De kracht van verandering voor héél Bilzen
Verkiezingsprogramma van N-VA Bilzen voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Bilzen kan terugblikken op een mooi verleden maar hoe zit het met de toekomst? Troeven
zijn alvast de unieke ligging tussen Hasselt, Maastricht, Genk en Tongeren, op de grens
tussen Kempen en Haspengouw, een goede bereikbaarheid via weg, water en spoor, de
prachtige Landcommanderij Alden Biesen en vooral de gezelligheid en de gastvrijheid van
de Bilzenaren zelf. Toch mogen we niet op onze lauweren rusten, de huidige crisis treft in
het bijzonder Europa en de Eurozone. Maar ook lokale besturen zullen de tering naar de
nering moeten zetten en zich vooral gaan concentreren op hun kerntaken. Besparen op
overheidsuitgaven én tegelijkertijd slim investeren is dus de boodschap.
Op dat vlak is er dringend een ommezwaai nodig in de mentaliteit van het bestuur in Bilzen:
durven luisteren naar de mensen om werk te maken van hun noden en behoeften, ondernemers en
bedrijven individueel begeleiden in hun investeringstraject, de mobiliteit van iedereen verbeteren,
echte ruimte geven aan jongeren om zich uit te leven op een positieve manier, leegstand aanpakken
in winkelstraten, basisdienstverlening in alle deelgemeenten en woonkernen, veiligheid garanderen
aan jong en oud, één sociaal huis waar iedereen terecht kan ook voor preventieve gezondheid, veel
meer aandacht voor de zwakke weggebruiker…
De N-VA biedt een serieus alternatief voor iedereen die verandering wil in Bilzen.
Na 30 jaar politiek mandaat wil ik me 200% inzetten om samen met alle Bilzenaren te bouwen aan
een mooie en duurzame toekomst voor Bilzen. Ik heb het afgelopen jaar veel mensen kunnen
overtuigen om mee verantwoordelijkheid op te nemen, om mee inhoud te geven aan die
noodzakelijke verandering. Een frisse en jonge ploeg staat klaar om er voluit voor te gaan.
Veelnieuwe mensen, sterk sociaal en politiek geëngageerd staan garant voor een nieuwe aanpak,
voor frisse ideeën, voor een verruimde kijk op de talrijke uitdagingen waar Bilzen voor staat.
Geef ons op 14 oktober uw stem, dit is de enige garantie om de verandering ook stap voor stap,
samen met u, door te voeren!
Veel plezier met de lectuur van ons uitgebreide programma, alle commentaren zijn steeds welkom
via bilzen@n-va.be of op mijn persoonlijk adres frieda.brepoels@n-va.be
Frieda Brepoels Lijsttrekker Gemeenteraad N-VA Bilzen
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1. BILZEN, EEN TRANSPARANTE EN EFFICIËNT BESTUURDE
GEMEENTE
N-VA pleit voor een nauwere betrokkenheid van alle inwoners bij het beleid, zodat iedere
Bilzenaar, in welke deelgemeente of wijk hij/zij ook woont, zich gewaardeerd en thuis voelt in
onze gemeente. Bilzen heeft nood aan meer transparantie en meer democratie!
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
De burger participeert
Wij beloven voor grote projecten een vast traject te volgen waarbij de burger, vanaf de conceptfase
inzage en inspraak heeft in de finaliteit en evolutie van de werken.
De stem van de burger moet worden gehoord. Verenigingen die draagvlak creëren en
middenstandsorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen en moeten dus ook als dusdanig
worden erkend. De laatste stap in het besluitvormingsproces blijft de politieke keuze. Wij willen
leiderschap tot stand brengen dat mensen inspireert en met participatie van burgers kan omgaan.
De gemeenteraad is voor de N-VA het hart van de democratie. De dossiers die daar besproken
worden, moeten open en transparant zijn. Alle gegevens moeten beschikbaar zijn en automatisch
aan de raadsleden worden bezorgd.
De N-VA wil de gemeenteraadszittingen en de OCMW-raadszittingen rechtstreeks uitzenden op
het internet. Ook moeten de verslagen van deze zittingen, samen met de agenda en alle nota’s,
binnen de week, controleerbaar zijn via de webstek van de gemeente.
Het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) dat vorig jaar werd opgericht mag niet leiden tot minder
transparantie. N-VA wil dat zowel meerjarenbegroting als rekeningen van het AGB in de
meerjarenbegroting en rekeningen van de gemeenteraad worden opgenomen. N-VA wil niet dat het
AGB zelf leningen kan aangaan.
Een herwaardering van de bestaande adviesraden dringt zich op. De N-VA wil de adviesraden heel
nauw betrekken bij het beleid. Hen tijdig op de hoogte brengen van nieuwe plannen, er advies over
vragen en schriftelijk verantwoorden waarom een advies eventueel niet werd gevolgd.
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Goed bestuur
N-VA wil de volgende legislatuur hard werken aan een meer klantvriendelijke gemeente. Bilzen
moet actief werk maken van e-governmenttoepassingen en elektronische informatie-uitwisseling
waarlangs de gemeente, burgers, ondernemingen en organisaties hun administratie kunnen
afhandelen. Alle akten, formulieren, documenten, m.b.t. de gemeentelijke dienstverlening moeten
via het internet raadpleegbaar en in te vullen zijn. Een e-ID kaartlezer moet ter beschikking worden
gesteld aan de burger die erom vraagt.
Een éénloketsysteem voor ondernemers en sociale zaken zal heel wat administratieve rompslomp
vermijden. Ook het samenwerken tussen gemeentelijke en OCMW-diensten moet leiden tot
efficiëntieverhoging en synergiewinsten.
N-VA wil meer klantvriendelijke en ruimere openingsuren van de gemeentelijke diensten. Buiten de
kantooruren wordt er minstens één avondopening tot 21u voorzien.
N-VA wil een mobiele dienstverlening onderzoeken in de deelgemeenten waar burgers die minder
mobiel zijn, in een hiervoor volledig uitgerust busje terecht kunnen voor al hun administratieve
verrichtingen en vragen.
Een nieuwe moderne en toegankelijke webstek moet de poort worden naar alle gemeentelijke
deelwebstekken (cultuur – jeugd – toerisme – OCMW). Via deze webstek moeten bewoners en
ondernemers de evolutie en planning van uitgevoerde werken kunnen volgen. Aannemers en
nutsmaatschappijen moeten hun vorderingen en/of planwijzigingen op regelmatige basis op de
gemeentelijke webstek ingeven.

Moderne communicatie
Bilzen heeft een grote achterstand op vlak van ( moderne) communicatie naar de burger. Voor N-VA
is een goede en moderne communicatie onlosmakelijk verbonden met goed bestuur en een goede
dienstverlening.
Ook de sociale media moeten op een actieve wijze ingeschakeld worden, voor informatieuitwisseling, promotie en gemeenschapsvorming. De N-VA wil een elektronische nieuwsbrief
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invoeren met de meest actuele en relevante informatie voor de burgers die hun mailadres opgeven.
Deze nieuwsbrief moet ook verschijnen op de webstek.
Ook moet een digitaal meldpunt geïntegreerd worden in de webstek van de gemeente waar de
burger terecht kan met allerhande meldingen: losliggende tegels op voetpaden, hinderlijke zaken
zoals sluikstorten, lawaai, enz. Het meldpunt is gelinkt aan een modern dossieropvolgingsysteem.
Klachten kunnen hier eveneens worden gemeld. Een ontvangstvermelding met streefdatum voor
antwoord (indien het antwoord niet onmiddellijk kan worden gegeven) is een evidentie
Tenslotte pleit N-VA Bilzen voor de uitbouw van een volwaardige onafhankelijke ombudsdienst die
de vragen, opmerkingen en klachten van de Bilzenaar verzamelt, opvolgt en beantwoordt. Elke vraag
heeft recht op een antwoord!
Wij engageren ons om tegen oktober 2013 een Globaal Strategisch plan voor Bilzen uit te werken
in overleg met inwoners, verenigingen, adviesraden, middenstanders, jongeren, senioren,
sportclubs,... via huiskamergesprekken en inwonersvergaderingen. Dit plan moet een globale visie
bieden, op ‘Waar staat Bilzen voor in 2030? Wat vinden wij dan écht belangrijk? Wat zijn onze
kernwaarden en – kwaliteiten?’ Op basis daarvan maken we een beleidsplan, waarin we bepalen
wat we de volgende zes jaren samen willen doen, tegen wanneer en met welke middelen. Een
evaluatie en eventuele bijsturing zal 2-jaarlijks gebeuren (in 2015 en 2017).
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2. EEN REALISTISCHE, BETAALBARE EN REALISEERBARE
LANGETERMIJNVISIE OP BILZEN
Bilzen moet als stad op zoek naar een nieuw, eigen profiel. Uiteraard moet de gemeente evolueren
en moeten er nieuwe impulsen gegeven worden aan wonen, werken, mobiliteit, toerisme,.. maar
op een ogenblik dat ook lokale besturen de tering naar de nering moeten zetten, kunnen er grote
vraagtekens geplaatst worden bij verschillende ‘mega-projecten’ die op stapel staan. Kosten
maken voor studies, voor projecten die uiteindelijk niet doorgaan, kosten handenvol geld aan de
belastingbetaler.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Verantwoordelijke keuzes voor fundamentele verbeteringen
Respect voor het geld van de belastingbetaler is een absolute vereiste. Projecten moeten getoetst
worden aan hun noodzaak, rendement en optimale uitwerking. De prioriteit van bestedingen wordt
gelegd bij de fundamenten in onze samenleving en bij de welvaartprojecten van de toekomst.
Infrastructuur voor wonen en bedrijven, veiligheid, sociale cohesie, sociale voorzieningen en
onderwijs zijn de investeringsspeerpunten voor de komende zes jaar.
Gezonde financiën – Meer met minder
In tijden van crisis moeten keuzes gemaakt worden, ook in Bilzen. We zullen meer of beter
moetendoen, met minder. De tering naar de nering zetten heet dat. De ontvangsten worden kleiner
in de toekomst. Dividenden (en kapitaal) van de Gemeentelijke Holding zijn er niet meer na de
vereffening. Subsidies en toelagen van de federale en Vlaamse overheid zullen verminderen, ook
door besparingen op die niveaus. En hoeveel zullen de inkomsten uit het Gemeentefonds nog zijn?
Daartegenover staat dat de uitgaven in de volgende 6 jaar zullen toenemen, los van investeringen.
Denk maar aan de uitgaven van de pensioenen (gemeentepersoneel , zowel statutair als
contractueel), uitgaven aan lonen voor personeel, door inflatie maar ook door professionalisering
van de dienstverlening. Ook de werkingskosten zullen stijgen. Dit wordt op dit ogenblik al verdoezeld
door uitgaven door te schuiven naar het Autonoom Gemeente Bedrijf, maar ook daar is de gemeente
verantwoordelijk. De uitgaven voor ouderenzorg en sociale zaken zullen in de toekomst ook
toenemen en dan spreken we nog niet van de kosten voor politie en brandweer.
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In Bilzen is er duidelijk nood aan een beter financieel beleid, dit wordt bevestigd door talrijke
professoren, experts en banken.
Prioriteiten stellen en keuzes maken
De gedeelde verantwoordelijkheid tussen bestuur en administratie dient uit te monden in een
volwassen budgetteringspolitiek waarbij een volledig sluitende begroting in evenwicht en een
gefundeerde meerjarenplannen worden opgesteld en uitgevoerd zonder de belastingen te
verhogen, die al bij de hoogste zijn van het land. De gemeente zal bij haar jaarlijkse
begrotingsoefening telkens uitgaan van een ‘nulbegroting’ voor de uitgaven (principe van zero
based budgetting). Dit om telkens na te denken over de noodzaak, het nut en de efficiëntie van de
uitgaven. De uitgaven moeten serieus onder controle worden gehouden. We moeten inzetten op
digitalisering en op’ meer of beter doen met minder’, komaf maken met megalomane projecten, met
niet noodzakelijke uitgaven of uitgaven voor studies en overdreven recepties. Prestige uitgaven zijn
in tijden van crisis uit den boze. Eenmalige inkomsten worden maximaal voor schuldafbouw
aangewend. De gemeente zal niet systematisch al haar afvloeiend personeel vervangen, gemeenteen OCMW moeten meer samenwerken, meer efficiëntie nastreven door diensten samen te brengen
bijvoorbeeld uitbouw Sociaal Huis en éénlokettoepassingen.
Schuldbeheersing
In de Bilzen is de schuld per inwoner in 2010 opgelopen tot 2.169,29 euro per inwoner. Na het
afsluiten van het lokaal fiscaal pact waarbij de Vlaamse Regering voor 630 miljoen euro
gemeentelijke schulden overnam, begonnen de gemeenten weer meer schulden te maken. Zo ook in
Bilzen, waar de schuld van de gemeente (zonder de schuld van het OCMW en derden) in 2010 meer
dan 50 Mio euro bedroeg. Erger nog, tengevolge van investeringen gedaan in 2009, 2010, 2011 en de
voorgenomen investeringen dit jaar wordt het schuldenplaatje alleen maar hoger. In Bilzen bedraagt
de schuld in 2011 al 55,8 Mio euro en zal in 2012 doorgroeien tot 63,1 Mio euro, in 2013 tot 72,8
Mio euro en in 2014 zal de totale schuld 76,7 Mio euro bedragen. Met andere woorden de schuld
van de gemeente Bilzen (zonder de OCMW schuld en die van derden) zal groeien van 1.612 euro per
inwoner in 2010 naar 2.456 euro per inwoner in 2014.

