
In memoriam... Annemie Witters 

" Met doorzetting, enthousiasme en positieve werklust bouwde Annemie aan 
een betere omgeving, een betere stad, een betere wereld " 
 

We hebben deze zomer afscheid moeten nemen van Annemie Witters. Het 
heengaan van haar is voor een aantal onder ons heel zwaar geweest; 
uiteraard op de eerste plaats voor echtgenoot Danny, de kinderen en 
familie. Maar ook wij, die als vrienden van Annemie mogen vernoemd 
worden, missen haar heel fel.  

Zelf heb ik Annemie leren kennen toen ze nog studente was in de biologie. 
Ze was zeer leergierig en ze zette zich toen al in voor haar idealen. Ze 
betrok ook andere jongeren uit onze gemeente bij haar inzet voor het 
leefmilieu. De laatste jaren aan de universiteit had ze het zeer druk en 
verloor ik haar even uit het oog. 

Maar enkele jaren later ontmoette ik haar opnieuw. Ik zat toen in de jury 
voor de aanwerving van een milieuambtenaar voor de stad Beringen. 
Annemie was kandidate.  Ze stak met kop en schouders boven de rest uit. 
Een tijdje nadien werd ze als milieuambtenaar benoemd.  

Met heel veel enthousiasme en ijver zette ze zich steeds in voor haar job. 
Een van haar eerste taken bestond er in om de Stedelijke Adviesraad voor 
Leefmilieu op te richten. Weliswaar was er reeds in 1981 een 
gemeentelijke adviescommissie opgericht maar door een gebrek aan 

coördinatie en door te weinig ondersteuning vanuit het stadsbestuur werd die in 1987 opgedoekt.  Op 2 oktober 
1991 werd dan de (vernieuwde) SAL opgericht. Enkelen uit deze beginperiode zijn nu trouwens nog steeds 
actief. Onmiddellijk konden we op de enorme werkkracht en dossierkennis van Annemie beroep doen. Mede – 
en ik durf wel zeggen vooral onder haar impuls  - heeft deze stedelijke adviesraad reeds 23 jaar lang zeer goed 
werk verricht.  

Haar tweede belangrijke opdracht bestond er in om mee te helpen aan de uitbouw van een bezoekerscentrum 
in het strandbadgebouw aan Koersels Kapelleke. Annemie stelde meteen een goed onderbouwd dossier op 
waarin ze de mogelijkheden schetste voor wat later “Bezoekerscentrum De Watersnip” zou worden.  Mede op 
haar initiatief stapten we toen met deze adviesraad in de bus om o.m. in Drente en Overijssel, in het noorden 
van Nederland, te kijken hoe men daar bezoekerscentra had opgericht. 

Doorheen de jaren heeft Annemie de milieudienst steeds verder uitgebouwd.  Ze legde de lat daarbij erg hoog. 
Ze bouwde die dienst uit tot één van de beste en belangrijkste van Limburg en zelfs van ver daarbuiten. De 
initiatieven vanuit de milieudienst namen alsmaar toe. Elk jaar werden allerhande acties ondernomen of 
projecten opgezet waarbij vele inwoners gemobiliseerd werden. Het bekendst voor ons waren de infosessies en 
activiteiten tijdens de milieuveertiendaagsen die de milieudienst jaarlijks samen met de SAL organiseerde. Haar 
dossierkennis, haar inzicht en intelligentie waren steeds bij deze activiteiten en acties te herkennen.   

Annemie had het vaak niet makkelijk. Zich inzetten voor het behoud van een goed leefmilieu is in Vlaanderen 
niet vanzelfsprekend. En dat was het zeker niet in Beringen. Maar ze liet zich nooit ontmoedigen; steeds bleef 
ze eerlijk en rechtlijnig. Met doorzetting, enthousiasme en positieve werklust bouwde ze verder aan een betere 
omgeving, een betere stad, een betere wereld. Dit was ook haar drijfveer voor de ijzersterke ondersteuning 
voor de stedelijke adviesraad voor leefmilieu. Annemie  geloofde in participatie, in overleg en samenwerking en 
zocht via de adviesraad naar wegen en mogelijkheden om dit samen te kunnen realiseren.  Nu blijft er een 
grote leemte achter. 

In de herinnering van Natuurpunt Beringen zal Annemie altijd de ijzersterke dame met het hart op de juiste plaats 
blijven. 

Willy Vanlook 
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