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n-VA bilzen 
wandelt in het 
Munsterbos
Het Munsterbos is pas 
beschermd als natuurgebied. 
Daarom bieden we graag 
een unieke kans is om het 
gebied beter te leren kennen.  

•	 zondag 18 oktober

•	 wandeling van 5 km

•	 start om 8.30 uur aan 
schutterij Sint-Kristoffel

•	 tegen 10 uur zijn er spek 
en eieren voorzien

•	 inschrijven via  
bilzen@n-va.be of  
089 51 92 35

N-VA Bilzen 
nodigt iedereen 
uit voor een 
boeiende 
spreekavond over 
het zeer actuele 
thema asiel en 
migratie met 
Zuhal Demir. 
Zij maakt binnenkort de 
overstap van Antwerpen 
naar Genk om de Limburgse 
troepen te versterken. 

•	 dinsdag 24 november

•	 20 uur 

•	 Kantine van K. Bilzerse-
Waltwilder V.V.

www.n-va.be/bilzen

Kort na de zomer besliste de NMBS om de loketten van het station van 
Bilzen te sluiten. Deze beslissing werd zonder overleg met onze stad 
genomen. Burgemeester Frieda Brepoels schreef daarom de NMBS aan 
met de vraag om meer uitleg. Ze kaartte ook het ongenoegen over het 
gebrek aan overleg aan.

NMBS verdedigt sluiting loketten
Na een onderhoud met de nmbs werd duidelijk dat een heropening van de 
loketten op korte termijn onhaalbaar is. Uit de cijfers die Kamerlid Wouter 
Raskin opvroeg, blijkt ook dat nabijgelegen stations zoals Hasselt en Tongeren 
meer reizigers tellen. Bovendien verdedigt men de keuze voor sluiting van de 
loketten met de cijfers over de online-ticketverkoop. Die stijgt zeer sterk, ten 
nadele van de verkoop aan de loketten, ook in Bilzen.

We moeten beseffen dat de uitbating van een station aan een veranderende 
maatschappelijke context onderhevig is en niet ten eeuwigen dage onveran-
derd zal blijven. Tijden veranderen, klantenverwachtingen wijzigen en de 
financiële toestand van het spoorbedrijf is wat ze is. Dat de NMBS evolueert 
en innoveert is onvermijdelijk. Dat wil echter niet zeggen dat we de sluiting 
van ons station zonder meer moeten aanvaarden. 

N-VA vraagt meer ticketautomaten
“Ik zal via mijn parlementair werk dan ook blijven aansturen op maatregelen 
die de dienstverlening aan de Bilzerse reiziger garanderen”, besluit Wouter  
Raskin. “Zo lijkt mij de vraag naar een verhoging van het aantal ticketauto-
maten, op beide perrons, gerechtvaardigd. Ik zal bovendien bij de minister 
aandringen om de toeslag voor op de trein aangekochte tickets af te schaffen 
en om op termijn ook op de trein zelf een ticketautomaat te voorzien.”

Spreekavond met 
zuhal Demir 

Dienstverlening station 
bilzen moet op peil blijven

Burgemeester Frieda Brepoels en Kamerlid Wouter Raskin eisen 
maatregelen om de sluiting van de loketten op te vangen.n-VA bilzen 

wandelt in het 
Munsterbos



   
   

   
  

www.n-va.be/bilzenbilzen@n-va.be

Natuur en landbouw in evenwicht

Frieda Brepoels - Burgemeester
frieda.brepoels@n-va.be  - 089 51 92 35
Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid,
financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie,
kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke
samenwerking

Walter Bollen - Schepen
walter.bollen@n-va.be - 089 51 92 35
Ruimtelijke ordening en mobiliteit, 
huisvesting en wonen, monumenten en
landschappen, toegankelijkheid en 
mindermobielencentrale

Luc Hendrix - OCMW-voorzitter
luc.hendrix@n-va.be - 089 51 92 35
OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering,
volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

Wouter Raskin
wouter.raskin@n-va.be - 089 51 92 35
Kamerlid en voorzitter gemeenteraad

GEMEENTERAADSLEDEN:
Joris Cielen, Veronik Moesen,, Rudi Dops, Stefan Jans,
Nassèr Nijs en Veerle Schabregs

OCMW-RAADSLEDEN:
Hilde Luca en Miriame Snellings

De laatste maanden is er heel wat ongerustheid over de im-
pact van de uitbreidingsdoelstellingen die Europa aan
Vlaanderen oplegt. Ook bij de Bilzerse landbouwers. Er
moet namelijk 50 000 ha Europese natuur gerealiseerd wor-
den en hiervoor kijkt men vooral naar landbouwgronden. 