De schuld van een gemeente moet altijd gezien worden in relatie tot een aantal andere indicatoren
bvb. in welke mate kan de gemeente die schuld terugbetalen?
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Bilzen trekt mee de kop van Limburgse gemeenten met de hoogste belastingen. Tegelijkertijd
presteert Bilzen het om een verhouding totale schuld / inkomsten gewone dienst te realiseren van
108,35% (gemiddelde in Vlaanderen is 76,54%), dus de totale schuld ligt een stuk hoger dan het
volledige pakket inkomsten gerealiseerd in één jaar.
Daar bovenop is de jaarlijkse groei personeelsuitgaven (2006-2010) met 3,88% serieus hoger dan
het Vlaamse gemiddelde van 2,70%. Op termijn zal dit een zeer zware last worden voor de
gemeente, rekening houdend met anciënniteit en pensioenlasten. Uit het gemeentelijke profiel van
Bilzen, opgemaakt door Belfius blijkt bovendien dat Bilzen met 10 personeelsleden per 1000
inwoners, zwaar boven het gemiddelde ligt van de vergelijkbare clustergemeenten die maar 7
personeelsleden per 1000 inwoners tewerkstellen.
Bilzen kan dan al een reserve hebben opgebouwd van 9 MIO €, aan het tempo dat het
begrotingstekort jaarlijks moet worden dichtgereden is de reservepot uitgeput rond 2014.
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3. BILZEN, EEN VLAAMSE GEMEENTE IN EUROPA
De N-VA is een Vlaams-nationale partij en wil aandacht voor het Vlaamse karakter van Bilzen.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
11 juli, de Vlaamse feestdag, moet een feest zijn voor iedereen . De N-VA pleit voor samenwerking
met andere initiatieven en wil meer middelen en faciliteiten voor het organiserend comité. Het
stadsbestuur moet meer luister geven aan de feestdag door een officiële zitting op het stadhuis te
organiseren, een plechtigheid en volksfeest met overwegend Vlaamse en Nederlandstalige inbreng.
Getracht wordt van de periode van 1 t.e.m. 11 juli een Vlaams-Europese elfdaagse te maken i.s.m.
onder andere de vzw Vlaanderen-Europa. Er wordt gezorgd voor extra bevlagging
De N-VA wil dat Bilzen contacten zoekt met partnersteden, bij voorkeur in regio’s zoals Catalonië,
Schotland, Wales, Corsica, Baskenland.. Nu is Bilzen enkel verbroederd met de Duitse gemeente
Bilsen in Schleswig-Holstein sinds 1977. Bilzen moet meer gebruik maken van Europese of Vlaamse
subsidies die hiervoor beschikbaar zijn. Het geeft Bilzenaren tevens de mogelijkheid andere talen en
culturen te leren kennen.
Voor de N-VA is inburgering van niet-Vlamingen een absolute prioriteit. Taallessen en
maatschappelijke vorming zijn daarin zeer belangrijk, met deelname aan het gemeenschapsleven als
doel. Wie Vlaming wil worden en hier zijn toekomst wil uitbouwen, moet Nederlands leren. Taal
verbindt ons immers allemaal.
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4. BILZEN, EEN ACTIEVE GEMEENTE
Lokale economie
Wat wil Bilzen doen voor de Bilzenaar?
Een echt ondernemersvriendelijke gemeente bouwt een uniek ondernemersloket uit. Dit zorgt voor
administratieve hulp bij de opstart van een onderneming, vergunningen,.. Dit loket doet ook dienst
als informatieverstrekker naar de lokale handelaar. Het biedt tevens een databank van alle
beschikbare bedrijventerreinen en vrije handelspanden. Het Huis van de Economie moet versterkt
worden waarbij één persoon de ondernemer/handelaar begeleidt bij het volledige proces.
De gemeente schenkt bijzondere aandacht aan haar lokale economie en zeker aan de horeca , de
handelaars en de dienstensector, door hen actief te betrekken bij het beleid. Zowel voor
ontwikkeling, inplanting, mobiliteit, wegenwerken, termijn van aanvraagdossiers, gedigitaliseerde
aanvraagformulieren en attesten,… Ook de communicatie van de gemeente met de lokale
bedrijfswereld moet geoptimaliseerd worden.
Er komt een duidelijke analyse van de bestaande bedrijventerreinen. Er mag immers niet kwistig
omgesprongen worden met de beperkte beschikbare ruimte. Vooraf moet er vastgelegd worden
welk soort bedrijven Bilzen wil aantrekken. N-VA wil een actieve politiek voeren voor het
aantrekken van nieuwe bedrijven op de bedrijventerreinen. Vragen die moeten gesteld worden zijn:
kunnen we aanvullend zijn op wat de omliggende bedrijventerreinen doen, welke scholingsgraad is
voorhanden, welke bedrijven zijn economisch en logistiek interessant,…? Een actieve samenwerking
met de Universiteit Hasselt en het Wetenschapspark kan helpen om vernieuwende industrie naar
Bilzen halen.
N-VA wil onderzoeken of een citydepot voor het beleveren van de winkels in het centrum met
elektronische wagentjes een toegevoegde waarde kan betekenen. Er moeten in een eerste fase zeker
een aparte los- en laadstrook voorzien worden bvb. ter hoogte van het Klokkeplein.
N-VA wil de leegstand in Bilzen centrum met alle middelen te lijf gaan. Hiervoor moet vooreerst,
samen met de middenstand een strategische visie worden ontwikkeld, die moet uitmonden in een
economisch beleidsplan. Een centrummanager, steunmaatregelen, een handelspandenfonds, ..
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kunnen allemaal een bijdrage leveren. N-VA Bilzen kant zich tegen elke verdere ontwikkeling van
grootschalige winkelcomplexen aan de rand van de stad.
Dorpskernen moeten geherwaardeerd worden als winkelzone, horecalocatie en ontmoetingsplaats,
met de noodzakelijke aangepaste verkeersinfrastructuur. N-VA vraagt extra aandacht voor
buurtwinkels, bakkers, slagers, volkscafés,.. dit is heel belangrijk voor het sociaal weefsel in de
gemeente, zeker voor ouderen en minder mobiele mensen. Buurtwinkels die een loketfunctie van de
post overnemen moeten actief ondersteund worden.
De zone voor tuinbouw zoals voorzien in het gemeentelijk structuurplan moet geëvalueerd worden.
Er blijkt immers weinig interesse voor te bestaan. Een actieve campagne zowel naar de tuinbouwers
als naar de buurtbewoners is aangewezen.
N-VA ziet in Bilzen ook een belangrijke taak weggelegd voor de sociale economie. Deze lokale
projecten komen de burger ten goede (senioren, alleenstaanden,..) en bieden een belangrijke kans
op werk voor de meest kwetsbare groep van laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Toerisme en recreatie
Een optimale promotie en communicatie naar de juiste doelgroepen (inwoners, bezoekers van
binnen- en buitenland) is de boodschap! N-VA Bilzen wil zelf bestaande toeristische producten
optimaliseren en nieuwe formules en producten ontwikkelen. Toerisme staat voor vrije tijd, maar
ook voor een groot economisch belang (omzet en werkgelegenheid). Het is daarom belangrijk om
Bilzen bij een zo groot mogelijke doelgroep te positioneren als “the place to be”.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
N-VA wil de Bilzerse toeristische troeven promoten in Bilzen (eigen inwoners), in Limburg
(dagtoerisme), in Vlaanderen (dag- en verblijfstoerisme) en in binnen- en buitenland
(verblijfstoerisme). Hiervoor is het nodig alle bestaande toeristische producten te optimaliseren en
nieuwe formules en producten te ontwikkelen en de promotie/communicatie te richten naar
diverse doelgroepen.
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Hiertoe dienen we over te gaan tot volgende acties:
- Het bepalen van een toeristische visie op korte en middellange termijn (2020) + opmaak van een
toeristisch actieplan, rekening houdend met het potentieel (inhoudelijk en financieel) en anderzijds
met de behoeften van de moderne toerist.
- Een inventaris maken van bestaande toeristische producten/formules: wat is er beschikbaar, wat
behouden we, wat kunnen we verbeteren of aanpassen, wat is de eigenheid van Bilzen, waarin
onderscheidt Bilzen zich van omliggende steden en gemeenten?
- Brainstormen over nieuwe formules en producten: welke producten/formules kunnen interessant
zijn voor Bilzen (voor eigen inwoners, voor dagtoerisme, voor verblijfstoerisme).
- Landbouwbedrijven dienen ingeschakeld te worden in het toeristisch aanbod.
- De ontwikkeling van een (nieuw) toeristisch aanbod en evenementen.
- Het organiseren van samenwerking tussen cultuur, media, onderwijs, toerisme en
monumentenzorg.
- Het lokaal ondernemerschap ondersteunen en professionalisering en samenwerking met de
lokale private en publieke toeristische sector optimaliseren (bvb. Bilzerse specialiteiten in horeca,
kookboek met recepten van Bilzerse specialiteiten,…)
- De korenwolf (inheemse hamster) die bijna uitgestorven is moet gepromoot worden als uniek voor
Haspengouw en Bilzen.
- Toerisme moet weg bij vrije tijd en moet bij de afdeling economie worden ondergebracht. Dit
omwille van de belangrijke economische impact van toerisme.
N-VA Bilzen wil promotie en communicatie opstarten en optimaliseren, tussen toeristische
ondernemers (hotels, cafés, hoevetoerisme, wagentjesverhuur, Alden Biesen,... ).
Alden Biesen moet veel meer een uithangbord worden voor Bilzen. In samenwerking met de
Landcommanderij Alden Biesen moet een strategie worden uitgewerkt om de relatie met Bilzen
sterker te promoten.

