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N-VA Bilzen organiseert
breugelavond

BILZEN
N-VA Bilzen heeft nieuw bestuur

Zaterdag 16 april
Zaal Hartenberg, Eigenbilzen

V.U.: Dirk Coelmont, Winterstraat 35, 3740 Bilzen

We verwelkomen
u graag op een
smakelijk en
rijkelijk
breugeliaans
buffet. Die dag is
niemand minder
dan Peter De
Roover, N-VAfractieleider in de
Kamer, onze gastspreker. Hij schetst
de rol van een Vlaams-nationale partij
in een federale regering.
Programma:
18.30 uur: ontvangst
19 - 20.30 uur: buffet
20.30 uur: gastspreker Peter De
Roover
Prijzen:
 buffet volwassenen: 17 euro
 buffet kinderen: 9 euro
Inschrijven kan bij onze bestuursleden of via bilzen@n-va.be.

Onze leden kozen op 10 maart het
bestuur van N-VA Bilzen voor de
volgende drie jaar. Ons nieuwe team
is een enthousiaste groep, met een
goede mix van ervaring en vers talent.
Ook de volgende jaren zal het nieuwe
afdelingsbestuur samen met onze
twaalf mandatarissen blijven werken aan een beter en aantrekkelijker
Bilzen.
De eerste helft van de deze legislatuur
werkte het stadsbestuur daar al volop
aan. Nu al plukt onze stad de vruchten
van de kracht van verandering! Naast
een verlaging van de gemeentebelasting, kunnen we u op de volgende
bladzijden een paar realisaties voorstellen waar we bijzonder trots op zijn.

Actiever dan ooit

 eter De Roover en Wouter
P
Raskin tekenen present op 16
april, samen met Frieda Brepoels,
schepenen en alle mandatarissen.

www.n-va.be/bilzen

En er is meer goed nieuws: ons Bilzers
Kamerlid, Wouter Raskin, werd eerder
dit jaar benoemd als lid van het N-VAfractiebureau in de Kamer. Hij leidt

dus voortaan mee de parlementaire
werking van de N-VA-fractie in goede
banen, onder de kundige leiding van
fractievoorzitter Peter De Roover. Die
zal ook aanwezig zijn op onze breugelavond op 16 april. U hopelijk ook?
We blijven u trouwens een interessant
activiteitenprogramma aanbieden in
één van de grootste en meest actieve
afdelingen van Limburg. Ook inhoudelijk zullen we het stadsbestuur blijven
ondersteunen door de vinger aan de
lokale en Vlaamse pols te houden.

Bedankt voor het vertrouwen

Het was mij als voorzitter een eer om
onze N-VA-ploeg hierin te begeleiden.
Bedankt aan alle helpende handen en
denkende hoofden. Bedankt ook aan
onze talrijke leden voor het bevestigd
vertrouwen.
Dirk Coelmont,
voorzitter

In memoriam:
Evrard Raskin

Lokaal dienstencentrum
opent de deuren
voor 12 personen.
In dit lokaal kan u
computerles volgen
of gewoon vrij
gebruik maken van
de computer en het
internet.

Op 1 maart ontviel ons oud-politicus
Evrard Raskin. Hij behoorde in
de jaren zestig en zeventig tot de
absolute partijtop van de Volksunie.
In Eigenbilzen en Bilzen was hij hét
boegbeeld en het aanspreekpunt
van de partij. Vorig jaar zetten zijn
vrienden van N-VA Bilzen hem
nog in de bloemetjes voor zijn 80ste
verjaardag. Wij zullen Evrard en
vooral zijn wijze raad erg missen.

Bestuurslid Willy
Crals: 80 jaar
jong!

Willy Crals werd begin februari 80
jaar. Hij is bestuurslid van N-VA Bilzen
maar ook al twintig jaar lid van de
Bilzerse fietsclub de Meremtrappers.
Wij zijn fier op onze energieke Willy!

Sleutelerbos maakt Bilzen weer wat groener
Tussen Martenslinde en Waltwilder
is een nieuw bos met maar liefst 8 000
bomen aangeplant. Het Sleutelerbos is 4
hectare groot en wordt gescheiden door
de Stintelaarsbeek. Het is het grootste
bebossingsproject ooit in Bilzen.

 emeenteraadsleden Joris
G
Cielen en Veronik Moesen

bilzen@n-va.be

Tientallen schoolkinderen van ’t
Willerke mochten de eerste boompjes
aanplanten. Haagbeuken en veldesdoorns
doorbreken het beeld van de hoge
bomen. De beekbedding werd verhoogd

Bilzen staat de laatste jaren duidelijk op de agenda van de Vlaamse Regering. Het stadsbestuur is dan ook
erg dankbaar voor de steun die het ontvangt van de N-VA-ministers Ben Weyts, Philippe Muyters en Geert
Bourgeois. Mede dankzij hen kunnen we enkele belangrijke dossiers voor Bilzen realiseren.

