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N-VA gaat voluit voor de toekomst
Beste Bilzenaar,

Wandelen met
N-VA Bilzen
Op zondag 21 mei nodigen we
jullie graag uit om samen met
het bestuur van N-VA Bilzen de
beentjes te komen strekken. We
plannen een ochtendwandeling
met gids in de prachtige omgeving van de Hoefaert in Eigenbilzen. Aansluitend voorzien we
een stevig ontbijt met spek en
eieren. Deelname is volledig
gratis!
8.30 uur:
verzamelen aan de Hoefaert,
parking Orchis Hoefaertweg.
8.45 - 10.15 uur:
wandeling met gids
10.30 uur:
ontbijt in lokaal Schutterij
 eer info en inschrijven via
M
bilzen@n-va.be.

De N-VA staat in Bilzen en in Vlaanderen
voor degelijk bestuur. Onze mandatarissen gebruiken hun inzet en hun ervaring
om samen met u een mooie toekomst uit
te werken, met welvaart en welzijn voor
de huidige én komende generaties. N-VA
Bilzen trekt daarom voluit de kaart van
verandering en vooruitgang.

Investeren in een beter Bilzen

van Eigenbilzen te ontdekken op onze
ontbijtwandeling!
 Ook in de toekomst staat het Vlaams

onderwijs aan de wereldtop, dankzij
de hervorming met duidelijke
N-VA-stempel. Wij kiezen voor
gerichte maatregelen om de kennis
van wetenschap, techniek en talen te
verbeteren en het technisch onderwijs
op te waarderen.

 Het stadsbestuur bouwt bijkomende

Jeugdige dynamiek voor
jong en oud

 Veilige schoolomgevingen blijven een

Ook onze eigen N-VA-afdeling blijft
inzetten op verjonging. Jong-N-VA Bilzen
kiest een nieuwe bestuursploeg: u zal in
de komende maanden ongetwijfeld nog
veel van hen horen. Mede dankzij onze
jongeren heeft onze Facebook-pagina
nu meer dan duizend volgers! Neem
zeker eens een kijkje of contacteer
bilzen@n-va.be voor meer informatie.

kinderopvang voor Domino in
Beverst. We maken ook werk van
het langverwachte jeugdcentrum
op vrijetijdssite De Kimpel.

prioriteit, onder andere in Waltwilder
en Rosmeer.

 Met het nieuwe bedrijventerrein

Spelver en de komst van internationale
spelers als Carglass investeert Bilzen in
duurzame jobs in de eigen streek.
Het hotel in de Rentmeesterswoning
van het kasteel Alden Biesen vormt
weldra een nieuwe toeristische troef.

Samen werken we
verder aan een nog
beter Bilzen voor
jong en oud!

 We verzekeren de leefbaarheid en

beschermen de natuur en de open
ruimte in het Munsterbos en op de
Hoefaert. U bent van harte welkom
om samen met ons die groene parel

Dirk Coelmont
Voorzitter N-VA Bilzen

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Bilzen
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA familie? Word lid via de lokale afdeling. Contacteer ons via bilzen@n-va.be of
spreek onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je 5 euro.
Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer BE42 4527 1560 2154.
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Eerste Bilzerse volkstuin binnenkort van start
Uit een studie van de Gentse universiteit bleek dat veel
Bilzenaren vragende partij zijn voor een eigen stukje
moestuin. Met financiële steun van de
Vlaamse Landmaatschappij legt de stad daarom
haar eerste volkstuin aan.
De ‘Goedkoop en gezond Samentuin’ is 500 m² groot en ligt
langs het voormalige klooster in Merem. Er is ruimte voor een
vijftiental moes- en kruidentuintjes. Het initiatief steunt op
duurzaam tuinieren en de kweek van onbehandelde groenten.
Het werken in de buitenlucht en de beweging komen het
fysieke én psychische welzijn ten goede. De Volkstuin is
ook een aangename ontmoetingsplaats bij uitstek.

Rentmeesterij
krijgt nieuwe
hotelvleugel
Aan de Rentmeesterij in
Rijkhoven startten vorige
maand de werken aan de
nieuwe hotelvleugel. Zo
is Martin’s Rentmeesterij
tegen de zomer van 2018
helemaal klaar zijn om de
vele toeristen in een
prachtig viersterrenhotel
te ontvangen.

“De Rentmeesterij wordt
een toeristische en culturele
topbestemming voor Bilzen
en de hele Euregio”, verzekert burgemeester Frieda
Brepoels. “In de nieuwbouw
is er plaats voor 70 moderne
kamers, een lobby en een
wellness met relaxatiezwembad. De Rentmeesterij wordt
met het hotel verbonden via
de vroegere schuur en een
nagelnieuw restaurant met
terras.” Voor de volledige

Gemeenteraadslid Nassèr Nijs en schepen Walter Bollen
trokken hiervoor hard aan de kar. Gemeenteraadsvoorzitter
en Kamerlid Wouter Raskin is blij met de aanwinst voor
Merem.
herbestemming van de
Rentmeesterij, met ook nog
drie suites, een bar, salon en
vergaderruimtes, voorziet
de Vlaamse Regering via
Toerisme Vlaanderen 6,3
miljoen. “Het hotel geeft niet
alleen een enorme boost aan
het verblijfstoerisme, maar
zorgt ook voor naar schatting
35 extra voltijdse jobs in
Bilzen”, besluit de
burgemeester.