11

Citymarketing
Steden en gemeenten zien steeds vaker het belang van een professionele marketingaanpak in op
gemeentelijk niveau. Dit leidt tot goed geïnformeerde en tevreden inwoners en tot meer
(dag)toeristen. N-VA Bilzen wil zelf de huidige citymarketing verder ontwikkelen en optimaliseren.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- oprichting van een feestcomité met mensen die zich daarvoor vrijwillig willen inzetten en die
verantwoordelijk zijn voor het hele gemeentelijke feestprogramma op jaarbasis. Op die manier
kunnen lokale bedrijven ook makkelijker hun steun verlenen aan de vele initiatieven
- bepaling van citymarketing op korte en middellange termijn (2020) + opmaak van een marketingactieplan, rekening houdend met het potentieel (inhoudelijk en financieel) en anderzijds met de
behoeften van de inwoners en bezoekers
- inventaris van bestaande citymarketing: wat hebben we al, wat behouden we, wat kunnen we
verbeteren of aanpassen,…?
-

brainstorming nieuwe marketingaanpak: hoe kunnen we van Bilzen een sterk merk maken,
hoe maken we Bilzen nog interessanter voor eigen inwoners/toekomstige inwoners, voor
dagtoerisme en voor verblijfstoerisme,…?
- ontwikkeling van (nieuw) aanbod en evenementen
- samenwerking tussen toerisme, dienst communicatie en lokale economie
- werking van Dienst Communicatie bijsturen
- promotie en communicatie opstarten en optimaliseren

Horeca
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar ?
N-VA heeft een volledig, allesomvattend horecaplan uitgewerkt dat zeker ook in Bilzen tot concrete
acties moet kunnen leiden. Minstens moet de gemeente pleitbezorger zijn bij de hogere overheid om
deze maatregelen te realiseren.
De 6 krachtlijnen van het Horecaplan zijn:
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- Brede versoepeling van de mogelijkheden voor tewerkstelling in de sector. (o.a. studentenarbeid,
versoepeling gelegenheidsarbeid, zeker voor meewerkende familieleden,…)
- Verdere professionalisering, met nieuwe impulsen voor vorming en opleiding (o.a. juridisch en
boekhoudkundig advies, aanpassing vestigingswet,…)
- Eindelijk een ernstige administratieve vereenvoudiging (o.a. uniek horecaloket, één
basisinspectie,…)
- Verder werken aan meer transparantie in contracten van brouwerijen en leveranciers (o.a.
prijsvorming en duidelijkheid naar de rol van de leverancier, de verhuurder, dan wel de financier,…)
- Nieuwe stappen in de afbouw van fiscale verschillen en nadelen (o.a. verdere verlaging van BTW
naar 12 %, investeringsaftrek om impact rookverbod te begeleiden,…)
- Duidelijke, maar ook realistische maatregelen voor de voedselveiligheid (o.a. inspectie moet
horecaondernemers coachen en motiveren, meer autocontrole stimuleren,…)
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5. SAMEN LEVEN IN BILZEN
Inburgering en integratie
Een rechtlijnig verhaal van rechten en plichten moet een leidraad vormen voor een streng, maar
rechtvaardig sociaal beleid. Dit beleid moet steun bieden aan de sociaal zwakkeren in onze
samenleving. Daartegenover staat dat we eveneens de nadruk moeten leggen op het grijpen van
deze kansen met een sterk gevoel voor verantwoordelijkheid.
Toenemend aantal vreemdelingen
Onze samenleving evolueert. En Bilzen ontsnapt daar ook niet aan. Met het wegvallen van de
Europese staatsgrenzen en de toenemende internationalisering, komen ook meer vreemdelingen in
Bilzen terecht. In 2011 hadden bijna 2000 Bilzenaren een vreemde nationaliteit (1994 of 6,4%) of
was van vreemde afkomst (4420 of 14,2%). Het intern migratiesaldo voor 2009 was – 22 (meer uitdan inwijkingen binnen Vlaamse gemeenten en Bilzen). Het extern migratiesaldo was in 2009 + 147
(meer in- dan uitwijkingen van en naar het buitenland). Beide saldi bedroegen in 2001 nog + 10 en
+ 137. De evolutie is dus stijgend en zal de komende jaren nog toenemen.
Inburgeringscontracten en uitval
In 2011 telde Bilzen 107 nieuwkomers ( personen die zich voor het eerst voor langer dan 3 maanden
in ons land vestigen, waarvan de meesten door gezinshereniging ). Hiervan behoren er 42 tot de
verplichte en 62 tot de rechthebbende doelgroep van inburgering (3 onbepaald ). Van deze 107
personen meldden zich slechts 62 bij een onthaalbureau ( 45 verplichte en 16 rechthebbende ).
Daarvan tekenden 58 onder hen een inburgeringscontract ( 46 verplichte en 11 rechthebbende ). In
totaal behaalden 63 personen het inburgeringattest ( 41 verplichte en 21 rechthebbende ). Dat
betekent een totale uitval van 44 personen of 43 % van de totale nieuwkomers.
Sinds 2009 kan de nieuwkomer die het traject niet volgt een administratieve geldboete worden
opgelegd. In Bilzen gebeurde dit voor geen enkele van de 44 deelnemers.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar ?
Bilzen moet dringend meer werk maken van een inclusief lokaal inburgeringsbeleid. . Vanuit het
nieuwe Vlaamse inburgeringdecreet krijgen gemeenten in de toekomst een belangrijke sleutel in
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handen om het samenleven in goede banen te leiden. Hierdoor krijgen zij ook de bevoegdheid om
de migratie naar hun gemeente beter te omkaderen. N-VA Bilzen pleit er dan ook voor dat het
toekomstig gemeentebestuur deze nieuwe bevoegdheden strikter opvolgt, daarbij de stelregel van
‘rechten én plichten’ hanterend.
Kennis van het Nederlands is bij uitstek de hefboom om actief en volwaardig te kunnen
participeren aan de samenleving. Het is de sleutel die de poort opent naar onderwijs en
arbeidsmarkt, naar verenigingen en sportclubs, naar participatie aan de gemeenschap en openbaar
bestuur. Inburgering gebeurt immers niet alleen in het leslokaal, maar ook op de werkvloer, in de
straat, de wijk, de voetbalclub, de wekelijkse markt... N-VA wil anderstalige, nieuwe Bilzenaren,
dan ook verbinden met hun nieuwe gemeente met onze taal als basis. Er lopen bijvoorbeeld te veel
kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben, vertraging op in het Lager Onderwijs (35 % van
het aantal die het Nederlands niet als thuistaal hebben) en in het Secundair Onderwijs (65,3 %).
N-VA wil inburgeringcoaches introduceren die nieuwe en ‘oude’ Vlamingen met elkaar in contact
brengen en samen kunnen ze allerlei activiteiten doen.
Een belangrijke rol in de integratie van nieuwkomers is weggelegd voor sport- en socio-culturele
verenigingen, het sociaal-cultureel werk, wijkorganisaties,… N-VA wil de verenigingen motiveren en
ondersteunen in deze secundaire inburgeringtrajecten;
N-VA staat voor een sociaal beleid waarbij zowel het OCMW als de andere sociale actoren de
nieuwkomers daadwerkelijk op weg helpen naar participatie in de maatschappij. Dit kan door het
koppelen van sociale bijstand aan duidelijke engagementen betreffende taalkennis en
werkbereidheid. Het OCMW Bilzen heeft een protocol afgesloten met het onthaalbureau in functie
van mogelijke koppeling van inburgering aan het leefloon, maar heeft dit nog voor niemand
toegepast. Nochtans ontvingen in 2010 niet minder dan 90 niet-EU’ers leefloon van het OCMW.
Betreffende asiel en migratie moet de gemeente een proactieve rol spelen voor een duurzaam
maatschappelijk evenwicht: een correcte toepassing van de wet (slechts als de aanvrager aan alle
criteria voldoet en de woonplaatscontrole effectief was, kunnen nieuwkomers ingeschreven worden
als nieuwe inwoners) en waakzaamheid na de inschrijving (het is de plicht van de gemeente contact
op te nemen met de overheid en parketten indien ze domicilie-, identiteits-, fiscale of sociale fraude
vaststellen).
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Hoewel dit soms menselijk moeilijk is, hebben de gemeente en de politie hun rol te vervullen bij het
federale terugkeerbeleid. Indien zij illegaliteit op hun grondgebied gedogen, maken zij elk
geloofwaardig terugkeerbeleid onmogelijk
Nieuwe Vlamingen die inspanningen doen om zich in te burgeren, moeten hiervoor de nodige
waardering krijgen: opleidingsondersteuning, individuele begeleiding naar een job, toetreding tot
een vereniging, maar ook een inburgeringsdag organiseren waarbij aan nieuwkomers een certificaat
wordt uitgereikt, kunnen hierbij helpen.

Zorg en welzijn voor iedereen
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Geïntegreerd sociaal Beleid.
N-VA Bilzen pleit voor een geïntegreerd lokaal sociaal beleid (LSB) waarbij iedereen gelijke toegang
krijgt tot het recht op een menswaardig leven. Dit vereist samenwerking tussen de lokale besturen
onderling (gemeente en OCMW) en samenwerking tussen het lokale bestuur en de diverse
welzijnsactoren. Door de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren verhoogt de efficiëntie en
verlagen de kosten. Zo kunnen de beschikbare middelen optimaal ingezet worden voor de
kerntaken van de lokale overheid. N-VA Bilzen pleit voor een creatieve samenwerking die leidt tot
een mensgerichte en kwaliteitsvolle informatie- en dienstverlening. Daarbij streven we het welzijn
voor de hele bevolking na, zonder onderscheid van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap, inkomen,
levensbeschouwing of afkomst.
Samenwerking tussen gemeente en OCMW
Gemeente en OCMW moeten maximaal samenwerken o.v.v. logistiek en ondersteunende diensten.
(gezamenlijk inzetten van personeel, gemeentepersoneel in OCMW gebouwen, en/of OCMW
personeel in gebouwen van de gemeente). N-VA Bilzen wil dat alle sociale taken van de gemeente in
handen komen van het OCMW/Sociaal Huis. Dit wordt de spil in het lokaal sociaal beleid en heeft
een informatiefunctie, loketfunctie én doorverwijsfunctie. Een efficiënt lokaal sociaal beleid vereist
samenwerking met andere gemeentelijke diensten (ICT, personeel, financiën). Deze diensten worden
maximaal geïntegreerd.
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Deze maximale integratie van de verschillende diensten - binnen het wettelijke kader- is wenselijk
en verdient aanmoediging. De diensten fysiek samenbrengen in één centrum biedt bovendien
voordelen voor bestuur en burger. Uitwisseling van informatie tussen de verschillende
bestuursniveaus (lokaal, provinciaal en Vlaams) wordt gemaximaliseerd.
De verschillende “vakschepenen” moeten betrokken worden bij de ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie van het lokaal sociaal beleid. Vanaf 2013 wordt de OCMW- voorzitter verplicht toegevoegd
aan het schepencollege. Hij moet daar de portefeuille sociale zaken, welzijn en gezondheid
toegewezen krijgen. De N-VA stuurt competente vertegenwoordigers naar de OCMW-raad die actief
meedenken over en werken aan een sociaal beleid. De OCMW-raad dient niet om ‘gebuisde’
kandidaten op te vissen.
Samenwerking met diverse welzijnsactoren
Het lokaal bestuur moet dienst doen als katalysator voor een goede samenwerking tussen
verschillende actoren: Centrum algemeen welzijn (CAW), LOGO, Tewerkstellingsdiensten,
Huisvestingsdiensten, Opleidingscentra, Sociale dienstverleners en het Vlaams netwerk armoede.
Informatie- en dienstverlening: toegankelijk en transparant
Toegankelijke en transparante informatie over het aanbod aan sociale dienstverlening is minstens
zo belangrijk als de dienstverlening zelf, vandaar de nood aan een goed communicatiebeleid
(welzijnsgids, digitale communicatie, laagdrempelige gemeentelijke diensten). De gemeente en het
OCMW werken een gezamenlijk communicatiebeleid uit over het sociale aanbod van en in de
gemeente.
Een goede informatie- en dienstverlening dient zo breed mogelijk te zijn, via verschillende kanalen
verspreid te worden en op maat te zijn van die doelgroepen die een verhoogd risico lopen op
vereenzaming en armoede (senioren, alleenstaande ouders, personen met een handicap,
allochtonen,..). Zo kan er tijdig ingegrepen worden en kunnen we individuele drama’s vermijden. Via
buurtgesprekken per wijk/deelgemeente worden burgers geïnformeerd over, maar vooral betrokken
bij, het sociaal beleid. Suggesties en vragen worden meegenomen bij de uitwerking van het lokale
beleidsplan.
We streven naar sociale insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Hierbij willen we
de sociale economie aanwenden als doorstroming naar de reguliere economie en vrijwilligerswerk.
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Vrijwilligers moeten collectief verzekerd zijn tijdens hun werk. Bij de ondersteuning moet in Bilzen
bijzondere aandacht gaan naar vrijwilligerswerk bij verenigingen en organisaties met een
sociaaldoel. Hiervoor werkt de stad samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Individuele verantwoordelijkheden herstellen
Zorg en steun komt toe aan degenen die er nood aan en recht op hebben. Toch zijn er aan rechten
ook plichten verbonden. Wij wensen geen ‘betuttelende pampercultuur’ die afhankelijkheid in stand
houdt. Burgers moeten hun individuele verantwoordelijkheid opnemen. Het beleid moet aandacht
hebben voor preventie via voorlichting en begeleiding. Wantoestanden moeten aangepakt worden
via controle, opsporing en zo nodig sanctionering. Geen enkele vorm van fraude is aanvaardbaar. De
gemeente en OCMW moeten opleidingen voorzien om fraudealertheid aan te scherpen van het
personeel. Uitgeschreven processen en procedures sluiten mogelijke achterpoortjes en maken dat
de spelregels vastliggen voor iedereen.
Recht op werkloosheidsuitkering = plicht werk te zoeken en te aanvaarden. Recht volwaardig
deelnemen maatschappij = plicht taal te leren en te integreren. N-VA Bilzen wil dat het OCMW het
uitbetalen van leefloon ook koppelt aan deze plichten. Sociale fraude = diefstal overheidsgeld. Een
geloofwaardig en rechtvaardig sociaal beleid speurt misdrijven op en bestraft ze. Met het oog op
het opsporen en vaststellen van misbruiken werkt het OCMW intens samen met de lokale politie,
met de federale regering, inspectiediensten en met arbeidsadviseurs.

