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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

BILZEN

U krijgt derde belasting- 
verlaging op rij:

Afvalbelasting  
daalt met 30 euro  
per gezin

In de vorige bestuursperiode 
maakten we onze stad weer 
financieel gezond. Dankzij  
de inspanningen van voor-
malig burgemeester Frieda 
Brepoels haalde Bilzen maar 
liefst 25 miljoen euro  
Vlaamse subsidies binnen. 

We bouwden de stads- 
schulden af en verlaagden 
de belastingen. De aanvullende 
personenbelasting daalde en 
de basisdienstenbelasting 
werd gehalveerd. Bovendien 
kregen de laagste inkomens 
een extra vermindering van 
25 euro. 

Ook de huidige bestuurs-
ploeg gaat verder op die  
weg door een nieuwe  
belastingverlaging voor 
iedere Bilzenaar door te  
voeren. N-VA-schepen 
Wouter Raskin: “De afval- 
belasting wordt met maar 
liefst 30 euro per gezin  
verlaagd. Iedere Bilzenaar 
plukt zo mee de vruchten 
van een goed beleid in 
Bilzen.”

Maak kennis met uw N-VA-bestuursploeg

Wouter Raskin
•  Schepen van Ruimtelijke Planning, Wonen, Mobiliteit, Landbouw, Monumenten en 

Landschappen, Grond- en Pandenbeleid en Dierenwelzijn.
•  Wouter is 47 jaar en woont in Merem. Hij is getrouwd met Lieve Appermont en papa van 

Kaat, Wannes en Roos. Wouter was gemeenteraadsvoorzitter in de vorige bestuursperiode 
en was tot november 2018 als federaal volksvertegenwoordiger actief in dossiers over 
onder andere sociale zaken, de Limburgse mobiliteit en de NMBS.

Veronik Moesen
•  Schepen van Klimaat en Milieu, Afval en Duurzaamheid, Toerisme, Jeugd en Jeugdwelzijn, 

Onderwijs en Academie.
•  Veronik is 45 jaar en woont in Rosmeer met David Francart en hun kinderen Arnd en Illi. 

Ze is deeltijds regent lichamelijke opvoeding in het TISJ en het SLC en de voorbije zes jaar was 
ze gemeenteraadslid. Veronik is actief in Natuurpunt SpaRo, Sing&Swing en is kookmoeder 
voor Scouting Reynaert in Grote Spouwen.

Luc Hendrix
•  Schepen van Burgerzaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Toegankelijkheid en Gehandicapten-

beleid, Buurtopbouwwerk, ICT, Digitalisering en Archief en Kerkfabrieken.
•  Luc is 53 jaar en woont in Beverst met Marie-France Staeren en hun kinderen Sophie en 

Lucas. Luc werkt als huisarts in Schoonbeek. Hij is ook actief als dopingcontrolearts en 
wetsdokter. Luc is tevens voorzitter van het Vlaams Kruis in Bilzen.

•  Luc wordt als schepen vanaf 1 januari 2022 opgevolgd door Nassèr Nijs.

Uw N-VA-kandidaten 
op 26 mei 

Lees meer op blz. 3.

Uw N-VA-schepenen

Ontdek de andere N-VA-mandatarissen op blz. 2.

Uw N-VA-gemeenteraadsleden

Rudi Dops
•  Rudi is gemeenteraadslid sinds 2012 en wordt voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad 

tot eind 2021.
•  Rudi is 58 jaar en heeft twee zonen Giel en Arno. Rudi is kinesitherapeut. Hij is actief in de 

Bilzerse basketbalclub en in de Kinekring Zuid-Oost-Limburg.

Nassèr Nijs
•  Nassèr is gemeenteraadslid sinds 2012 en N-VA-fractievoorzitter in de gemeente- en 

OCMW-raad. Hij is tevens politieraadslid. Vanaf 1 januari 2022 volgt hij Luc Hendrix op als 
schepen.

•  Nassèr is 58 jaar en woont samen met Jan Dreesen in Meershoven. Hij is zaakvoerder van 
Atelier Nassèr. Nassèr is actief in de parochiewerking en zet zich in voor senioren.

