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Gesloten loketten compenseren door 
ticketautomaten

Vorig jaar gingen de loketten aan het  
station van Bilzen onverbiddelijk toe.  
Loketten zijn natuurlijk niet onmisbaar. 
Maar als ze er niet zijn, dan moeten er 
voldoende, goed werkende ticket- 
automaten zijn. In het parlement pleitte 
Wouter Raskin daar dan ook voor.

Overweg Sint-Lambertuslaan wordt 
veiliger
De spooroverweg aan de Sint-Lambertus-
laan wordt in het laatste weekend van juni 
omgebouwd tot een automatisch werkende 

overweg met maximale beveiliging.  
De slagbomen per treindoorrit zullen 
daardoor minder lang gesloten blijven.  
Een goede zaak dus voor de veiligheid én 
de mobiliteit in Bilzen.

Nieuwe stationsomgeving
De vernieuwing van het Bilzerse stations- 
plein is een goede zaak. Dankzij een 
modern busstation met real-time infor-
matie en een nieuwe fietsverbinding, zorgt 
Bilzen beter dan ooit voor de pendelaars.

In samenwerking met De Lijn geeft de stad 
de verouderde stationsomgeving een fikse 
opknapbeurt én komt er een fiets- 
verbinding tussen de NMBS-parking en  
de Sint-Lambertuslaan. De Stad staat 
samen met De Lijn in voor de vernieuwing 
van de bushokjes.

Splinternieuw busstation
“De pendelaars kunnen zich verwachten 
aan een splinternieuw autobusstation met 
acht halteplaatsen, waar je makkelijk kan 
schuilen als het regent. Het plein zelf krijgt 
een groene uitstraling”, zegt schepen  
Walter Bollen. “En op een nagelnieuw 
informatiescherm zie je meteen wanneer  
je bus precies arriveert. De nieuwe  
fietsverbinding zorgt er dan weer voor  
dat de zwakke weggebruiker zich  
makkelijker naar bus- of treinstation  
kan verplaatsen.”

Beste Bilzenaar,

Of u nu van voetbal houdt, van zon 
en terrasjes, muziekfestivals of van 
reizen: Bilzen heeft het deze zomer 
voor u. 

U loopt onze N-VA-mandatarissen de 
komende maanden vast tegen het 
lijf: op de markt voor de EK-finale, 
op Pempkes Festival of Markt-
rock, op onze Vlaamse feestdag of 
gewoon op een terras. Ze zetten zich 
steeds weer in om van Bilzen een 
nóg boeiendere stad te maken. Mét 
resultaat, want in Bilzen valt altijd 
wat te beleven!

We helpen ook de mensen voor 
wie vakantie niet vanzelfsprekend 
is. Met het project ‘Rap op Stap’ 
kiest OCMW-voorzitter Luc Hendrix 
bijvoorbeeld voor maatschappelijke 
integratie. Nog in dit blad stelt  
burgemeester Frieda Brepoels trots 
nieuwe handelszaken in ons  
bloeiende centrum voor.

De N-VA blijft een beleid voeren voor 
héél Bilzen. Met duidelijke keuzes 
bouwen we de schuldenlast verder 
af, moderniseren we de dienstverle-
ning en creëren we ruimte voor w  
nieuwe initiatieven. Daar blijven we 
ons voor inzetten. Maar eerst  
genieten we samen met u van de 
zomer! 

Dirk Coelmont

Voorzitter N-VA Bilzen

Iedere Bilzenaar heeft recht op veilig, stipt en comfortabel openbaar vervoer. 
Wouter Raskin, voorzitter van de gemeenteraad en Kamerlid, zet zich daar 
volop voor in.

N-VA Bilzen moderniseert 
stationsomgeving 

Veilig, stipt en comfortabel openbaar vervoer

De stad en De Lijn slaan de  
handen in elkaar om de pendelaars 
een betere dienstverlening te geven.

schepen Walter Bollen
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Bilzen-centrum verwelkomt tien nieuwe handelszaken

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

Bloemetjes op de avondmarkt 
In het weekend van Moederdag zette 
N-VA Bilzen de moeders in de bloemetjes 
op de avondmarkt. We verwenden de 
passerende mama’s met een mooie bloem 
en lekkere chocolade. De actie én de 
avondmarkt waren een enorm succes! 

Breugelavond met Peter De Roover
N-VA Bilzen organiseerde een gezellige 
Breugelavond met aansluitend een 
boeiende uiteenzetting door N-VA-
kamerlid Peter de Roover.

Kunst in het dorp
 ‘Kunst in het dorp’ wil een kunstwerk 
in elke Bilzerse woonkern te realiseren. 
Afgelopen maand werden de 
kunstwerken voor Beverst voorgesteld. 
Walter Bollen en Luc Hendrix zijn alvast 
blij met de komst van de mooie beelden.