Gezondheidszorg
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Gemeente en OCMW kunnen samen en in overleg met lokale gezondheidswerkers een lokaal
gezondheidsbeleid ontwikkelen. Best wordt er samengewerkt via ‘LOGO’ (Locoregionaal
gezondheidsoverleg en – organisatie) en ‘LMN’ (Lokaal Multidisciplinair Netwerk), met als doel de
aansturing en realisering van de verschillende gezondheidsdoelstellingen. Deze samenwerking geeft
ook mogelijkheid tot regio-gebonden initiatieven. Zoals promotie van rookstop, sensibilisering rond
alcohol en drugsmisbruik, gezonde voeding en overgewicht, valpreventie voor senioren, mensen
warm maken voor borstkankerscreening,… De lokale overheid schakelt zich in het preventiebeleid
van de Vlaamse Gemeenschap in en steunt bestaande initiatieven (b.v. mamo-mobiel, bloeddonatie,..) De gemeente brengt haar artsen in kaart en betrekt ze bij haar gezondheids- en
sportbeleid.
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Via ondersteuning van de lokale huisartsenwachtdienst verzekert Bilzen zich van blijvende
beschikbare eerstelijns gezondheidszorg. Via het toekennen van premies voor mantelzorg en
thuisverzorging aan chronische zieken en kinderen met een handicap kan de gemeente een steuntje
in de rug geven. Zorgverstrekkers kunnen rekenen op parkeerkaarten per politiezone. De gemeente
sensibiliseert rond afbraakwerken en de gevaren van asbest. Tenslotte moet gemeentepersoneel dat
vaak in contact komt met risicogroepen preventief worden ingeënt tegen de griep.

Holebi’s en Transgenders
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
In steden en gemeenten en provincies zijn holebi’s en transgenders al lang geen onbekenden meer.
Ze trouwen in het gemeentehuis, hun kinderen gaan naar de dorpsschool en ze gaan graag dicht bij
huis op stap. Ze vormen evenwel een minderheid waardoor ze nog wat extra stimulansen kunnen
gebruiken. Dat geldt in het bijzonder voor het lokale beleidsniveau, dat op heel wat terreinen uit hun
dagelijks leven een belangrijk verschil kan maken. Zo stelt N-VA voor om o.a. op 17 mei, de
internationale dag tegen de Homo- en Transfobie, de regenboogvlag aan het gemeentehuis te
hangen, om het gratis nummer 0800 99 533 van de Holibifoon via de website te verspreiden en in de
gemeentelijke bibliotheek het holebi en transgendermagazine ZIZO een zichtbare plaats te geven.

Personen met een Handicap
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Personen met een handicap vragen geen ‘apart’ beleid. De N-VA kiest daarom voor een inclusief
beleid met aandacht voor specifieke noden van burgers met een handicap binnen elk beleidsdomein.
Concreet wil dit zeggen dat er in elk onderdeel van het gemeentelijk beleid aandacht is voor
personen met een handicap. Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen voor wonen,
leven, werken, communicatie en informatie effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn voor
iedereen.
-

De gemeente en het OCMW vervullen een voorbeeldfunctie bij de inrichting en het
toegankelijk maken van publieke ruimtes en gebouwen zoals gemeentehuis, politiekantoor,
cultureel centrum, ontmoetingscentrum, dienstencentrum, bibliotheek, OCMW-gebouw,
sociaal huis, sportcentrum, voetpaden, zwembad, park, ...
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- Toegankelijkheid gaat om meer dan gebouwen alleen. Het gaat ook om dienstverlening en
informatie.
-

De gemeente installeert een adviesraad Toegankelijkheid die bestaat uit
ervaringsdeskundigen. Deze adviesraad wordt betrokken bij de uitvoering van
infrastructuurwerken (aanleg straten, voetpaden, parken, openbare gebouwen,...) en geeft
ook advies over het toegankelijk maken van de gemeentelijke dienstverlening (helder
taalgebruik, website aangepast aan slechtzienden,...)

-

Via gemeentelijke reglementen en verordeningen stimuleert de gemeente bij de toekenning
van bouwvergunningen de aanvragers om rekening te houden met toegankelijkheid.

-

De gemeente kan overwegen om subsidies toe te kennen voor handelszaken die hun pand
toegankelijker maken.

-

De gemeente ondersteunt de verdere uitbouw van een 'mindermobielencentrale'.

-

De gemeente stimuleert de aanpassing van woningen voor gehandicapten en langdurig
zieken

-

De gemeente organiseert tijdens de vakantie aangepaste opvanginitiatieven voor jongeren
met een fysieke en/of verstandelijke handicap

Armoede
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
De gemeente moet een beleid voeren gericht op sociale insluiting, zonder echter te stigmatiseren.
Iedereen, ook minder kapitaalkrachtigen, hebben recht op een menswaardig leven. Gemeente en
OCMW voeren een pro-actief beleid om verborgen armoede te identificeren. Daarnaast zetten wij in
op responsabilisering en het aanscherpen van zelfredzaamheid als remedie tegen armoede.
-

Gemeente en OCMW ondersteunen organisaties die collectieve acties opzetten met het oog
op sociale integratie.

-

Projecten rond huiswerkbegeleiding aan huis bij kansengroepen verdienen ondersteuning en
kunnen een ingang zijn naar een brede aanpak van kansenproblematiek.
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-

De gemeente ondersteunt tewerkstellingsinitiatieven van langdurig werklozen en personen
met een arbeidshandicap binnen de sociale economie met het oog op doorstroming naar de
reguliere economie.

-

De gemeente stimuleert in overleg met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen de participatie
van kansengroepen aan het socio-culturele leven in de gemeente.

Sociaal weefsel – gezin, verenigingsleven, onderwijs
Gezinsbeleid
N-VA zet sterk in op het sociaal weefsel en onze gezinnen. Gezien het type gezin verandert, maar
ook de maatschappij waarin niet iedereen een sociaal netwerk heeft, dienen zich nieuwe noden
aan in de kinderopvang.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang. Ook occasionele kinderopvang en
kinderopvang voor mensen die weekendwerk of horecawerk doen, moet zijn plaats krijgen in
Bilzen. Gezien het tekort aan onthaalouders in Bilzen (wachttijd 6 maanden) kan de
gemeente actief meewerken aan een werving via de webstek, de Dertien, maar ook een
tussenkomst doen d.m.v. gratis huisvuilzakken en/of subsidies voor startende
onthaalouders.
- Een infopunt Kinderopvang in het Sociaal Huis kan hier de regisseursrol op zich nemen en
mee zoeken naar beschikbare plaatsen. Het loket moet beschikken over een correcte
inventaris van beschikbare plaatsen en de ouders begeleiden naar de plaats die het best
aansluit op hun keuze.
- Stimuleren van vrijwillige kinderopvang of opvang door familieleden of buren d.m.v.
ontmoetingsnamiddagen waar (groot)ouders elkaar ontmoeten.
- Een tettergazet met informatie voor kinderen en jonge gezinnen.
- Opzetten van een huiswerkklas
- Een woonbeleid op maat van jonge gezinnen (cfr. Wonen)
21

Verenigingsleven
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Nadruk moet liggen op de ondersteuning van de eigen initiatieven van de bevolking.
Verenigingen blijven erg belangrijk, maar anno 2012 zijn de spontane samenwerkingsverbanden los van zuilen en traditionele verenigingen - erg belangrijk geworden o.a.
-

vriendengroepen die op regelmatige tijdstippen samen activiteiten opzetten (oud-leiding
van jeugdverenigingen)

-

buurten die samen dingen organiseren (buurtbarbecues, Spurkkermis, ...)

-

het spontaan samen opzetten van vrijetijdsactiviteiten omdat men toevallig dezelfde

nood aan gezelligheid zoekt
-

personen die elkaar vinden rond één thema – waarrond in de gemeente nog niet
gewerkt wordt:
- bvb. “zin in zang”
- bvb. een groep die zich voorneemt om de x maanden een interessante

tentoonstelling naar Bilzen te halen en daar alle nodige ruchtbaarheid aan wil geven ( PR
voeren, lessenpakketten samenstellen voor scholen, voordrachten omtrent het thema van de
tentoonstelling en dit zowel voor iedereen die dit wenst als voor verenigingen, gidsen van
tentoonstellingen via gids op papier, audiogids, gids in levende lijve…)

Deze ondersteuning moet van de diverse adviesorganen in samenwerking met het gemeentebestuur
komen. Adviesraden moeten dan ook verder gaan dan een verdediging van de belangen van de
traditionele verenigingen.

Adviesorganen moeten terug volwaardig hun drie opdrachten invullen: stimuleren, coördineren en
adviseren. Adviesorganen moeten door het gemeentelijk beleid aangemoedigd worden, en niet
tegengewerkt worden, om deze drieledige taak te realiseren.
Het gemeentelijk beleid moet dan ook de adviesraden onafhankelijk laten werken. Dit houdt o.a. in
dat men in die raden geen afgevaardigden van partijen in moet plaatsen, zij kunnen onvoldoende
onafhankelijk hun ding doen in een adviesraad.

Het is aan adviesorganen om creatief te zoeken hoe men stimulerend en coördinerend kan werken:
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- uiteraard gesteund vanuit het gemeentelijk beleid. De afgelopen periode werd die taak
teveel overgenomen door de schepenen waardoor het draagvlak bij de bevolking er vaak niet
is (dit is trouwens de reden waarom er geen tentoonstellingscultuur leeft in Bilzen, er bestaat
namelijk geen groep van gepassioneerde personen die zich daar achter zet)
- de middelen om stimulerend en coördinerend te werken moeten dan ook niet in handen
zitten van het gemeentelijk beleid maar wel in die van de adviesorganen. Deze moeten dan
ook structureel en op langere termijn iets kunnen bijdragen tot de samenleving.
- beleid en adviesorgaan moeten echt open staan om spontane samenwerkingsactiviteiten
ten volle te ondersteunen en te stimuleren.
- traditionele verenigingen zullen misschien meer baat hebben bij coördinerende
activiteiten

De adviesorganen moeten uiteraard ten volle hun adviesrecht kunnen uitoefenen.
- Het succes hangt hier voornamelijk van het gemeentebeleid af. Als men adviezen, zonder
argumentering, naast zich neerlegt, of zelfs bewust geen adviezen vraagt, dan zal men het
snel binnen een adviesraad opgeven om daar tijd en energie in te steken.
- Maar adviezen moeten ook waardevol zijn en kwaliteit bezitten:
o

Resultaat van een voldoende grote bevraging

o

Onderbouwd zijn

o

Getuigen van een visie

o

Geargumenteerd zijn

N-VA Bilzen vraagt minder betutteling vanuit de overheid, laat de creativiteit en de organisatie van
de verenigingen komen, verenigingen kunnen financiële en logistieke ondersteuning krijgen, maar de
overheid mag niet de effectieve organisatie overnemen.
Als ondersteuning bij de organisatie van evenementen vraagt N-VA Bilzen een uitleendienst
gekoppeld aan een uniek evenementenloket. Op deze manier kan de Bilzenaar terecht op een plek
voor zowel de administratie, de publiciteit via gemeentelijke kanalen en het uitlenen van het nodige
materiaal, nodig bij het organiseren van een evenement.
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Buurt- en wijkwerking
Om tot een goede wijkwerking te komen is een monitoring van primordiaal belang. Een
buurtmanager en buurtondersteuner begeleiden het bestuur in het opmaken van een concreet
wijkplan.
Een georganiseerd wijkoverleg tussen bewoners en gemeentebestuur moet responsabilisering en
een betere kwalitatieve besluitvorming mogelijk maken. Wijkoverlast en vandalisme worden actief
bestreden, verschillende instrumenten kunnen daarbij worden ingezet: van opvoedingsondersteuning, welzijnswerk tot straatverbod.
Bilzen moet een eigen toewijzingsreglement uitwerken om een eigen beleid te kunnen ontwikkelen
o.v.v. toewijzing van sociale woningen.
Straat- of buurtcomités kunnen eens samengebracht worden onder de noemer ‘buurt ontmoet
buurt’. De buurtmanager coördineert de comités en volgt hun werking op.
Onthaalduo’s verwelkomen nieuwe buren in de straat met een bezoekje en een infopakket.

