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Vier de Vlaamse
Feestdag!

In Bilzen worden er heel wat initiatieven genomen om de Vlaamse
Feestdag te vieren. We sommen ze
graag even voor jullie op:
Het stadsbestuur organiseert met
Bilzen Feest op zaterdag 8 juli een
heus volksfeest met Nederlandstalige artiesten als Lindsay, Jo Vally,
Bart Kaëll en Frans Bauer. Er is
kinderanimatie vanaf 16 uur.
Op zondag 9 juli organiseert de
werkgroep 11 juliviering om 11 uur
een Vlaamse eucharistieviering in
de St-Mauritiuskerk met aansluitend
een aperitiefconcert in Zaal
Concordia. De burgemeester spreekt
de feestrede uit.
Op dinsdag 11 juli zelf heet Zin in
Zang je om 20 uur van harte welkom
in Zaal Concordia voor een editie
die volledig in het teken staat van
Vlaamse meezingers en woordkunst:
“Zin In Zang knipoogt naar Vlaanderen: met schalkse ruiters, schelmse
troubadours en … een olijke vos.”
Wij hopen jullie te treffen op een van
deze mooie initiatieven!

Nieuw Europees distributiecentrum
van Carglass in Bilzen
“Dit bewijst dat
onze stad ook
aantrekkelijk
is voor grote
bedrijven.”
Frieda Brepoels,
burgemeester

Carglass bouwt aan de Taunusweg momenteel een hoogtechnologisch en uiterst
duurzaam distributiecentrum van 42 000 m². Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in
autoruitherstelling en -vervanging, gaat van hieruit voor heel Europa zijn producten
logistiek verdelen.
Vanaf de start zullen er meer dan 225 mensen tewerkgesteld worden. Bovendien heeft het
bedrijf bij NV De Vlaamse Waterweg al een optie lopen voor een uitbreiding van 18 000 m².
Tijdens de start van de werken mocht burgemeester Frieda Brepoels samen met de bedrijfsleiding van Carglass de eerste paal in de grond kloppen.
“Carglass koos voor Bilzen omwille van de uitstekende ligging, centraal in Europa en goed
gepositioneerd t.o.v. spoorwegen en havensteden”, zegt burgemeester Brepoels. “Hierdoor
kan het bedrijf perfect haar afzetmarkten in Noord- en West-Europa bereiken. Voor Bilzen
is de komst van Carglass een bewijs dat een kleine stad ook aantrekkelijk kan zijn voor grotere bedrijven. Hierdoor plaatsen we onze stad nadrukkelijker op de kaart als een plek waar
het niet alleen goed is om te wonen maar ook om te werken.”
Het distributiecentrum zal in de zomer van 2018 operationeel zijn.

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Bilzen
Wordt voor slechts 12,50 euro lid van onze grote N-VA-familie via
bilzen@n-va.be of onze bestuursleden. Bijleden betalen 2,50 euro,
mensen jonger dan 30 jaar 5 euro. Het juiste bedrag stort je op
rekeningnummer BE42 4527 1560 2154.
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Bilzerse gehandicapten staan
niet langer in de kou
De afgelopen maanden zorgde een nieuw informaticasysteem voor grote problemen bij de federale
dienst voor personen met een handicap. Omdat de
prioriteit uitging naar het tijdig behandelen van de
dossiers, werden ook telefonische oproepen sinds
januari niet langer beantwoord. Dankzij de inzet
van staatssecretaris Zuhal Demir en Bilzers Kamerlid Wouter Raskin is een oplossing nu in de maak.
Het oude informaticasysteem werd voorlopig terug in gebruik
genomen, in afwachting van een grondige bijsturing van de
software. Daarnaast werft de dienst 38 extra medewerkers aan
om u weer telefonisch te kunnen helpen en de dossierachterstand weg te werken. Tegen eind 2017 zouden personen met een
handicap hun persoonlijk dossier ook online moeten kunnen
raadplegen.
Bilzenaar Wouter Raskin, lid van de commissie Sociale Zaken,
is blij dat de staatssecretaris snel en daadkrachtig handelde:

Wouter Raskin en Zuhal Demir zetten
zich in voor mensen met een beperking.
“Ook in Bilzen werd ik al over de problemen bij de dienst
aangesproken. Gehandicapten zijn een erg kwetsbare groep in
onze samenleving. Hen nog langer in de kou laten staan, konden we niet dulden. Het is daarom bijzonder goed nieuws dat
Zuhal Demir er haar schouders onder zet. Alle mensen met een
beperking - ook in Bilzen - kunnen erop rekenen dat de meest
dringende zaken onmiddellijk aangepakt worden. Ondertussen
werkt de staatssecretaris verder aan een oplossing ten gronde.”

