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BILZEN
De waarheid achter het
Dexia- en Arco-schandaal
Ook al verloor u zelf niet een deel
van uw zuurverdiende spaarcenten,
een zogenaamd
veilig spaarproduct, verkocht
door mensen die
u vertrouwde, u
kent ongetwijfeld mensen uit
uw omgeving
die het wel overkwam.

V.U.: Dirk Coelmont - Winterstraat 35 - 3740 Bilzen - bilzen@n-va.be

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker licht
op 18 maart het verhaal toe van de
toplui van een zelfverklaarde 'sociale
beweging' die achter de schermen
een allesbehalve sociale koers voer
met tal van schimmige fiscale constructies en belangenvermenging.
Dedecker brengt een aantal onregelmatigheden aan het licht die de
boekhouding van de christelijke arbeidersbeweging ACW ontsieren.
Die fiscale onregelmatigheden blijken op de koop toe gelinkt aan het
Dexia-debacle en dreigen de samenleving bijzonder veel geld te kosten.
Het hele verhaal en een antwoord
op al uw vragen krijgt u op 18 maart
vanaf 20 uur in CC De Kimpel in
Bilzen.
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NIEUWS UIT
DE KAMER

WANNEER SLUIT NMBS BILZERSE SPOORWEGOVERGANGEN?
In 2012 keurde de stad Bilzen een overeenkomst goed met De Lijn, Infrabel en
het Vlaams Gewest om zeven overwegen in Bilzen af te schaffen. Vandaag,
drie jaar later, steekt er nog geen spade
in de grond. In de Kamercommissie Infrastructuur vroeg ik bevoegd minister
Galant naar de reden voor dit uitstel.

Onzekerheid over het
Spartacus-project wordt
aangehaald als reden voor
het uitstel.
Wouter Raskin, Kamerlid

De minister bevestigt dat het de bedoeling
is van Infrabel om zo veel mogelijk overwegen te vervangen door bruggen of
tunnels. Dit verbetert de verkeersveiligheid en zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer. De spoorinfrastructuurbeheerder schermt echter
met de onzekerheid rond het Spartacusproject.

De realisatie van het sneltramproject heeft in Nederland immers te kampen met
technische problemen en een hogere kostprijs dan aanvankelijk geraamd. De
minister antwoordt nu dat zolang er geen duidelijkheid bestaat over de toekomst
van de sneltram Hasselt-Maastricht, de
voorliggende overeenkomst niet onderteHebt u concrete vrag
en of interessante
kend zal worden.
insteken voor mijn
parlementair werk?
Neem dan gerust co
ntact met via
Dit is natuurlijk een drogreden. De afwouter.raskin@n-va
.be.
schaffing van de overwegen kan perfect
gebeuren zonder het Spartacus-project.
Omgekeerd is dat minder het geval omdat bij niet-afschaffing van de overwegen veel bijkomende uitgaven nodig zijn om de veiligheid te
garanderen. De minister maakt ook een voorbehoud bij de investeringen omdat
de opgelegde besparingen de planning van Infrabel de komende jaren nog danig
wijzigen.

STEUN ONZE AFDELING EN WORD LID VIA N-VA BILZEN
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de
lokale afdeling. Contacteer ons via bilzen@n-va.be of spreek onze
bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Ben je
jonger dan 30 jaar? Dan betaal je 5 euro.
Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer BE42 4527 1560 2154

www.n-va.be/bilzen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Bilzenaar Joris Cielen gaat nationale N-VA-uitdaging aan
Gemeenteraadslid Joris Cielen werkt sinds enkele maanden op het N-VA-partijsecretariaat in Brussel. Als provinciaal bewegingsverantwoordelijke (PBV) begeleidt hij de
Limburgse N-VA-afdelingen. Onze redactie was nieuwsgierig naar zijn nieuwe job en stelde hem een aantal vragen.
Hoe bevalt je nieuwe job je, Joris? Heb je je al kunnen inwerken?
Het bevalt me heel goed en ik doe het enorm graag. Ik ben
intussen al redelijk goed ingewerkt, al komt er altijd wel
iets nieuw opduiken. Maar dat is normaal, denk ik. Je leert
op politiek vlak enorm veel bij.

Joris Cielen (midden) met zijn nieuwe collega’s
op het N-VA-partijsecretariaat in Brussel.

Kan je even kort toelichten wat een provinciaal bewegingsverantwoordelijke precies doet?
Ik ben het centraal aanspreekpunt voor de 42 N-VA afdelingen in Limburg, de schakel tussen de lokale afdelingen
en het partijsecretariaat. Enerzijds sta ik in voor de lokale
ondersteuning, anderzijds voor de opvolging van deze afdelingen. Ik zorg er dus voor dat de informatie tussen Brussel en de lokale afdelingen goed doorstroomt, in beide
richtingen.

met een paar vrienden. We doen ongeveer 15 events per
jaar. Daar komt nog bij dat ik in het weekend nog steeds
draai op fuiven als deejay.