Onderwijs
De N-VA wil in Bilzen een beleid voeren waarin de stad duidelijk haar verantwoordelijkheid neemt
als regisseur van het lokale onderwijslandschap en als inrichtende macht van het gemeentelijk
onderwijs. Opvoeding is geen zaak van de stad alleen, maar in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de ouders. Ze moeten daar dan ook steeds duidelijk op worden
aangesproken.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- Optimaal gebruik van de schoolinfrastructuren. Zo moeten schoolgebouwen ook kunnen
opengesteld worden voor sportinitiatieven, speelpleinwerking, hobby- of sportclubs, culturele
verenigingen,..
- Flankerend onderwijsbeleid: een constructieve samenwerking tussen de verschillende scholen op
het grondgebied kan alleen als de gemeente op regelmatige basis overleg organiseert. De gemeente
zorgt mee voor een veilige schoolomgeving, organiseert de huiswerkbegeleiding en de
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opvoedingsondersteuning, coördineert preventiecampagnes en naschoolse opvang, tekent mee
een spijbelbeleid uit, stimuleert kleuterparticipatie,.. .
- Er moet een oplossing komen voor de zwembus na de verkoop van de GSM, door groeiende
scholen is het aanbod nu al te krap. Ook moeten Bilzerse scholen in het zwembad voorrang krijgen
op niet-Bilzerse scholen.
- Het tekort aan smartboards in de gemeentelijke scholen moet aangevuld worden.

Senioren
De groep 60+ is even divers als de rest van de bevolking. Ongeveer 22 % van de Bilzerse bevolking
is 60 +, in 2020 zal dit al groeien tot 27%. Voor N-VA is het van essentieel belang om deze groep
volwaardig te laten deelnemen aan het gemeenschapsleven.
De ‘actieve senior’ moet zoveel mogelijk betrokken en ingezet worden bij vrijwilligerswerk,
beleidsdeelname en sociale participatie. Voor wie zorgbehoevend wordt, moet aangepaste zorg
worden voorzien. N-VA gaat uit van het principe dat iedereen zo lang mogelijk in zijn vertrouwde
omgeving moet kunnen blijven.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- Een seniorenraad als een echt adviesorgaan naar het beleid toe, niet enkel als
ontmoetingsorganisator voor senioren die regelmatig uit huis zijn.
- Het seniorenloket ‘de twee’ moet geïntegreerd worden in het Sociaal Huis. Zowel de dienst
Welzijnwaar de senioren terecht kunnen met vragen over pensioenen als het loket 60 + dat wegwijs
maakt in de toelagen (bvb. energie) moeten samen met andere partners (Stebo, Cordium, Vlaamse
Zorgverzekering, Dorpsrestaurants, …) binnen het Sociaal Huis ervoor zorgen dat de senioren een
antwoord krijgen op al hun vragen.
- Door de efficiëntiewinst die men boekt zou men kunnen onderzoeken of een “mobiele twee”
mogelijk is op geregelde tijdstippen in elke deelgemeente.
- Het Seniorenhuis aan het Camille Huysmansplein is een ontmoetingscentrum voor alle Bilzerse 55+.
Waar nu inspanningen worden gedaan om senioren uit de deelgemeenten te laten deelnemen aan
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activiteiten, opleidingen, infosessies,… zou men er ook kunnen aan denken om regelmatig in elke
deelgemeente iets dergelijks te organiseren.
- Aandacht voor de thuisverblijvende, vaak vereenzaamde senioren, die zich soms ook moeilijk
kunnen verplaatsen. Een huisbezoek van de sociale dienst op vraag van een zieke of minder mobiele
senior kan wonderen verrichten. Er moet meer begeleiding en info op maat worden geleverd en
meer vraaggericht worden gewerkt.
- Creëren van een voldoende aanbod van aanleunwoningen en/of kangoeroewoningen.
- Voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang voorzien.
- Inspelen op nood aan informatie over bvb. de VREG test om eventueel van energieleverancier te
veranderen, over samenaankoop, over Duwolimlening voor energiebesparende maatregelen,... Hier
rond kunnen infosessies worden georganiseerd.
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6. BILZEN, EEN GEMEENTE WAAR HET GOED WONEN IS
N-VA Bilzen wil optimaal gebruik maken van de grote rol die een lokaal bestuur kan spelen op het
gebied van ruimtelijke ordening. Belangrijke accenten hierin zijn de bescherming van de
resterende open ruimte, het versterken van de woonkernen en de ruimte om te ondernemen. De
beslissingen die genomen worden dienen goed gepland te worden. In die planningsfase dient de
burger steeds betrokken te worden zodat het draagvlak van de beslissingen vergroot wordt. Het
lokale bestuur moet daarbij verantwoording afleggen voor de beslissingen, ook en vooral op het
vlak van haalbaarheid (kosten versus baten) en uitvoerbaarheid. Deze verantwoording dient in de
eerste plaats te gebeuren op een sterke gemeenteraad die durft het debat aan te gaan.