Enthousiaste Jong
N-VA’er Maarten
Vandebeeck bood onze
burgemeester een stadhuis in chocolade aan,
helemaal zelf gemaakt
tijdens zijn opleiding in
de Hotelschool. Te mooi
om op te eten!

Jong N-VA Bilzen tevreden met
start bouw nieuw Jeugdcentrum

Op 16 februari boeide Sander Loones, N-VA-ondervoorzitter
en Europees Parlementslid, zaal Concordia met een meer dan
geslaagde uiteenzetting over onze partij en de Vlaamse zaak.

Na 25 jaar politieke beloftes krijgt Bilzen, met de steun van de
N-VA, binnenkort dan toch een gloednieuw jeugdcentrum.
De werken daarvoor zijn intussen gestart aan vrijetijdssite De
Kimpel. Een grote polyvalente zaal kan dienen voor fuiven en
optredens, als repetitieruimte voor Bilzers muzikaal talent en
als jeugdcafé. Alle dromen van de Bilzerse jeugd zitten kortom
vervat in het nieuwe Jeugdcentrum.
Fractieleider Joris Cielen is dan ook tevreden: “De jeugd
vraagt hier al zo lang naar maar nooit kwam het ervan. Dat
ik samen met andere jongeren uit o.a. de werkgroep jeugdcentrum en de Bilzerse jeugdraad mijn schouders onder deze
verwezenlijking kon zetten, maakt me erg blij.”

bilzen@n-va.be

Het is ondertussen een traditie. Op de wekelijkse woensdagmarkt van 15 februari deelden N-VA’ers tijdens de jaarlijkse
valentijnsactie niet minder dan 1 600 lekkere chocolaatjes uit.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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N-VA Bilzen verhoogt veiligheid schoolomgevingen
Dit voorjaar zal de stad aan de basisscholen van Waltwilder en Rosmeer belangrijke verkeersaanpassingen
uitvoeren die de veiligheid van fietsers en voetgangers verhogen.
“Aan ’t Willerke in Waltwilder geldt al
een snelheidslimiet van 30 km/uur”, zegt
schepen van Mobiliteit Walter Bollen.
“Nu brengen we ook de maximumsnelheid
op de Maastrichterstraat, in de omgeving
van het kruispunt met de Langstraat
en de Romeinsestraat, terug tot 50 km/
uur. In de directe schoolomgeving wordt

via dynamische borden zelfs een zone
30 ingevoerd. Een centrale middenberm
dwingt bestuurders hun snelheid te
minderen. Voetgangers en fietsers krijgen
nieuwe oversteekplaatsen. Aan de school
zelf zorgen we voor een verkeersplateau en
een zone waar de ouders veiliger op hun
kinderen kunnen wachten.“

“Ook aan het Beukenbroekje in Rosmeer
staan er werken op stapel”, vult gemeenteraadslid Veronik Moesen aan. “In de
Kerkstraat worden de stoepen en de zone
voor de school heringericht om de
zwakke weggebruiker te beschermen.
We verhogen ook de toegankelijkheid van
de school.”

Jong N-VA Bilzen verkiest haar
eerste bestuur
Toen ‘Met Jong N-VA Bilzen op café’ eind vorig jaar heel
wat jong geweld op de been bracht, bleek dat er heel wat
animo was in de stad om ook in Bilzen een N-VA-jongerenafdeling op te richten. En dus maken we daar werk van.

Bouwen aan Bilzen
Nieuwe kinderopvang Domino Beverst

Jong N-VA Bilzen verkoos zondag 26 maart een eerste
bestuursploeg. Wil jij graag op de hoogte blijven van onze
activiteiten, geef gerust een seintje aan bilzen@n-va.be.

Schepen Luc Hendrix breidt de kinderopvang in Bilzen sterk uit.
De bouw van de kinderopvang in Bilzen en Munsterbilzen creëerde al extra plaatsen voor kinderen en nu bouwt de stad aan een
nieuwe opvang in Beverst. De werken startten eind februari. De
verhuis staat gepland rond carnaval 2018.
Momenteel is de buitenschoolse kinderopvang Domino gevestigd
in het Talentenhuis. Twee klaslokalen op de eerste verdieping
vangen daar 30 kinderen op. In de nieuwe kinderopvang met
een speeloppervlakte van ongeveer 280 m² zullen er 70 kinderen
terechtkunnen. Omdat alles zich op het gelijkvloers zal afspelen,
hoeven de kinderen geen trappen te maken. Dat zal de veiligheid
ten goede komen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan!

Frieda Brepoels: Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke
samenwerking frieda.brepoels@n-va.be, 089 51 92 35. Walter Bollen: Ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en
mindermobielencentrale walter.bollen@n-va.be, 089 51 92 35. Luc Hendrix: OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen, luc.hendrix@n-va.be - 089 51 94 92. Wouter Raskin: Kamerlid en voorzitter gemeenteraad wouter.raskin@n-va.be, 089 51 92 35.
OCMW-RAADSLEDEN: Hilde Luca en Miriame Snellings. GEMEENTERAADSLEDEN: Joris Cielen, Rudi Dops, Stefan Jans, Veronik Moesen, Nassèr Nijs en Veerle Schabregs.

www.n-va.be/bilzen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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