Jong N-VA Bilzen heeft nieuwe bestuursploeg
De boutade dat jongeren geen interesse hebben in politiek, herkennen we zeker niet in Bilzen. Zoveel is duidelijk als we de nagelnieuwe bestuursploeg van onze lokale Jong N-VA-afdeling bekijken. Het dynamische
team stelt zich hier kort aan jullie voor.
Nagelnieuw voorzitter Sascha Vanelderen is laatstejaarsstudent rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Hij was jarenlang voetbalscheidsrechter en zetelt sinds kort in de Bilzerse
Jeugdraad. “Bij Jong N-VA Bilzen wil ik mee een beleid uitstippelen dat aandacht besteed aan de noden van de Bilzerse jeugd”,
zegt Sascha.
“Mijn keuze voor N-VA is evident: er is maar één partij in
Vlaanderen die écht begaan is met de belangen van de Vlaming
en die Vlaanderen – op een democratische wijze – meer autonomie wilt geven. Ook het eurorealistische verhaal van de partij
spreekt me aan.
Daarnaast kan ik me helemaal vinden in de (gematigde) liberale
koers die de partij wilt varen. Als zoon van een kleine zelfstandige besef ik heel goed dat kmo’s ondersteuning verdienen in
plaats van pestmaatregelen.”

Secretaris Maarten Vandebeeck is net zoals zijn hele familie
een echte ‘Minsterkliet’. Hij zit in het laatste jaar slager, traiteur
en fijnkostslager op de Hasseltse hotelschool. Bovendien is hij
actief in de Bilzerse Jeugdraad.

Kersvers ondervoorzitter Seppe Vansant werkt als orderpicker
in de plantensector en genoot een opleiding als tuinaanlegger.
Zijn tijd als vrijwilliger bij het Rode Kruis gaf hem een grote
verantwoordelijkheidszin mee.

“Ik ben eigenlijk al mijn hele leven geëngageerd en ondernemend”, stelt Maarten. “Daarom heb ik me ook aangesloten
bij de N-VA. We hebben allemaal de sleutel tot succes, alleen
moeten we deze deur zelf openen. Via Jong N-VA Bilzen wil
ik de jeugd helpen en ondersteunen. Jonge starters hebben het
bijvoorbeeld heel moeilijk.

“Vlaanderen mag nog wel wat stappen voorwaarts zetten op
vlak van natuur en landbouw”, zegt Seppe. “Mijn keuze voor de
N-VA ligt dan ook voor de hand . Ook achter het confederalisme
sta ik volledig. Bij de N-VA herken ik de wil om de belangen van
Vlaanderen en van de Vlaming te ondersteunen.”

bilzen@n-va.be

Ook is de N-VA de partij die ons naar een Vlaanderen kan
brengen dat op eigen benen staat. En die de Vlaamse stem luid
laat horen in het Europa van vandaag.”
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1,87 miljoen euro voor nieuwe
Bilzerse fietsinfrastructuur
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Schepen Walter Bollen is blij met investeringen die fietsen aantrekkelijker maken.

Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau – en dat gaan we ook in Bilzen
merken. Nog in deze bestuursperiode is er 1,87 miljoen euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden.
“N-VA Bilzen ijvert al lang voor meer fietsinvesteringen”, zegt
schepen Walter Bollen. “Snelle en comfortabele fietsverbindingen maken fietsen aantrekkelijker. Maar deze investeringen
verhogen ook de verkeersveiligheid in onze gemeente, onder
meer aan de schoolomgevingen”.
Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er
nog deze bestuursperiode 1,87 miljoen euro is vastgelegd voor
gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Bilzen.
 Schoolomgeving van Waltwilder: 429 000 euro in 2017
 Schoolomgeving van Kleine-Spouwen: 250 000 euro in 2017

 De studie voor fietspaden

N730 aan de Tongersestraat:
41 000 euro in 2017 en
300 000 euro in 2019 voor de
aanleg
 De doortocht in Beverst:
350 000 euro in 2019
 De fietssnelweg aan de Taunusweg: 500 000 euro in 2019
“Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de
gewestwegen op het grondgebied van Bilzen, dus bovenop de
middelen die we als stad vrijmaken voor de fietspaden langs de
lokale wegen”, besluit een tevreden schepen Bollen.

N-VA:
actief in
Bilzen
N-VA Bilzen zet sterk in op leefbaarheid en het beschermen van de natuur. Het Bilzers N-VA-bestuur nodigde de
inwoners daarom eind mei uit op een mooie en informatieve
wandeling door de Hoefaert en trakteerde achteraf op een
stevig ontbijt.

Op de avondmarkt deelde N-VA Bilzen naar jaarlijkse
traditie bloemetjes uit aan alle mama’s.

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan!
N-VA Bilzen zet sterk in op leefbaarheid en het beschermen van de natuur. Het Bilzers N-VA-bestuur nodigde de inwoners
daarom eind mei uit op een mooie en informatieve wandeling door de Hoefaert en trakteerde achteraf op een stevig ontbijt.

Frieda Brepoels: Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke
samenwerking frieda.brepoels@n-va.be, 089 51 92 35. Walter Bollen: Ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en
mindermobielencentrale walter.bollen@n-va.be, 089 51 92 35. Luc Hendrix: OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen, luc.hendrix@n-va.be - 089 51 94 92. Wouter Raskin: Kamerlid en voorzitter gemeenteraad wouter.raskin@n-va.be, 089 51 92 35.
OCMW-RAADSLEDEN: Hilde Luca en Miriame Snellings. GEMEENTERAADSLEDEN: Joris Cielen, Rudi Dops, Stefan Jans, Veronik Moesen, Nassèr Nijs en Veerle Schabregs.

www.n-va.be/bilzen

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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