Ruimtelijke ordening
Het gemeentebestuur heeft de laatste jaren sterk gefocust op het centrum en op grote projecten.
Hierdoor zijn de deelgemeenten in de verdrukking gekomen. Dit moet worden hersteld in de
volgende bestuursperiode. De N-VA wil meer inzetten op het dubbele karakter van Bilzen: een
aantrekkelijk en goed bereikbaar centrum en een plaats waar het goed wonen is in elke
deelgemeente of woonkern. Daarom wil N-VA gaan voor buurtversterking en een meer
gedecentraliseerde dienstverlening.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Bescherming van de open ruimte
Een goede ruimtelijke ordening bestaat uit het constructief verzoenen van de nood aan groei, met
het behoud en het verbeteren van een kwalitatieve leefomgeving. Bilzen, een kleinstedelijk gebied
omringd met kleinere kernen in een landelijke omgeving, dient deze groei prioritair te realiseren
binnen de bestaande kernen, zodat het landelijke en open karakter van de Haspengouwse omgeving
wordt gevrijwaard: geen wildgroei aan verkavelingen en nodeloos aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden, maar verdichting van het bestaande stedelijk weefsel.
Versterken van de woonkernen
N-VA Bilzen vindt dat er een sterke band is tussen het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. De
bestaande woonkernen moeten worden opgewaardeerd, zodat levenslang wonen in de eigen
omgeving mogelijk blijft. Verdichting in de eigen kern spaart de regionale infrastructuur en laat
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kleinschalige investeringen in de publieke ruimte maximaal renderen. Cruciaal hierbij zijn
kleinschalige handel (buurtwinkels), sociale voorzieningen zoals kinderopvang en onderwijs, publiek
groen en een veilige inrichting van de wegenis en openbare ruimte. Het is heel belangrijk dat nieuw
aangesneden woongebieden een goede mix geven van de samenleving. Zowel gezinnen met kleine
kinderen, alleenstaanden en ouderen vinden op die manier in de directe omgeving een invulling van
hun behoeften. De aandacht voor de woonkernen wordt ondersteund door een kleinschalig maar
voldoende uitgebouwd openbaar vervoer.
Ruimte om te ondernemen
Lokale KMO’s vormen nog steeds de ruggengraat van de Vlaamse economie. Het ondersteunen van
de bestaande ondernemingen en het aantrekken van nieuwe werkgevers blijft dan ook een
prioriteit van het Bilzers ruimtelijk beleid, waarbij de troeven van goede bereikbaarheid en dicht
stedelijk weefsel maximaal moeten worden uitgespeeld. Vooral de inplanting van handel dient aan
te sluiten bij het beleid van verdichting. We trekken ook zonder meer de kaart van de stads- en
dorpskernen: geen ‘drive-by’ baanwinkels, maar woon- en handelscentra waar het ook na
sluitingstijd nog goed toeven is.
Betrokkenheid
Zeker op het gebied van ruimtelijke ordening ziet de N-VA een steeds grotere rol voor
informatievergaderingen en commissies, waarbij de informatie-uitwisseling tussen
stedenbouwkundige experten enerzijds en de burger anderzijds centraal staat. Ook ziet N-VA Bilzen
een sterkere en meer openbare rol weggelegd voor de Gecoro. Het moet algemeen bekend gemaakt
worden dat deze vergaderingen openbaar zijn. De Gecoro dient zich niet slechts uit te spreken over
de technische aspecten van een dossier maar ook over de inpassing van de ruimtelijke plannen in
de sociale structuur. N-VA Bilzen pleit ervoor dat zowel de agenda als de verslagen van de Gecoro op
de gemeentelijke website beschikbaar gesteld worden. Niet enkel de Gecoro dient een transparante
structuur te krijgen, N-VA Bilzen pleit ervoor dat alle verslagen van vergaderingen met openbare
besturen (sociale woningmaatschappijen, intercommunales,…) op de gemeentelijke website worden
gezet, dit verhoogt de betrokkenheid van de burger.
N-VA Bilzen zal bij het begin van de bestuursperiode een oplijsting maken van nodige aanpassingen
in het ruimtelijk structuurplan om een betere leefomgeving mogelijk te maken. Belangrijk is dat er
objectieve prioriteiten gesteld worden en dat deze duidelijk gecommuniceerd worden. Ook de
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ecologische en economische effecten van het bestaande structuurplan moeten worden
herbekeken, niet enkel voor de betrokken eigenaars maar ook voor de stad Bilzen.
Ruimtelijk beleid, wonen en mobiliteit hangen sterk samen. N-VA Bilzen pleit er dan ook voor om
deze drie zeer belangrijke bevoegdheden bij één schepen onder te brengen. Men kan ruimtelijk
beleid niet los zien van wonen en mobiliteit. Zij dienen dan ook deel uit te maken van één
geïntegreerd beleid.
Bilzen heeft in zijn ruimtelijk beleid geen nood aan prestigeprojecten maar wel aan een verantwoord
omgaan met de openbare financiën. N-VA Bilzen wil voor een verandering in beleid gaan en pleit dus
voor realistische en betaalbare projecten. De transparantie van de kosten-batenanalyse staat hierin
centraal.
Voor N-VA moet elke beslissing getoetst worden aan 5 principes:
1. Positieve keuzes, beleid voeren is keuzes maken, die moeten uitgesproken en gedragen
worden. Eenmaal de ruimte benut wordt voor bvb. een atletiekpiste, kan op die plaats
niets anders komen. We moeten dus zuinig omspringen met deze ruimte en de juiste
keuzes maken
2. N-VA pleit voor realistische projecten, er moet vooraf goed nagedacht worden over de
haalbaarheid. Kosten en baten moeten realistisch ingeschat worden en op voorhand
duidelijk zijn.
3. N-VA wil een zakelijke lijn aanhouden, elke beslissing moet objectief en kritisch bekeken
worden, abstractie maken van individuele belangen en die van ‘bevriende’
projectontwikkelaars. Elke zweem van belangenvermenging en politieke beïnvloeding
moet ten alle tijden vermeden worden.
4. Helder, open en in overleg, zo vroeg mogelijk in de besluitvorming. Democratie en
inspraak zijn basisrechten van elke burger.
5. Nagaan of de beslissing het sociale weefsel versterkt.
Voor Bilzen geldt:
1. N-VA Bilzen is zeer ongelukkig met de uitvoering van het GRUP ‘Stedelijke entreestrip’
dat eind 2011 werd goedgekeurd. Op korte termijn zal hier 19000m2 en op lange termijn
31.500 m2 grootschalige kleinhandel mogelijk zijn. Dit is een zeer nefaste ontwikkeling
voor het centrum, waar nu al veel leegstand is. De randwinkels zijn sowieso altijd een
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ramp voor de lokale middenstand en volledig uit de tijd. Zeker als er producten worden
toegelaten die in het centrum al voorhanden zijn.
2. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Bilzen werd op 10/7/2012 gedeeltelijk
goedgekeurd door de Minister. Dit betekent dat, nadat de gemeenteraad van Bilzen en
de Limburgse provincieraad hierover reeds een beslissing hebben genomen,enkel een
beperkte ontwikkeling van de stationswijk in Merem voor woningbouw mogelijk is. Het
tweede gedeelte ( aansluitend deel grenzend aan de Hasseltse straat en de Oude
Tongersebaan waar uitbreiding op langere termijn was voorzien) zal niet mogen
onttrokken worden aan de landbouw. De Minister geeft duidelijk aan dat
herbestemming van dit landbouwgebied naar wonen niet te verantwoorden is en dat
het dus volledig buiten het stedelijk gebied moet worden gehouden. Het derdegedeelte
(Eikaart) waar 12.000m2 grootschalige kleinhandel was voorzien, wordt volledig
geschrapt omdat de mogelijkheden tot handel in relatie met de stedelijke entreestrip
duidelijk de draagkracht van het kleinstedelijk gebied Bilzen overstijgt. Wel blijft
behouden dat openbare en private nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen
(bvb.brandweerkazerne of stedelijke werkplaatsen) op dat deel van Eikaart kunnen
ingeplant worden. Gezien de onteigeningsplannen hierdoor definitief zijn goedgekeurd,
engageert N-VA Bilzen zich bij de bewoners van Merem om met het provinciebestuur van
Limburg de onteigeningen voorafgaand te gaan bespreken om op die manier hopelijk
nog te redden wat te redden valt. Het huidige gemeentebestuur heeft de mensen veel
beloften gedaan (bvb. onteigening op 70m ipv op 50m,…) waarvan niets in huis is
gekomen.
3. N-VA wil woonuitbreidingsgebieden voor woonwijken beperkt aansnijden. In dat
verband is de ontwikkeling van een grootschalig woonuitbreidingsgebied in Eigenbilzen,
de MeereWeyen, een doorn in het oog. We zullen er dan ook alles aan doen om de
huidige plannen te herzien. We willen gaan voor een optimaal behoud van de tuinen
achter de bestaande woningen.
4. Ruimte voorbehouden voor innovatieve bedrijven.
5. Geen gebouwen vergunnen in natuurlijke overstromingsgebieden. Waterdoorlatende
materialen moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden bij bouwprojecten.
6. Rechtszekerheid is van groot belang. We willen dan ook werk maken van een RUP
zonevreemdheid met betrekking tot wonen, bedrijvigheid en sport en recreatie.
7. Voor N-VA is het handhavingsbeleid heel belangrijk. We willen een gemeentelijk
handhavingsplan opstellen
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Wonen
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Voor de N-VA is betaalbaar wonen een recht voor iedereen. Een eigen woning bezitten blijft,
ondanks alles, een goede investering voor de toekomst. Het vergroot de betrokkenheid bij de eigen
directe woonomgeving en draagt op die manier bij aan een duurzamer maatschappelijk weefsel. In
de strijd tegen de stadsvlucht moet bijzondere aandacht gaan naar gezinnen, ouderen en mensen
met beperktere mobiliteit en moet worden gestreefd naar een optimale sociale mix. Een diversiteit
in woningtypologieën en een redelijke prijs kan hen de kans geven om te blijven wonen in hun eigen
stad en streek.
Bij het woonbeleid ligt de nadruk op inbreiding en het stimuleren van de renovatie van leegstaande
en verkrotte panden. Slechts in tweede instantie worden woonuitbreidingsgebieden aangesneden,
grenzend aan bestaande woongebieden. De N-VA verzet zich tegen het aanleggen van nieuwe,
afgelegen woonwijken, o.m. omwille van de gevolgen daarvan op het vlak van de mobiliteit.
N-VA Bilzen kiest dan ook voor kleinschaligheid en een fijnmazige inbreiding binnen de bestaande
woonkernen van stad en deelgemeenten. Hierdoor ontstaat een efficiënte en zuinige bijkomende
woonruimte, en wordt door verdichting van het bestaande weefsel de leefbaarheid van de
woonkernen versterkt. Gerichte, kleinschalige investeringen in publieke ruimte en openbaar groen
(buurtpleinen, verkeerssturende ingrepen in woonbuurten, aangepaste functionaliteit) vullen deze
woonkernversterking verder aan.
N-VA Bilzen is er zeer sterk voorstander van om nieuwe projecten niet eenzijdig met dezelfde types
van woningen uit te rusten, maar om ruimte te geven aan een gezonde mix: van grotere en kleinere
bouwgronden, van mogelijkheid tot kangoeroewoningen, van huizen voor gezinnen en
alleenstaanden. De nieuwe woongebieden dienen te passen in de bestaande omgeving.
Een woonbehoefteplan moet uiterst gedetailleerd bepalen voor welk type van woningen er vraag is,
niet enkel uitgaand van het bestaande aanbod maar ook sturend mee dat aanbod bepalen. N-VA
Bilzen zal tegen eind 2013 een gedetailleerd woononderzoek doorvoeren samen met de Bilzenaren.
Dit zal niet enkel peilen naar de woonbehoefte in numerieke waarden maar zal ook een kwalitatieve
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oplijsting maken van de woonbehoefte die elke doelgroep nodig heeft. Op basis hiervan wordt een
invulling gegeven aan de woonbehoefteplannen per deelgemeente, wijk, buurt.
De Bilzenaar moet terug centraal worden geplaatst in het woonbeleid en veel minder de
ontwikkelaar. Indien de behoeften duidelijk zijn moet er zo snel mogelijk aan de uitvoering van de
plannen gestart worden. Enkel door concrete uitvoering komt Bilzen vooruit.
Betaalbaar wonen is ook voor de N-VA van belang. Enkel aansnijden van nieuwe gebieden is geen
oplossing. De leegstand dient goed in kaart gebracht te worden. De bestaande leegstandheffing ziet
N-VA Bilzen als een goed instrument om terug panden op de markt te krijgen. N-VA wil inzetten op
het wonen boven de handelszaken, niet enkel bij nieuwbouwprojecten maar vooral ook in de
zijstraten van het centrum. Hiervoor zal N-VA Bilzen een actieplan opstellen, om zo samen met de
eigenaars extra woongelegenheid te creëren en tegelijkertijd verloedering van de omgeving te
stoppen.
Daar N-VA gaat voor samen leven kiest zij er ook voor om nieuwe woongebieden niet te isoleren
maar te openen voor de Bilzenaren die reeds wonen in de buurt. Er worden dan ook speelpleinen
niet meer in het centrum van de nieuw aangesneden gebieden geplaatst maar aan de grens met de
bestaande omliggende omgeving. Dit bevordert de integratie van de nieuwe bewoners in het
bestaand sociaal weefsel.
Om de Bilzenaar zo effectief mogelijk te informeren over wonen, gaat de N-VA voor één centrale
woonwinkel. Deze woonwinkel geeft advies, informeert over de verschillende mogelijkheden van de
bewoner omtrent wonen en energie. Dat kan gaan over woonbegeleiding, huurbemiddeling… en ook
ondersteuning bij de zoektocht naar een nieuwe woning. Deze woonwinkel dient het centrale
aanspreekpunt te zijn voor de burger naar alle bevoegde instanties en organisaties. Om dit financieel
mogelijk te maken kijkt N-VA Bilzen naar een samenwerking met andere gemeenten, net als bij het
sociaal verhuurkantoor.
Het sociale verhuurkantoor is een initiatief dat blijvend ondersteund moet worden. Door de huur op
zich te nemen van een aantal panden wordt het aanbod sociale huren groter. De stad moet vooral
inzetten op renovatie van het bestaand patrimonium zodat sociale verhuur kan plaatsvinden tussen
de andere Bilzenaren. Hierdoor wordt stigmatisering vermeden en kan het sociale weefsel vol tot
zijn recht komen. Dit komt de hele Bilzerse gemeenschap ten goede.
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Met de N-VA aan het beleid wordt het woonbeleid terug geplaatst waar het hoort, in dienst van de
Bilzenaar. Het zal de stad zijn die de regie voert van het woonbeleid samen met, maar niet ten
dienste van de projectontwikkelaars.

7. BILZEN, EEN GEMEENTE DIE BEWEEGT
Er is weinig sprake van een consequente visie op mobiliteit in Bilzen, vooral de fietser wordt aan
zijn/haar lot overgelaten. De fiets zit nochtans als transport- en recreatief middel duidelijk in de
lift. Er schuilt hierin een enorm potentieel.
N-VA heeft een duidelijke visie op mobiliteit. Het is tijd voor verandering. Er moet een KNIK komen
in het beleid (KWALITEIT, NETWERKEN, IEDEREEN, KNOOPPUNTEN)
Kwaliteit: een vlotte doorstroming, autoluw maken van wijken, fietsstallingen en
kwaliteitsvolle bushokjes, comfortabele fiets en voetpaden.
Netwerken: fietsroutenetwerken, schoolroutenetwerken, openbaar vervoernetwerk,
wandelroutes. Belangrijk is een goede bewegwijzering en overleg met aangrenzende
gemeenten.
Iedereen: een integrale aanpak die rekening houdt met iedere weggebruiker
Knooppunt: op plaatsen waar verschillende vervoersmiddelen elkaar ontmoeten moeten
parkings komen, fietsstallingen, schuilhokjes,… niet alleen aan stations, maar ook aan
culturele centra, openbare gebouwen en sportaccommodatie.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
N-VA wil het trage wegennetwerk opwaarderen, in samenwerking met vzw Trage Wegen. We
stellen een actieplan voor om trage wegen terug tot hun recht te laten komen. N-VA is ook
voorstander van een tonnageverbod (+ 3,5 T) in de deelgemeenten met doorgaand verkeer.
Met de Lijn worden oplossingen gezocht voor ontbrekende verbindingen in Bilzen. N-VA Bilzen kant
zich tegen de uitvoering van de eerste fase van het Spartacusproject. De Vlaamse Regering heeft
nog steeds geen formele beslissing genomen omdat het budget in de loop der jaren al meer dan
verdubbeld is. Ook blijven er veel vragen over de haalbaarheid. Berekeningen tonen aan dat de lijn
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Hasselt-Maastricht 6,8 miljoen reizigers nodig heeft om enigszins uit de kosten te raken. Dat zijn er
meer dan 18.000 per dag. Enkele jaren geleden werd de snelbus Hasselt-Maastricht afgevoerd
omdat er amper enkele tientallen reizigers gebruik van maakten. Een investering van meer dan
250miljoen euro Vlaams belastinggeld (wordt ook voor een stuk door de Bilzenaren betaald) op een
ogenblik dat de Lijn dit jaar alleen al 60 miljoen euro moet besparen, wie gelooft dat nog? Ook wordt
er gegoocheld met snellere reistijden, men vergeet dan wel dat de reizigers zich eerst met de
wagenmoeten verplaatsen naar drie opstapplaatsen in Bilzen. Alle deelgemeenten ten zuiden van
de N2 ( Hees, Rosmeer, Grote en Kleine Spouwen, Martenslinde, Rijkhoven) zullen nooit gebruik
maken van de sneltram omdat de afstand tot de opstapplaatsen veel te ver is. Deze gemeenten
zouden veel meer gediend zijn met betere en meer frequente busverbindingen naar het centrum
en met de buurgemeenten.
N-VA wil een actieplan fietspaden opzetten, met bijzondere aandachtvoor woonwerk/schoolverkeer.
De fiets dient een prominente plaats te krijgen in de ruimtelijke ordening. Bij de keuze voor het
mengen of scheiden van auto- en fietsverkeer dient de gemeente het 30/50/70 principe voorop te
stellen. Als er max. 30 km/u mag worden gereden, dan kan gemengd verkeer. Bij 50 km/u horen
minimaal verhoogde aanliggende fietspaden. Wegen waar max. 70 km/u mag worden gereden,
vragen om vrijliggende fietspaden. De doortocht in Munsterbilzen voldoet niet aan dit principe,
vandaar dat er veel klachten zijn van mensen die met de fiets door het centrum rijden. Gezien er
weinig of geen mogelijkheden zijn tot structurele aanpassingen, moet een onderzoek gebeuren
naar mogelijke aanpassingen: verlaging van de maximumsnelheid over bepaalde stukken,
aanpassingswerken, een tweerichtingsfietspad op één van de voetpaden, of een fietspad achterom
van de Kapel in Eik richting het Klooster. Alleszins moet dit met de inwoners van Munsterbilzen
besproken worden.
Bij de opmaak van de plannen voor de doortocht in Beverst, moeten er zeker lessen getrokken
worden uit fouten gemaakt in Munsterbilzen.
In de doortocht van Waltwilder wordt komende van Bilzen, van 250m voor het kruispunt aan garage
Beckers tot 100m er voorbij richting Mopertingen, een snelheidsbeperking tot 50km/u ingevoerd
zoals beloofd door het huidige bestuur.
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N-VA wil dat de politiediensten een verkeersongevallenregistratie op een systematische manier
verwerken in een GIS-systeem waardoor het gedrag dat aan de oorzaak ligt van fietsongevallen kan
achterhaald worden. N-VA wil ook sensibilisatiecampagnes ondersteunen zoals ‘Met belgerinkel
naar de Winkel’, hierdoor erkent de gemeente het belang van een hoger fietsgebruik voor
middenstand en horeca. Het is ook belangrijk dat politieke mandatarissen het goede voorbeeld
geven door de fiets te gebruiken voor korte afstanden .
Meer snelheidscontroles in deelgemeenten in plaats van alleen op de ring.
Het doortrekken van de Ring parallel met de Spelverstraat is absoluut noodzakelijk om zowel het
bedrijventerrein ‘de Spelver’ als de woonuitbreiding op de Tabaert de meest aangepaste
ontwikkeling te gunnen. De precieze plaats waar deze omleiding terug aansluiting krijgt op
Meershoven moet nog verder onderzocht worden door experts.
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8. BILZEN, EEN GEZONDE GEMEENTE
De N-VA pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid.
Een geïntegreerde aanpak in alle beleidsdomeinen met een milieuconvenant en een
duurzaamheidsambtenaar die dit beleid coördineert. De gemeente moet eerst en vooral zelf het
goede voorbeeld geven.