Rap op Stap

‘Biesonder’ veel festivals in Bilzen

Deze zomer gaan veel Bilzenaren weer op reis naar binnen- of buitenland of maken ze daguitstappen naar 
pretparken, musea en steden. Voor mensen met een beperkt budget is dat helaas niet altijd mogelijk. Niet 
alleen het geld, maar ook de organisatie brengt veel stress mee voor hen. Daarom ging het Sociaal Huis 
enkele jaren geleden een samenwerking aan met Rap op Stap.

Rap op Stap helpt gezinnen met een beperkt budget bij het 
uitzoeken van een leuke uitstap of een vakantieverblijf. De 
organisatie houdt iedere maandag zitdag in het Sociaal Huis 
van 9 uur tot 12 uur. De medewerkers helpen met praktische 
zaken zoals het samenstellen van een budget en het uitzoe-
ken van geschikt vervoer. De activiteit zelf wordt betaald 
door de gebruiker van Rap op Stap. 

In 2015 begeleidde Rap op Stap 389 Bilzenaren naar  
verschillende vrijetijdsactiviteiten. In de eerste vier maanden 
van dit jaar waren het er al 285: een fikse stijging.

Ook deze zomer valt er weer veel te 
beleven voor de jeugd in ons Demer-
stadje. Raadslid Joris Cielen werkt 
mee aan verscheidene Bilzerse festi-
vals. Zo wil hij de jeugd de kans geven 
om te feesten in eigen gemeente. 

9 juli - Urlaub
Urlaub is hét voorbeeld van hoe meer-
dere Bilzerse organisaties kunnen  

samenwerken aan een succesformule. 
Op 9 juli openen we feestelijk de zo-
mervakantie op het terrein de Eykaert.

23-24 juli – Floorfiller Festival
Dit nieuwe, grote, tweedaagse festival 
vindt eind juli plaats op het prachtige 
domein van kasteel Alden Biesen.

30 juli - Pempkes Festival
Laten we deze gevestigde waarde ook 
niet vergeten. Het festival is elk jaar een 
hoogtepunt voor veel Bilzerse jongeren 
in de zomer.

13-14 augustus - Marktrock 
Na drie geslaagde edities op rij zijn de 
verwachtingen ook dit jaar weer hoog-
gespannen voor Marktrock. De affiche 
is intussen bekend: het belooft weer een 
topeditie te worden!

Nachtritten Pukkelpop
Bilzen geeft de jeugd ook de kans om 
zich veilig naar bekende festivals  
buiten de stad te verplaatsen. 
Zo worden er dit jaar weer gratis  
nachtritten georganiseerd door de Stad  
Bilzen. 

Joris Cielen is hier zeer tevreden over: 
“Ik ken veel vrienden die hiervan 
gebruik maken. Elk jaar zeggen ze hoe 
gemakkelijk en leuk deze dienst van de 
stad wel niet is.”

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.

Carglass centraliseert al haar activiteiten op nieuwe site in Bilzen
Carglass, het bedrijf dat alle autoruiten en toebehoren verdeelt, zal voortaan haar West-Europese distributieactiviteiten organiseren vanuit 
Bilzen. Het bedrijf investeert 25 miljoen euro aan de Taunusweg, vlak naast het Mobility Center. Op deze site zal 50 000 m² ontwikkeld worden, 
wat goed is voor 250 arbeidsplaatsen bij de opstart.

Naast individuele begeleiding biedt Rap op Stap enkele 
keren per jaar een groepsactiviteit aan. Dit jaar ging de 
trip naar Bellewaerde. Ouders en kinderen beleefden 
op 21 mei een onvergetelijke dag.

  Joris Cielen 
blijft zich verder 
inzetten voor het 
uitgaansleven in 
Bilzen.

N-VA: actief in Bilzen

Maar liefst 10 nieuwe zaken openen hun 
deuren in het centrum van Bilzen. Hét 
bewijs dat de handelskern blijft bloeien 
onder het huidige bestuur.

Een verheugde burgemeester Frieda 
Brepoels weet waarom zoveel handelszaken 
de weg naar Bilzen vinden: “Dit is het 
resultaat van een intense samenwerking 
tussen de stad en de middenstand. Onze 
maatregelen hadden de voorbije jaren 
één doel: de handelskern versterken. De 
dynamiek tussen de horeca en de winkels 
was daarbij belangrijk.”

Hierbij horen ook klare afspraken. 
Niet eender welk handelszaak kan zich 
om het even waar vestigen. Horeca en 
detailhandelszaken, zoals kleren- en 
schoenenwinkels, zal je in Bilzen enkel 

in het centrum vinden. Hier en daar 
een filiaal van een keten in het centrum 
kan wel, want dat zorgt voor een goed 
evenwicht.

Maar Bilzen heeft nog andere troeven 
voor bezoekers. “Het gratis parkeren 
en de goede bereikbaarheid zijn 

inderdaad Bilzerse stokpaardjes”, besluit 
burgemeester Brepoels. “Je kan als 
shoppingstad alleen maar groeien als 
het er ook gezellig is. Daarom zorgen we 
ervoor dat hier voortdurend wat te beleven 
valt. Met evenementen als Bilzen Feest en 
Marktrock zal dat deze zomer niet anders 
zijn!”



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