De stikstofhoeveelheid in de lucht is een groot probleem in
dat verband, waardoor heel wat bedrijven onzeker worden
over hun toekomstige vergunning. Gemeenteraadslid Ste-
fan Jans, afkomstig uit een landbouwersgezin, weet beter
dan wie ook wat hier het belang van is. Samen met burge-
meester Frieda Brepoels wil hij een luisterend oor zijn voor
de Bilzerse landbouwers. Zij zullen deze problematiek ver-
der opvolgen bij Vlaams minister-president Bourgeois en
de vroegere Europese collega’s van Frieda Brepoels.

www.n-va.be/bilzen

Heeft u vragen of opmerkingen? 
Contacteer ons dan!

De Bilzerse N-VA-fractie luistert naar u! 

DICKENS’DAGEN WAREN EEN ECHTE VOLTREFFER
Tijdens de Dickens’Dagen herleefde
de 19de-eeuwse Engelse stad van
Charles Dickens in het centrum van
Bilzen. Gezelligheid troef dus op de
Markt en in de winkelstraten. Het be-
stuur van N-VA Bilzen baatte ook dit
jaar weer een druk bezocht jenever-
standje uit. De opbrengst van de ver-
koop werd net als vorig jaar
geschonken aan Music for Life. 

De N-VA wil in het kader van
Music For Life aandacht schen-
ken aan en fondsen genereren
voor de strijd tegen weesziek-
ten. Die zeldzame aandoenin-
gen, die minder dan 50 op de
100 000 mensen treffen, lijden
nog vaak onder een gebrek aan
belangstelling en financiële
middelen voor onderzoek. 

Onze afdeling heeft zeker haar
steentje kunnen bijdragen.
Dankzij onze actie konden we 800
euro van de opbrengst overmaken aan
NEMA vzw, de Vlaamse vereniging
voor neuromusculaire aandoeningen
(NMA), in de volksmond ‘spierziekten’
genoemd. Patiëntenvereniging NEMA
zet zich al vele jaren in voor het wel-

zijn van mensen met een dergelijke
aandoening.

N-VA Bilzen is erg tevreden met deze
actie en dankt alle bezoekers, niet 
alleen voor hun gulle bijdrage, maar
natuurlijk ook voor de gezelligheid. 

De N-VA wil een luisterend
oor zijn voor de Bilzerse
landbouwers.
Stefan Jans, gemeenteraadslid

NIEUWS UIT BILZEN
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N-VA Bilzen is zeer verheugd over de beslissing 
van de Vlaamse Regering om twee zones in Bilzen 
definitief te beschermen als groengebied: het 
Munsterbos en de bossen van Schoonbeek.

Het Munsterbos ligt pal op de grens van het zandige 
Kempisch Plateau en de Haspengouwse leemstreek. 
Het omvat 400 hectare bossen, vijvers, moerassen en 
graslanden en is een ecologische biotoop van zeldzame 
planten en dieren. De zone van het Munsterbos die nu 
veiliggesteld wordt, ligt aan het Albertkanaal en is 
ongeveer 30 hectare groot.

Groene long gevrijwaard

Burgemeester en voorzitter van De Scheepvaart 
Frieda Brepoels reageert opgelucht op de beslissing 
van de Vlaamse Regering: “Voor de bescherming 
van het Munsterbos als natuurgebied hebben we als 
partij vele jaren geijverd. Het Munsterbos wordt niet 
voor niets de groene long van Bilzen genoemd. Het 
effect dat industriële ontwikkeling in dit gebied op 
het milieu zou hebben gehad, is ongezien. We hebben 
de laatste maanden alles in het werk gesteld om de 

Vlaamse Regering te overtuigen van de onmiskenbare 
natuurwaarde van het gebied. We zijn dan ook zeer 
blij dat onze ministers tot het uiterste zijn gegaan om 
de natuurzone veilig te stellen.”

Waardevolle biotoop is troef voor milieu

Naast het Munsterbos zijn ook de bossen van 
Schoonbeek veilig gesteld. Frieda Brepoels: “De 
aanwezigheid van de Kaatsbeek heeft er mede voor 
gezorgd dat de site is uitgegroeid tot een waardevolle 
biotoop. Deze belangrijke ecologische verbinding 
langs de Kaatsbeek maakt voortaan dus ook officieel 
deel uit van de bossen van Schoonbeek en dat is een 
prima zaak voor het milieu.”