Leefmilieu
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- Een creatief groenbeleid van pleinen en straten. Geen jaarlijks weerkerende geraniums maar
groenbeheer met een creatieve, innovatieve aanpak.
- Stimuleren van opvang en gebruik van regenwater.
- Lawaai-, geur- en milieuhinder moeten worden aangepakt. Sensibiliseren is de eerste stap. Ook de
GAS kunnen hier hun rol spelen.
- Lichtvervuiling aanpakken, meer straten in het buitengebied bvb. vanaf 24u lichten doven of om de
andere verlichtingspaal.
- Er moet bijkomend bosgebied gerealiseerd worden op Bilzers grondgebied.
- Betere en efficiëntere uitbouw van de dienst Openbare Reinheid die het openbaar domein moet
proper houden (nu worden er 6 extra arbeiders aangeworven vanaf 1 mei tot eind oktober om vlak
voor de verkiezingen al het onkruid te verwijderen, wat gebeurt er dan na 14 oktober?).
- Trage wegen en wandelwegen natuurgericht beheren.
- Opdrijven van controles en sanctionering van sluikstorten.
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- Een nieuw containerpark uitbouwen volgens de criteria van Limburg.net. N-VA wil dat groenafval
en bouwpuin gratis kunnen afgeleverd worden op het containerpark.

Energie
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
- Energiebesparende maatregelen in het eigen patrimonium (zowel gemeente als OCMW). Nieuwe
gebouwen verplichten enkel nog met duurzame materialen te werken en resultaten van de
energieaudit uitvoeren.
- Bewustmaking van de burgers rond energieverbruik en het energiebewust (ver)bouwen
stimuleren door bvb. het organiseren van workshops, educatie op school, wegwijs maken in de
aankoop, energiescans laten uitvoeren,…
- De stad moet op zoek naar potentieel waar energiebewuste investeringen wenselijk of rendabel
zijn. De N-VA wil ook creatieve oplossingen zoeken via nieuwe technologieën om groenafval om te
zetten in energie
- De stad moet duurzaam ondernemen ondersteunen door ondernemers samen te brengen.

Landbouw en platteland
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Onze landbouwers en tuinders verdienen ons respect. De herwaardering van deze niet –
onbelangrijke economische sector is voor N-VA een belangrijk programmapunt. De N-VA wil een
landbouwactieplan uitbouwen in overleg met alle betrokken actoren rond erosiebestrijding,
(her)opwaardering van boerenmarkten, stimulering naar de diversiteit van het aanbod van
hoeveproducten, maaibeheer, aankopen en inzaaien van percelen in functie van akkervogels en
insecten,…
De N-VA wil ook een plattelandsactieplan opmaken waarin de opwaardering van de lokale
dorpseconomie een belangrijke plaats krijgt. Overleg tussen landbouwers en de organisatie voor
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Trage Wegen moet ervoor zorgen dat goede wederzijdse afspraken worden gemaakt en nageleefd.
Kleine landschapselementen moeten niet alleen in stand worden gehouden, maar ook verbeterd.
Het huidige reglement moet geëvalueerd worden en waar mogelijk nieuw leven ingeblazen.
N-VA wil beheersovereenkomsten met landbouwers promoten ter bescherming van de korenwolf
die met uitsterven bedreigd is. Bilzen, één van de vier geïsoleerde populaties in Vlaanderen, moet
hiervoor een bijzondere inspanning leveren. Het fokprogramma dat werd opgezet in het Gaiadierenpark in Kerkrade kan hier als voorbeeld gelden. Ook moeten opnieuw bloemenweiden voor
vlinders en hamsters aangelegd worden.
De historische rol van de tuinbouw in Munsterbilzen mag niet uit het oog worden verloren. Er moet
een overleg worden opgestart met de huidige bedrijven om hun behoeften in relatie met eventuele
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken (zie ook lokale economie).
N-VA wil een betere controle op sluipverkeer op de verkavelingswegen en op de trekpaden langs
het kanaal. Ook moeten ingebuisde grachten zoveel mogelijk terug worden open gemaakt en
ecologisch worden ingericht.

Roerend en onroerend erfgoed
Bilzen telt een 50-tal beschermde monumenten. Dat erfgoed is een collectief bezit, het is onze plicht
het aan de volgende generaties door te geven. In het kader van de conceptnota van Minister
Bourgeois ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ (24/6/2011) is in Bilzen een werkgroep
gestart. Deze moet een inventaris maken van de kerken op het grondgebied van Bilzen en met
verbeelding de mogelijke alternatieve invullingen onderzoeken.
N-VA vindt het essentieel dat de gemeente een beleidsplan uitwerkt over het lokaal roerend en
onroerend erfgoed. N-VA wil dat Bilzen een actief beleid ontwikkelt met betrekking tot ontsluiting
en publiekswerking van haar erfgoed. Met de landcommanderij Alden Biesen op het grondgebied,
heeft Bilzen een mooie kapstok om een uitgebreid erfgoedbeleid aan op te hangen.

Dierenwelzijn
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
-Er zal een schepen de bevoegdheid van dierenwelzijn in zijn/haar portefeuille krijgen.
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-Een dierenpolitie of een agent die zich specialiseert in dierenwelzijn is geen overbodige luxe.
- Er moet een zwerfkattenbeleid uitgewerkt worden
- De gemeente voorziet in voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen,
ook hondenpoepzakjes en meer afvalbakken zijn nodig.
- De gemeente moet een reglement uitwerken waarin het bezit van wilde, exotische dieren bij
particulieren verboden wordt. Ook moet de verkoop van gezelschapsdieren op markten aan
banden worden gelegd.
- Ritueel slachten kan alleen in een slachthuis volgens de bepalingen van de wet, moslims moeten
ervan overtuigd worden dat een voorafgaande verdoving, vanuit dierenwelzijnsoogpunt, de norm
moet zijn.
-Het dierenparkje in de Katteberg moet dringend meer ondersteund en verder uitgebouwd worden.
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9. BILZEN, EEN BRUISENDE GEMEENTE
N-VA vindt dat jongeren volop kansen moeten krijgen om jong te zijn, met vallen en opstaan.
Jongeren moeten tijd en ruimte krijgen om op te groeien en mogen daarbij fouten maken. Toch
moeten ze ook op hun verantwoordelijkheden worden gewezen.
De Brugstraat als uitgangsbuurt
We moeten gaan voor het behoud van de Brugstraat als uitgaansbuurt onder bepaalde
voorwaarden. Het kan een belangrijke meerwaarde zijn dat de Bilzenaar en dus ook de Bilzerse
jeugd in Bilzen zelf kan uitgaan. Hiervoor is het nodig een beleid uit te werken dat de
opwaardering van de Brugstraat inhoudt, maar ook aandacht heeft voor overlast beperkende
maatregelen.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Voor de opwaardering van de Brugstraat willen we stap voor stap, pand per pand, een oplossing
zoeken voor de leegstand en verkrotting en de buurt terug aantrekkelijk maken voor handelaars.
Daarnaast gaan we voor het stimuleren en ondersteunen van de café-uitbaters in het inrichten van
evenementen en het meewerken aan het levend houden van de buurt. Dit kan bvb. in de vorm van
een zomerterras, beperkt in tijd en frequentie. De stad kan hierbij tijdelijke verkeersvrijheid
organiseren.
De overlastbeperkende maatregelen bestaan uit preventieve maatregelen zoals straaturinoirs die ’s
nachts uit de grond komen, het stimuleren van cafébazen tot het inrichten van goed geventileerde
rookruimtes om het roken op straat te verminderen, het plaatsen van camera’s en eventueel meer
politieaanwezigheid bij sluitingsuur. Indien deze niet baten moet de mogelijkheid bestaan
overlastboetes uit te schrijven.
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Jongerencentrum – Jeugddienst
De N-VA wil een sterke jeugdraad als spil voor de inspraakmogelijkheden die jongeren in het lokale
beleid moeten hebben. Ook politieke jongerenverenigingen hebben daar hun plaats. Een beleid
dat minder betuttelt, maar de jeugd zelf initiatief laat nemen

Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Jeugdverenigingen dragen bij tot de verdieping van het sociaal weefsel en de opvoeding van
jongeren tot verantwoordelijke burgers. Daarom dient de gemeente voldoende aandacht te
besteden in de ondersteuning van jeugdverenigingen. Dit houdt in dat er voldoende ruimte moet
worden geboden aan de jeugd. De jeugddienst dient verder te worden uitgebouw ter
ondersteuning van het jeugdinitiatief. N-VA wil meer coördinatie met het evenementenloket en
andere diensten van de gemeente, een uitbouw van de uitleendienst, ondersteuning bij
ledenwerving van jeugdverenigingen en jeugdhuizen, bekendmaking van hun toegankelijkheid ook bij
jongeren die niet geëngageerd zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis, herziening openingsuren,
voldoende aandacht voor jeugd in het aanbod van evenementen georganiseerd door de stad,…
Jongeren zijn al jaren vragende partij voor een echte fuifzaal/jeugdcentrum. Hier moet nu eens
eindelijk werk van worden gemaakt, N-VA wil samen met de jongeren zoeken naar de meest
geschikte locatie ( in het centrum, op de Brugstraat, in de buurt van de Kimpel, aansluitend op een
bedrijventerrein, in een leegstaande handelsruimte, uitbouw Borrehuis,...)