Hoe ziet je werkweek eruit?
Ik ben twee keer per week aanwezig op het partijsecretariaat in Brussel, waar ik zowel aansturing krijg als rapporteer
over het reilen en zeilen binnen de afdelingen. De andere
dagen werk ik vanuit Bilzen en op het ‘terrein’ door afdelingen te bezoeken en lokale bestuursvergaderingen bij te
wonen.

Ook in mijn huidige job komt dat van pas. Mijn kennis en
ervaring als psycholoog zijn zeer goed meegenomen als je
bijvoorbeeld met verschillende personen op zoek moet
gaan naar een compromis.

Dat klinkt druk. Heb je naast je full-time job nog tijd voor
andere zaken? En valt die combinatie mee?
Tegenwoordig werk ik bijna zeven dagen op zeven. Ik ben
nog amper thuis. Het combineren lukt me nog wel aardig,
maar het is wel goed plannen. Naast mijn mandaat als gemeenteraadslid en mijn job in Brussel, ben ik ook actief in
de evenementenorganisatie ‘Floorfiller events’. Die run ik

N-VA-fractievoorzitter
in de gemeenteraad
Veronik Moesen

Je studies zijn toch van een andere aard dan het werk dat
je nu doet, klopt dat?
Dat klopt niet helemaal, vind ik. Psychologie is een opleiding die je richting en perspectieven kan bieden in heel wat
andere beroepen.

Kan je me ten slotte misschien zeggen wat je nieuwe job
kan betekenen voor onze lokale N-VA-afdeling?
Wel een eerste groot voordeel is dat ik erg dicht bij de 'bron'
zit. Samen met Frieda Brepoels als burgemeester, Wouter
Raskin als federaal volksvertegenwoordiger en mezelf zijn
we nu met drie die een korte lijn hebben met Brussel. Daarnaast krijg je ook zicht op op de manier van werken binnen
andere Limburgse afdelingen en kom je soms interessante ideeën tegen die je kan meenemen naar je eigen afdeling.

Jesus Christ Superstar!
Je kan er in Bilzen niet aan voorbij. Meer dan 150 gedreven Bilzenaren brengen volledig
live en in het Nederlands de originele versie van Jesus Christ Superstar. Dat de voorstellingen op korte tijd volledig uitverkocht raakten, is een voorbeeld van hoe sterk dit
project in Bilzen leeft.
Ook onze fractievoorzitter Veronik Moesen doet mee aan de musical. “Het is een fantastische en intensieve ervaring. Opmerkelijk ook hoe aanstekelijk het enthousiasme
van de regisseur en andere deelnemers werkt.”
Veronik is er zeker van dat voor diegenen die een ticketje hebben weten te bemachtigen,
het een schitterende avond zal worden.
N-VA Bilzen wil in ieder geval regisseur Hubert Schoenmakers, Dirigent Piet Vansichen,
alle deelnemers op het podium of achter de schermen van harte feliciteren met dit mooie
project.

bilzen@n-va.be

Natuur en landbouw in evenwicht
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UIT BILZEN

De laatste maanden is er heel wat ongerustheid over de impact van de uitbreidingsdoelstellingen die Europa aan
Vlaanderen oplegt. Ook bij de Bilzerse landbouwers. Er
moet namelijk 50 000 ha Europese natuur gerealiseerd worden en hiervoor kijkt men vooral naar landbouwgronden.
De stikstofhoeveelheid in de lucht is een groot probleem in
dat verband, waardoor heel wat bedrijven onzeker worden
over hun toekomstige vergunning. Gemeenteraadslid Stefan Jans, afkomstig uit een landbouwersgezin, weet beter
dan wie ook wat hier het belang van is. Samen met burgemeester Frieda Brepoels wil hij een luisterend oor zijn voor
de Bilzerse landbouwers. Zij zullen deze problematiek verder opvolgen bij Vlaams minister-president Bourgeois en
de vroegere Europese collega’s van Frieda Brepoels.

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

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

De N-VA wil in het kader van
Music For Life aandacht schenken aan en fondsen genereren
voor de strijd tegen weesziekten. Die zeldzame aandoeningen, die minder dan 50 op de
100 000 mensen treffen, lijden
nog vaak onder een gebrek aan
belangstelling en financiële
middelen voor onderzoek.
Onze afdeling heeft zeker haar
steentje kunnen bijdragen.
Dankzij onze actie konden we 800
euro van de opbrengst overmaken aan
NEMA vzw, de Vlaamse vereniging
voor neuromusculaire aandoeningen
(NMA), in de volksmond ‘spierziekten’
genoemd. Patiëntenvereniging NEMA
zet zich al vele jaren in voor het wel-

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

Heeft u vragen of opmerkingen?
Contacteer ons dan!

De Bilzerse N-VA-fractie luistert naar u!

Walter Bollen - Schepen

Wouter Raskin

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

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

Frieda Brepoels - Burgemeester

Luc Hendrix - OCMW-voorzitter

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

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

www.n-va.be/bilzen

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

OCMW-RAADSLEDEN:
Hilde Luca en Miriame Snellings

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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