Het hele jaar door komt Kom op tegen Kanker op voor de belangen 
van de kankerpatiënt. Iedere derde donderdag van oktober vraagt 
Kom op tegen Kanker extra aandacht voor de strijd van duizenden 
mensen tegen kanker. Zo worden op 15 oktober 2015 gele lintjes 
opgespeld. Ook Bilzen doet daaraan mee.

Lintjes worden verdeeld onder het personeel van de stad en het OCMW, bij de vrijwilligers en bezoekers van het 
seniorenhuis en in de dorpsrestaurants. De lintjes in het straatbeeld hebben een sensibiliserend karakter, aldus 
Luc Hendrix, schepen van Volksgezondheid. 

Verder biedt het ziekenhuis in Bilzen kankerpatiënten en familieleden op 14 oktober 2015 een speciaal 
programma aan, in samenwerking met AZ Vesalius. Dit programma bestaat onder meer uit een kennismaking 
met de dienst psychologie, een hartig of zoet tussendoortje, een verwenmassage van handen, voeten en gezicht.

Daarnaast wordt een informatieavond rond kanker aangeboden aan de burgers. Deze cursus zal plaatsvinden 
op 15 oktober 2015 in de zaal Hartenberg te Eigenbilzen.

De Stad Bilzen organiseert in samenwerking met de politie-
zone een rijvaardigheidscursus met ruime aandacht voor 
ongevallenpreventie. “In het verkeer gebeuren nog te veel 
ongevallen”, stelt schepen van Mobiliteit Walter Bollen. “Door 
middel van een rijvaardigheidscursus willen we bestuurders 
die hun rijbewijs onlangs hebben behaald, wapenen in het 
steeds drukkere verkeer.”

De rijvaardigheidscursus leert de deelnemers om onvoorziene hindernissen te ontwijken. Uiteraard hoort daar 
ook de sliptechniek bij. Na een korte opfrissing van de theorie volgt het drie uur durende praktijkgedeelte met 
persoonlijke begeleiding door een ervaren instructeur.

De cursus vindt plaats op 24 en 25 oktober op het terrein van het Mobility Center aan de Taunusweg. Ieder-
een kan zich voor deze cursus inschrijven, maar jongeren die hun rijbewijs in 2014 of 2015 behaalden, krijgen 
voorrang. Inschrijven kan via preventie@bilzen.be of via het inschrijfformulier op de website van de Stad 
Bilzen. De deelnameprijs bedraagt 25 euro.

Begin september verhuisden honderden leerlingen van de stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten 
naar de prachtig gerenoveerde Wandeling aan de Hospitaalstraat in Bilzen-centrum. Dankzij aanzienlijke 
premies van Vlaams minister-president Geert Bourgeois werd het leegstaande monument volledig 
gerestaureerd tot een functioneel toonbeeld van ruimte en licht.

Tijdens de eerste fase van de renovatie werd de buitenkant 
van het gebouw aangepakt. De afgelopen zomer werkte men 
de binnenkant, de elektriciteit en het sanitair af. Na tien jaar 
leegstand kunnen de circa 700 leerlingen van de stedelijke 
Academie voor Beeldende Kunsten dus eindelijk weer in het 
gebouw terecht.

Burgemeester Frieda Brepoels reageert tevreden: ”De 
combinatie van moderne apparatuur, comfortabele ruimtes en 
statige architectuur maken van de nieuwe Bilzerse academie 
een pareltje. Dit is een grote aanwinst voor onze stad.”

Munsterbos definitief beschermd als natuurgebied

Dag tegen kanker

Rijvaardigheidscursus

Stedelijke Kunstacademie naar de Wandeling

bilzen Feest zomers braadfeest

Burgemeester Frieda Brepoels, hier 
samen met de Romeo’s, is erg tevreden 
dat in Bilzen van de Vlaamse Feestdag 
en echt volksfeest wordt gemaakt.

Op 11 juli organiseerde stad 
Bilzen de tweede editie van 
Bilzen Feest. Een uitgebreid 
Nederlandstalig muziek-
programma bracht meer dan 
4 000 bezoekers op de been.

De derde editie van Marktrock 
Bilzen was absoluut een groot 
succes met ongeveer 25 000 be-
zoekers over twee dagen ge-
spreid.

Afgelopen zomer hield N-VA  
Bilzen haar jaarlijks braadfeest. 
Iedereen kon genieten van een 
uitgebreid en mooi verzorgd buf-
fet. Daarnaast konden de bezoe-
kers een praatje slaan met Frieda 
en de andere mandatarissen.

Marktrock

Fractievoorzitter Joris Cielen ziet dat 
de verjongingskuur van de Bilzerse 
evenementen aanslaat. 



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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:     /     /