Stefan Jans
•  Stefan is gemeenteraadslid sinds 2012 en zetelt in de politieraad.
•  Stefan is 53 jaar en woont in Eigenbilzen met Miet Ketelslegers en hun drie dochters 

Machteld, Marth en Anna. Stefan is kwaliteitsmedewerker bij Ebema en tevens actief in talrijke 
sportverenigingen en bij harmonie Recht Door Zee.
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Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement 
te kiezen. Vanuit Bilzen zijn Wouter Raskin, Frieda Brepoels en Veronik Moesen uw N-VA-kandidaten. 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
De N-VA maakte de afgelopen jaren het verschil op het Vlaamse 
en federale niveau. Er kwamen honderdduizenden jobs bij, de 
werkloosheidsgraad was nooit zo laag en het aantal openstaande 
vacatures piekte. Daarnaast zorgden we er met de taxshift voor dat 
werkenden netto meer overhouden aan het einde van de maand. 
Ook investeerden we na jaren van verwaarlozing door vorige rege-

ringen fors in de veiligheidsdepartementen. Theo Francken zorgde 
dan weer voor een streng, maar rechtvaardig asiel- en migratie-
beleid. De N-VA is de enige garantie voor het verderzetten van de 
hervormingsagenda van de afgelopen jaren. De N-VA is de enige 
dam tegen hen die nu al staan te popelen alle hervormingen terug 
te draaien, met de PS op kop. Wij willen geen nieuwe belastingen, 
geen laks veiligheidsbeleid en geen ongecontroleerde immigratie.
Daarom is uw stem voor de N-VA cruciaal.

Uw Bilzerse kandidaten op 26 mei

Wouter Raskin
• 2de plaats Kamer 
• Schepen en voormalig Kamerlid

Frieda Brepoels
• Lijstduwer Europa 
• Voormalig burgemeester en Europees Parlementslid

Uw N-VA-vertegenwoordigers in het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Hilde Luca
•  Hilde is 59 jaar en woont met Michel Jackers op Meershoven. Ze is oma van vijf kleinkinderen. Hilde baat al meer dan 

35 jaar confiserie Luca uit in Bilzen. Daardoor kent ze de belangen van de lokale middenstand als geen ander en kan ze 
die ook verdedigen in de Bilzerse politiek. Hilde zetelde al zes jaar in de OCMW-raad en vanaf de zomer van 2018 was 
ze ook gemeenteraadslid.

Maarten Vandebeeck
•  Maarten is 20 jaar en woont in Munsterbilzen. Hij is slager bij Spar Kleine Spouwen. Maarten volgde een opleiding 

wereldgastronomie en is actief in de Bilzerse jeugdraad en in het jeugdcentrum De Bilding.
N-VA Bilzen vernieuwt haar bestuur

Omdat een rechtstreekse lijn met Brussel 
onze stad alleen maar ten goede komt.

Europa heeft alsmaar meer invloed op uw dagelijks leven. 
Samen laten we úw stem horen in het Europees Parlement.

Veronik Moesen
• 15de opvolger Vlaams Parlement 
• Schepen

Bilzen is het kloppende hart van 
onze hele regio. Met Vlaamse 
steun maken we onze groene en 
gezellige stad nog sterker.

De leden van N-VA Bilzen verzamelden in de Concordia om een nieuw afdelingsbestuur aan te duiden. Vriend Nijs wordt afdelings-
voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Dirk Coelmont, die na zes jaar voorzitterschap nu secretaris wordt. Vriend wordt bijgestaan 
door Reinhilde Appermans als ondervoorzitter. Samen met de oude en nieuwe bestuursleden én de mandatarissen staat er dus opnieuw 
een sterk team tot uw beschikking, om te werken aan een nóg mooier Bilzen.

Toen Frieda Brepoels in 2013 burgemeester van Bilzen werd, nam ze zoals beloofd ontslag uit het Europees Parlement. 
Niemand kon op dat moment voorspellen dat ze zes jaar later op vraag van de partijtop opnieuw een gooi zou doen 
naar een zetel in Europa. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft Frieda bewust gekozen om een 
stap terug te zetten uit de Bilzerse politiek en haar mandaat over te laten aan de nieuwe generatie. Die rust is van 
korte duur, want ze heeft zich – zoals we haar al jaren kennen – weer helemaal in de strijd gegooid.

N-VA Bilzen wil Frieda nogmaals van harte bedanken voor haar inzet en engagement voor Bilzen tijdens de voorbije 
bestuursperiode. Vooral de vele mooie realisaties zullen nog decennialang herinneren aan haar burgemeesterschap. 
Denk maar aan het hotel Martin’s Rentmeesterij, de Blondeswinning met haar historische zaal, het huis Petry en 
het mooie park, de Wandeling, jeugdcentrum de Bilding, het nieuwe medische centrum en de vele kleinere maar 
warme projecten in de deelgemeenten. 
 
We wensen Frieda alle succes toe en zijn ervan overtuigd dat de belangen van Bilzen niet alleen in Vlaanderen maar 
ook in Europa goed behartigd zullen worden.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg. 

n-va.be/verkiezingen

Steven 
VANDEPUT
Hasselt

Voormalig minister, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Wouter  
RASKIN
Bilzen 

Voormalig Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Zuhal
DEMIR
Genk

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid 

Lijsttrekker
Kamer

Karolien 
GROSEMANS
Herk-de-Stad

Kamerlid

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