Omleidingsweg Spelver ontsluit nieuw bedrijventerrein

Eten en verzorging
De Wijzer
wordt de locatie
van het eerste
dorpsrestaurant in
het centrum van
Schepen van Sociale Zaken Luc Hendrix is trots op De
Bilzen. Wilt u ’s
Wijzer.
middags gezellig
Op 11 maart ging het lokaal
en gezond tafelen
dienstencentrum De Wijzer open.
tegen een voordelig tarief? Dan
In dit project van het Bilzerse
kan u er tweemaal per week
OCMW kan u voortaan terecht
terecht.
voor hulp, advies, activiteiten en
informatie op maat over onder
Het lokaal dienstencentrum
meer mantelzorg. Omdat het
beschikt ook over een
initiatief u wegwijs maakt in het
verzorgingslokaal waar
zorgaanbod in onze stad, kreeg
serviceflatbewoners naar de
kapper kunnen gaan of hun voeten
het de naam De Wijzer.
kunnen laten verzorgen. Verder
Ontmoeting staat centraal
houden medewerkers van het
Sociaal Huis en externe partners
“Ontmoeting, gezondheid en
zitdagen om advies op maat te
zorg vormen – naast vrije tijd – de
verstrekken.
rode draad van De Wijzer”, zegt
schepen van Sociale Zaken Luc
Tot slot krijgen mantelzorgers
Hendrix. “De cafetaria biedt plaats
extra aandacht in dit
aan zeventig bezoekers voor een
dienstencentrum. Zij offeren vaak
gezellige babbel, een kop koffie,
hun vrije tijd op om onbetaald
de krant of een gezelschapsspel.
hulp te bieden aan familieleden
Ook ’s avonds is jong en oud er
welkom.”
of kennissen met beperkingen.
De mantelzorgers krijgen
Daarnaast organiseert het lokaal
ondersteuning in de vorm van
dienstencentrum informatieve
infosessies, een themacafé en een
en vormende activiteiten. Zo is er
jaarlijks waarderingsfeestje.
in De Wijzer een computerlokaal

Vlaamse Regering investeert in Bilzen

om de aanwezigheid van waterplanten
te stimuleren. Na de redding van het
Munsterbos en de herstelling van
natuurgebied De Hoeffaert is dit een
nieuwe stap naar een groener Bilzen.
“Wij zijn blij dat dit stadsbestuur met N-VA
Bilzen groene longen creëert in onze stad”,
reageren gemeenteraadsleden Veronik
Moesen en Joris Cielen tevreden. “Dat is
nodig voor de leefbaarheid van de huidige
en toekomstige Bilzerse generaties.”

Steeds meer bedrijven zien Bilzen als een interessante
stad om zich te vestigen. Anderhalf jaar na de opening
van industriezone Spelver II zijn er al een twintigtal
bedrijven gevestigd. Nog eens vier zijn in volle
opbouwfase. Omdat de vraag blijft stijgen, maakt het
Bilzerse stadsbestuur ondertussen werk van Spelver III.
“Zeer mooie ontwikkelingen allemaal, maar die brengen
wel meer verkeersdrukte met zich mee”, weet schepen
van Mobiliteit Walter Bollen. “Daarom voorzien we
een omleidingsweg die vertrekt aan de rotonde aan
de Maastrichterstraat en de Alden Biesensingel om
vervolgens via de achterzijde van de Spelver aan te
sluiten op Meershoven. Het zware vrachtvervoer wordt

op die manier uit de aangrenzende woonzone geweerd.
Bovendien wordt de Spelverstraat op termijn afgesloten
voor doorgaand verkeer.”
De totale investeringskost
hiervoor bedraagt zo’n 2 miljoen
euro. Bijna 1,8 miljoen daarvan
komt van het Vlaams Gewest.
Voor de resterende kosten heeft
minister Ben Weyts binnen het
Fietsfonds ook nog een subsidie
voorzien van 188 000 euro.

Walter Bollen
Schepen van Mobiliteit

Zwembad De Kimpel

Stedelijk zwembad De Kimpel krijgt dankzij
Vlaams minister van Sport Philippe Muyters
binnenkort een grondige renovatie. Burgemeester
Frieda Brepoels is verheugd: “Na 16 jaar is het
zwembad aan een grondige vernieuwing toe.”
Onder meer de verwarmingsketel en de
luchtgroepen van het zwembad worden
vernieuwd. Het dak wordt voorzien van isolatie
en er worden zonnepanelen geplaatst. “Dit zorgt
ervoor dat het gebouw een stuk energie-efficiënter
wordt, waardoor de investering zich op termijn
vanzelf terugbetaalt”, stelt de burgemeester.
“Bilzen wil namelijk
bouwen aan een
duurzame toekomst.”
Het totaalbedrag van de
renovatie bedraagt
1,2 miljoen euro.
De stad ontvangt van
minister Muyters een
toelage van 352 000 euro.

Frieda Brepoels
Burgemeester

www.n-va.be/bilzen

De Wandeling en Huis Petry:
nieuwe bestemming voor
historische panden
Ook Vlaams ministerpresident Geert Bourgeois
doet zijn duit in het zakje
voor Bilzen. Twee prachtige
Bilzerse gebouwen werden
onlangs gerestaureerd
en kregen een nieuwe
bestemming, voor een
gezamenlijk kostenplaatje
van 3,5 miljoen euro.
Burgemeester Frieda
Brepoels: “Ik ben ontzettend
blij dat de leerlingen van
de Bilzerse Academie voor

Beeldende Kunsten na
tien jaar opnieuw in De
Wandeling terecht kunnen.
Het gebouw is werkelijk
een droomlocatie voor
kunstenaars. Ook Huis Petry
werd volledig gerestaureerd.
Dit historische pand heeft
eindelijk weer de uitstraling
van vroeger. Nu de familie
Briers daar haar bakkerij,
het restaurant en een B&B
uitbaat, lijkt de toekomst van
het pand verzekerd!”

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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