Sport
Bilzen telt meer dan 100 sportverenigingen. De sportbeoefening is in Bilzen het vrije tijdsgebeuren
bij uitstek. Meer dan 1/3 van alle Bilzenaren is aangesloten bij een sportvereniging. Daarbuiten zijn
natuurlijk ook nog heel veel wandelaars, joggers en andere sporters actief in de zachte recreatieve
disciplines. Toch stellen we vast dat de fysieke paraatheid van mensen daalt.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
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- Sport is meer dan sport. Betekent ook bewegen, (samen) spelen, ravotten,… Jongeren moeten zo
vroeg mogelijk aan het sporten worden gebracht gezien we afstevenen op een generatie waar de
ouders fitter zijn dan de kinderen. Aanleg ‘groene speeltuintjes’ in verschillende deelgemeenten kan
hier een oplossing bieden.
- Verlagen/draagbaar maken lidgeld Bilzerse sportclubs door financiële tussenkomst waardoor
iedereen de kans krijgt om te sporten (ook sociaal zwakkere groepen), het is ook makkelijk om er
talent te ontdekken
- Hoge kost van goede trainers/opleiders compenseren door financiële tussenkomst in trainerskost,
indien geen betaling door Bloso of een gelijkaardige organisatie wordt voorzien. Belangrijke
voorwaarde zou kunnen zijn dat trainers x-aantal jaren in Bilzerse sportclubs actief zijn.
- Aanbieden van sportcheques: Bilzenaar kan één cheque aankopen (bejaarden, alleenstaande
ouders, kinderen kunnen twee cheques aankopen). Kostprijs bvb. €5,00, maar voor een waarde van
bvb. €10,00 te gebruiken voor een activiteit van sportdienst of voor lidgeld Bilzerse sportclub.
- Organiseren door sportdienst van liga competitie voor andere sporten dan enkel zaalvoetbal.
- Informeren/promoten van mogelijkheid tot verhuur van sporthallen aan particulieren.
Verschillende sporthallen staan dikwijls leeg in daluren, ook zouden openingstijden sporthallen
kunnen worden herbekeken bvb. aanbod op feest- en brugdagen.
Finse piste
De bestaande Finse pistes moeten beter en meer regelmatig onderhouden worden ( regelmatig
vervangen van boomschors, betere verlichting voor gebruikers, maar volledig doven van lichten
vanaf 22u00 om het ecologisch evenwicht te bewaren,… Ook wil N-VA het doortrekken van de Finse
piste Bilzen naar park van Haffmans onderzoeken.
Oude Tramweg Katteberg
Oude Tramweg moet open blijven voor fietsers, maar geen verharding aanleggen want dat zou
fietsers toelaten om sneller te passeren. Voorrang aan wandelaars en aan spelende kinderen
(speelbos voor jeugdverenigingen) blijven geven.
Aanbod voor anders-validen
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Bij gebrek aan sportclubs voor anders-validen moet bestuur aanbod creëren bvb. G-Sport vanuit de
sportdienst.
Site Bilzen VV
Geen atletiekaccommodatie, waardoor de kostprijs opgedreven wordt tot enkele miljoenen. In tijden
van crisis is dit ook absoluut niet prioritair gezien er immers geen atletiekvereniging in Bilzen is en er
voldoende aanbod is in de buurgemeenten.
Voorrang verdere uitbouw van één van de grootste jeugdsportverenigingen van Bilzen. Het niet
aanleggen van atletiekaccommodatie maakt ruimte vrij voor aanleg bijkomend kunstgrasveldje
(achter huidige A-terrein). Bij de uitbating van de nieuwe voetbalaccommodatie moeten er minimale
kwaliteitseisen omschreven worden voor de gunning uitbating cafetaria/beheer accommodatie ifv
duurzaam gebruik.
Op termijn ook in één van de zuidelijke en één van de noordelijke deelgemeenten gelijkaardige
accommodatie inrichten voor jeugdvoetbal. Een gelijkaardig kwalitatief en goed bereikbaar initiatief
voor alle Bilzerse voetballertjes (spreiding) is noodzakelijk.
Op termijn wanneer site aan de Katteberg niet blijkt te voldoen, kan er onderzocht worden om Jeugd
BVV verder te laten uitbreiden in Merem ( aanwezigheid van 2 woonuitbreidingszones met veel
jonge gezinnen).

Cultuur
De N-VA visie is gestoeld op 3 principes:
- Gemeenschapsvorming: cultuur brengt mensen samen en draagt bij tot hun
verbondenheid, participatie, competentie en ontwikkeling.
- Complementariteit: het lokaal cultuurbeleid moet ook oog hebben voor wat in de ruimere
regio gebeurt.
- Participatie: de mensen niet alleen naar de cultuur brengen maar ook de cultuur naar de
mensen brengen.
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Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan voor de volgende zes jaar moet sectoroverschrijdend zijn. Het
geeft aan hoe banden worden gelegd met het jeugdbeleid, seniorenbeleid, toerisme,
feestelijkheden, onderwijs en deeltijds kunstonderwijs. N-VA wil ook samenwerking van
verschillende culturele verenigingen (eventueel ook per deelgemeente) promoten en de
bekendmaking via TV Limburg kan ook meer gebruikt worden voor de verenigingen.
Er moeten ook impulsen gegeven worden voor experimenten en vernieuwing en voor
drempelverlagende initiatieven voor specifieke doelgroepen (jongeren, senioren, allochtonen, lage
inkomens,…). Niet alleen prestige-cultuur: voor bepaalde geprogrammeerde voorstellingen in de
Kimpel krijgt men max. 50 personen terwijl voor een opvoering van ‘eigen mensen’ de zaal volloopt.
Om het tekort aan culturele infrastructuur op te vangen in sommige deelgemeenten kunnen
leegstaande gebouwen gebruikt worden om vergaderlokalen (of zelfs feestzaaltjes) in te huisvesten.
De bestaande zalen (o.a. de Kimpel) zijn te duur voor sommige lokale verenigingen, die proberen de
kosten zo laag mogelijk te houden.
In de muziekprogrammatie wordt een ruim aanbod voor Vlaamse artiesten (gevestigde waarden én
jong talent) en het Nederlandstalige lied verzekerd. (bvb. zangavond in Beverst voor iedereen met
bekende oude en nieuwe songs begeleid door een combo: zaal was te klein).
De gemeente werkt voor alle zalen een forfaitaire regeling met Sabam uit in verband met de
vergoedingen voor manifestaties die door verenigingen worden georganiseerd.
Als sluitstuk van het inburgeringsbeleid worden stimulansen gegeven opdat allochtonen zich niet
opsluiten in hun eigen verenigingsleven maar de weg vinden naar de reeds bestaande initiatieven.
Inburgering is een medaille met twee zijden, zowel allochtonen als autochtonen moeten een
inspanning leveren.
Het culturele gebeuren mag zich niet beperken tot de culturele infrastructuur. Om zoveel mogelijk
mensen met diverse cultuurvormen in contact te brengen, kan de gemeente een project ‘Cultuur
inde buurt’ op poten zetten. Uiteraard wordt daarvoor samengewerkt met wijkorganisaties,
buurtgebonden verenigingen (ook jeugdbewegingen en parochies), plaatselijke scholen (met inbegrip
van oudercomités), enz…
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De gemeente ontwikkelt een beleid om:
-

meer kunstwerken op openbare plaatsen (gemeentegebouwen, parken, pleinen en straten)
te zetten

-

de bevolking kennis te laten maken met kwaliteitsvolle werken van lokale kunstenaars en
plaatselijke specialiteiten. Waarom geen culturele wandeling uitstippelen (eventueel samen
met buurgemeenten) met op bepaalde plekken een kunstenaar aan het werk: maakt ‘kunst’
meer toegankelijk voor iedereen.

Lokale tradities, gebruiken en volkssporten zijn de moeite waard om in stand te worden gehouden.
Tradities zijn natuurlijk steeds in evolutie en mogen niet verstarren. In samenspraak met de lokale
erfgoedverenigingen kunnen deze tradities en gebruiken in kaart worden gebracht en worden
nagegaan hoe ze kunnen worden verder gezet, eventueel op een aangepaste manier. Ook de rijkdom
van de plaatselijke dialecten (woordenschat, klanken,…) mag niet over het hoofd worden gezien.
De gemeente ontwikkelt een beleid ter bevordering van het historisch besef van haar burgers. Dit
kan door de ondersteuning van heemkundige verenigingen, het aanmoedigen van historische
publicaties en onderzoek, de organisatie van herdenkingen en tentoonstellingen, enz… Daarbij wordt
in het bijzonder rekening gehouden met het bereiken van kinderen en jongeren.
Het cultuurtoerisme verdient alle aandacht. Bilzen heeft een reeks gebouwen, straten, figuren, …
waar een boeiend verhaal aan vastzit. Deze plaatsen kunnen met elkaar worden verbonden via een
cultuurhistorische wandel- of fietsroute, dit kan indien gewenst via intergemeentelijke
samenwerking. Een uitgestippelde wandeling met historische figuren uit Groot-Bilzen die op
strategische punten een stukje geschiedenis uit de doeken doen. Niet alleen op Alden Biesen, Bilzen
heeft meer mooie historische plekjes en kastelen.
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10. BILZEN, EEN VEILIGE GEMEENTE
Een veilige gemeente is voor N-VA Bilzen een topprioriteit. Veiligheid is een basisbehoefte en een
basisrecht en een kerntaak van de overheid.
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
Veiligheid vraagt een integrale aanpak: een kwaliteitsvolle dienstverlening voor de belastingbetaler,
een krachtdadige aanpak van criminaliteit en preventieve maatregelen. Indien preventie niet slaagt,
moeten politie en justitie hun werk doen. Voor N-VA moet Bilzen werk maken van de strijd
tegenoverlast. Een doordacht lik-op-stuk beleid kan bijdragen tot een beter samenleven in onze
gemeente. De GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) - reglementen worden daarbij de
instrumenten van het lokaal handhavingsbeleid.
Alle beschikbare middelen moeten ingezet worden om de veiligheid van de inwoners en de
bezoekers te waarborgen. Dit kan onder andere door een nauwere verbinding tot stand te brengen
tussen politieleiding, burgemeester en parket, cameratoezicht, nummerplaatherkenningen,..
N-VA Bilzen is voorstander van BIN (buurtinformatienetwerken). Een samenwerking tussen de
buurtbewoners en de lokale politie die een informatie-uitwisseling in een verwittigingssysteem
vastleggen. Een verdachte handeling of misdrijf wordt gemeld aan de 101 centrale die via telefoon
tegelijkertijd een bericht stuurt aan alle andere BIN-leden. Dit bericht bevat preventieve tips en de
politie komt ter plaatse om bijkomende informatie te geven. Bedoeling is om criminaliteit in te
perken en de veiligheid van de inwoners te verbeteren.
De rol van de wijkpolitie wordt opgewaardeerd. De wijkpolitie is zichtbaar aanwezig, aanspreekbaar
en steeds (digitaal en per sms) bereikbaar. De politie hanteert een klantvriendelijke aanpak bij de
uitoefening van haar functie, in het bijzonder bij de opvang van slachtoffers.
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N-VA wil een bevoegde schepen voor zowel veiligheidsbeleid als het voorafgaande preventiebeleid
(b.v. tegen woningbrand, diefstalpreventie, verkeersveiligheid in dorpskernen en rond scholen, druggebruik,...)

11. BILZEN, EEN SOLIDAIRE GEMEENTE
Wat wil de N-VA doen voor de Bilzenaar?
N-VA is van mening dat ontwikkelingssamenwerking een beleid die naam waardig verdient. Dit
impliceert ook meer middelen (budget bedraagt nu maar 10.000 euro). Mogelijkheid daartoe wordt
bekeken in de loop van de legislatuur, wanneer we meer zicht krijgen op de werkelijke financiële
toestand.
In tussentijd het huidige budget gebruiken om initiatieven van lokale mensen, jongeren en
verenigingen t.v.v. projecten in de ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen door ons als stad te
engageren om de gemaakte winst te verdubbelen. Bvb. een zesde leerjaar organiseert een car-wash
t.v.v. een bepaald project en dat levert 200 euro op, dan ondersteunt de stad met 200 euro extra,
waardoor de klas 400 euro aan het project kan overmaken.
Op deze manier focussen we tegelijkertijd op het stimuleren van ondernemerschapen creativiteit
van (jonge) mensen. De N-VA vindt dit laatste zeker zo belangrijk dan de geldelijke steun. Dit
versterkt immers opnieuw het sociale weefsel binnen de eigen Bilzerse gemeenschap.
Bilzen werd een jaar geleden uitgeroepen tot duizendste Fair Trade gemeente wereldwijd, maar
intussen werd hierover nog weinig vernomen. De zes voorwaarden hieraan verbonden moeten in de
praktijk veel meer uitgewerkt en zichtbaar worden.
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