinks en Coen van der Gugten, raadslid 
GroenLinks Maastricht   

 


