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Leerlingen planten 
nieuw bos in Bilzen

De stad Bilzen heeft samen met 
een honderdtal kinderen van de 
lagere scholen van Kleine-Spou-
wen en Rijkhoven een nieuw bos 
geplant naast de Frans Vangrons-
velddreef.

Burgemeester Frieda Brepoels: 
“Er werden zo’n 2 000 bomen 
geplant die samen het Krouxbos 
zullen vormen. Ik wil alle kinderen 
bedanken om vandaag de handen 
uit de mouwen te steken. Dankzij 
hen is Bilzen een groene long rij-
ker. Ook de Rotaryclubs leverden 
prachtig werk.”

 Heeft u interesse om ook te tuinieren in een volkstuin? U kan zich nog 
steeds melden voor het geval er een volkstuintje vrijkomt. 

N-VA Bilzen aan de basis van eerste 
volkstuin 
Al van bij het begin van deze bestuursperiode ijverde raadslid Nassèr 
Nijs voor een volkstuintje in Bilzen. Wat eerst een eenvoudige opgave 
leek, bleek in de praktijk toch net iets moeilijker. Vooral het vinden 
van een geschikte locatie was een moeilijke opgave. Nu hebben we deze 
gevonden op het grasveld van het klooster van Merem, eigenlijk in de 
voortuin van gemeenteraadsvoorzitter Wouter Raskin. Voor deze volk-
stuin werken we samen met Limburg.net en Velt vzw. Deze waren alvast 
zeer enthousiast over de locatie.

In de subsidieaanvraag konden we dan 
ook heel wat positieve punten opsommen, 
volgens schepen Walter Bollen. Bij deze 
volkstuin werken we samen met de sociale 
huisvestingsmaatschappij Cordium, zodat 
het sociale aspect zeker goed aan bod 
kan komen. Door de nabijheid van het 
schooltje in Merem heeft deze volkstuin 
bovendien ook de mogelijkheid om een 
ontmoetingsplaats te worden voor jong 
en oud.
 

Drempelvrees moet je als tuinier niet heb-
ben. Voor het ecologisch tuinieren wordt 
gedurende twee jaar begeleiding door 
specialisten van Velt vzw voorzien. Je kan 
dus ook als volkomen leek instappen in 
dit verhaal.

Als N-VA Bilzen zijn we heel fier op deze 
volkstuin. We hopen hiermee aan een 
behoefte van een aantal stadsgenoten 
tegemoet te komen, en wensen de tuiniers 
alvast een vruchtbare oogst!

  Hoog bezoek in Bilzen: 
OCMW-voorzitter Luc 
Hendrix mocht de sint 
ontvangen in het Sociaal Huis. 
Ook voor de kinderen van Kind 
en Taal, CKG en Welbi was het 
een leuke verrassing!

N-VA Bilzen wenst u 
een gelukkig 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Bilzen wenst u fijne feestdagen!
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Kerkmuur Waltwilder hersteld
De muur rond de kerk in Waltwilder verkeerde al enige tijd in zeer slechte 
staat. De muur werd daarom volledig afgebroken, om nadien een betonnen 
keerwand te kunnen bouwen.

Ook de trappen werden grondig gerenoveerd. De muur naast de Kerkto-
renstraat werd terug opgevoegd. De kostprijs van de werken bedroeg zo’n 
160 000 euro.

Verkeersveiligheid geen 
loos begrip voor N-VA
De voorbije maanden werd er in Bilzen veel  
geïnvesteerd in verkeersveilige projecten. Maar 
daar stopt het niet. Ook de komende maanden 
zetten we in op uw verkeersveiligheid. Een overzicht:

Abbendaal
De verlenging van de ringweg is inmiddels afgewerkt. Abben-
daal, want zo heet de nieuwe weg, heeft geen fietspad. Dat had u 
natuurlijk al gemerkt. Daarom is er een dubbelrichtingsfietspad 
op de Spelverstraat gekomen. Dit hebben we gedaan door de 
Spelverstraat in twee te delen. Eén gedeelte voor de fietser, met 
een tweerichtingsfietspad. Het andere gedeelte voor gemotori-
seerd vervoer, maar dan enkel in de richting van de Maastrich-
terstraat. Zo verhogen we de verkeersveiligheid voor de zwakke 
weggebruiker, zonder de ontsluiting van de woningen op de 
Tabaart te hypothekeren.

Zonhoevestraat
In Beverst is de Zonhoevestraat volledig heringericht. Hier 
maken we in de zone voor de school en sporthal een fietsstraat. 
Een fietsstraat laat gemotoriseerd verkeer en fietsers toe, maar 
de fiets is koning! Er geldt een inhaalverbod voor auto’s. Het 
veiligheidsgevoel voor de fietser vergroot hierdoor enorm. We 
hopen dan ook dat er meer fietsers de weg naar de school zullen 
vinden. Ook kunnen de gebruikers van de sporthal zich al veilig 
opwarmen op de fiets voor en na het sporten.

Kerkstraat
Begin volgend jaar starten we aan de Kerkstraat in Rosmeer. 
Ook hier zal een fietsstraat komen ter hoogte van de harmonie-
zaal en de school.

Fietslogo’s
Binnen de wallen in Bilzen werden maar liefst 53 nieuwe fiet-
slogo’s aangebracht. Iedere fietser zal al gemerkt hebben dat de 
situatie nu veel duidelijker is, ook voor de automobilisten.

U ziet dat wij als N-VA heel duidelijk de kaart van de verkeers-
veiligheid trekken en in onze daden ook effectief woord houden. 
Uw verkeersveiligheid ligt ons immers na aan het hart.

Stoep Meerheim wordt hersteld
Na tien jaar zijn de stoepen in de wijk Meerheim dringend aan een opknapbeurt 
toe. Op verschillende plaatsen hebben de bomen de stoep omhooggeduwd, op an-
dere plekken zijn er dan weer verzakkingen.
Burgemeester Frieda Brepoels: “Hierdoor is de 
stoep voor vele mensen erg moeilijk begaanbaar. 
Daarom zullen in de Pasweg en de Wiesveldlaan 
de nodige herstellingen gebeuren.” 
 
Ook worden de bestaande bomen vervangen en 
zullen beschadigde struiken en hagen extra aan-
geplant worden. Ten slotte worden twee verlich-
tingspalen in de Wiesveldlaan, die nu pal in het 

midden van de stoep staan, verplaatst tot tegen 
de achterzijde van de stoep.

Afhankelijk van het weer verdwijnen de bomen 
rond eind december, zodat in januari de stoep 
kan worden aangepast. De kostprijs van deze 
werken bedraagt 47 961 euro Ook het pleintje 
voor de kerk in Merem werd mooi heringericht.

N-VA Bilzen wenst  
u een prettige kerst!
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 N-VA Bilzen zet sterk in op leefbaarheid en het beschermen van de natuur. Het Bilzers N-VA-bestuur nodigde de inwoners 
daarom eind mei uit op een mooie en informatieve wandeling door de Hoefaert en trakteerde achteraf op een stevig ontbijt.

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.

N-VA Bilzen in beeld

Wachtbekken in Hoeselt moet behouden blijven
Gedeputeerde Inge Moors (CD&V) werkt momenteel 
samen met de gemeente Hoeselt een provinciaal ruim-
telijk uitvoeringsplan uit voor een regionaal indus-
trieterrein. Dit plan kan echter zeer zware gevolgen 
hebben voor het nabijgelegen Merem. Reden genoeg 
voor de stad Bilzen om in te grijpen.

Het provinciaal plan dat momenteel in de steigers staat, is erop 
gericht om een bijkomend bedrijventerrein te realiseren tus-
sen de E313 en de Nederstraat in Hoeselt. Er wordt echter geen 
garantie gegeven dat het wachtbekken, dat Merem beschermt 
tegen overstromingen, behouden blijft. Evenmin dat een ander 
wachtbekken met dezelfde capaciteit in die zone wordt geplaatst.

“Ik word de laatste tijd ontzettend vaak aangesproken door be-
zorgde inwoners van Merem. En terecht. Iedereen erkent het nut 
van het bestaande wachtbekken. Sinds de realisatie ervan loopt 
Merem niet langer onder water bij elke zware regenbui”, aldus 
gemeenteraadsvoorzitter Wouter Raskin.

 

“De stad heeft daarom een formeel bezwaar ingediend tegen het 
plan zoals gedeputeerde Inge Moors (CD&V) voorstelt”, vervolgt 
burgemeester Frieda Brepoels. “We gaan niet akkoord met de 
argumentatie van de provincie. Het stadsbestuur kan en zal niet 
aanvaarden dat de kelders in verschillende straten in Merem 
opnieuw onder water lopen. Een wachtbekken dat de nodige 
bescherming aan Merem biedt, moet absoluut gegarandeerd 
worden.”

  De stad Bilzen maakt zich hard voor de inwoners van Merem. 
Het stadsbestuur kan en zal niet aanvaarden dat de kelders in 
verschillende straten in Merem opnieuw onder water lopen.

  Foordag
Tijdens de jaarlijkse Foordag kon je N-VA 
Bilzen ook terugvinden op de markt. Veel 
Bilzenaren bleven even hangen voor een 
gezellig praatje of een lekker stuk appelcake! 

  Wandeling Trage wegen 
Op zondag 15 oktober strekten we met N-VA-sym-
pathisanten de beentjes tijdens een mooie Trage 
wegen-wandeling in de prachtige omgeving van 
Bilzen. Ook de lekkere lunch werd gesmaakt.

  Sing & Swing 5 jaar
Bilzers koor Sing & Swing bestaat dit 
jaar vijf jaar! Dat werd gevierd met een 
mooie voorstelling in de Kimpel en een 
kort optreden op Nacht van de Bib. Ook 
N-VA-gemeenteraadslid Veronik Moesen 
schittert mee op het podium!



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /
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