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Uw mening telt!
Zoekt u een bouwperceel voor
uw bedrijf? Moet er een speelplein bijkomen in uw buurt? Is
er een onveilige verkeerssituatie
in uw straat? Wil u uw mening
kwijt over een heel specifiek
onderwerp? De N-VA komt naar u
luisteren!
De komende weken bellen de
N-VA-gemeenteraadsleden
misschien ook bij u aan om uw
mening te vragen over de ontwikkeling van onze stad en uw buurt.
Aan de hand van een speciaal
ontwikkelde computerapplicatie
noteren we uw mening.
De resultaten van deze minienquête zullen mee aan de basis
liggen van het N-VA-programma
voor Bilzen na 2018. Tot binnenkort!
Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Laat het ons alvast weten
via bilzen@n-va.be. Volg ook
onze Facebook-pagina voor de
meest recente info!
Dirk Coelmont
Voorzitter N-VA Bilzen

Nieuwe artsenverdeling maakt Bilzerse
studenten geneeskunde bezorgd
 ilzerse arts-specialist in opleiding Karel Smeyers en Kamerlid Wouter Raskin vinden dat Vlaamse artsen
B
niet gediscrimineerd mogen worden tegenover Franstaligen.

Er liggen plannen op tafel om de bestaande artsenverdeling te wijzigen
in het voordeel van Wallonië. Dat zou een kaakslag in het gezicht zijn
van vele Vlaamse studenten. N-VA Bilzen vroeg de jonge Bilzerse arts in
spe, Karel Smeyers, wat hij van het voorstel denkt.
Vijftien jaar geleden werd de verdeling
van artsen in Vlaanderen en Wallonië
vastgelegd in een 60/40-verhouding om
het overaanbod aan geneesheren tegen te
gaan. Vlaanderen startte hierop met een
ingangsexamen, maar Franstalig België
ondernam niets. Resultaat: de riziv-nummers uit de toekomst werden opgebruikt.
Dat Vlaanderen minder en Wallonië
meer dan de afgesproken aantallen artsen
mag opleiden, valt dan ook niet goed
bij arts-specialist in opleiding Karel
Smeyers: “Ik ken heel wat Bilzerse generatiegenoten die hun droom moesten
opbergen omdat ze niet slaagden voor het
Vlaamse ingangsexamen. Morrelen aan
de bestaande verdeling zou een belediging
zijn voor iedere Vlaming die de Waalse
overconsumptie in de gezondheidszorg
mee financiert. De PS weigert te doen
wat ze moet doen: in Wallonië ook een
ingangsexamen invoeren.”

Kamerlid Wouter Raskin volgt het dossier
in Brussel op. “Wij zeggen ‘njet’ tegen de
plannen van de minister van Volksgezondheid om de quota te herbekijken”, stelt hij
duidelijk. “Een generaal pardon aan
Wallonië op kap van de Vlaamse studenten en de gezondheidszorg kan niet.”
Wouter Raskin: “Mag ik in deze verwijzen
naar de steun van de rector van de KUL,
Rik Torfs? Die stelde eerder al onomwonden dat indien de federale regering de
niet-solidaire Franstaligen zou honoreren, men de sociale zekerheid beter kan
splitsen.”
“Ook het VGV (Vlaams geneeskundigenverbond) en het OVV (Overlegplatform
van Vlaamse verenigingen) kantten zich
al tegen het compromis van de minister”,
treedt Karel Smeyers hem bij.
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N-VA: actief in Bilzen
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Bestuurslid in de kijker

Isaura Tulleneers: “Jongeren bouwen mee
aan het Vlaanderen van morgen”

Bilzen Feest

N-VA Bilzen was traditiegetrouw aanwezig op de
viering van de Vlaamse feestdag op Bilzen Feest. Er
werden gele zonnebrillen en vlaggetjes uitgedeeld op
de markt: dat was een ongelofelijk succes.

Barbecue Dierenparkje

N-VA Bilzen kent talloze dierenliefhebbers in haar
rangen. Het mooie Dierenparkje kan dan ook rekenen op onze onvoorwaardelijke steun. We staken
hen een hart onder de riem en genoten van de overheerlijke barbecue.

Steeds meer jongeren kiezen voor
de N-VA. Dat mochten we ook
merken in ons vernieuwd
en verjongd afdelingsbestuur.
Waarom dat zo is, vroegen we aan
kersvers bestuurslid Isaura
Tulleneers.

Marktrock

Ook dit jaar was Marktrock Bilzen weer een schot in
de roos. Op twee dagen tijd zakten 23 000 bezoekers
af naar het festival. Ook N-VA Bilzen genoot enorm
van de livebands op de markt en de deejaysets op het
Camille Huysmansplein.

“Jongeren zijn zich volop bewust van de
uitdagingen die op ons afkomen”, meent

Isaura. “Daarom willen we aandacht voor
wat er écht toe doet: een leefbare stad
waar kinderen en jongeren zich duurzaam kunnen ontplooien en mee bouwen
aan het Vlaanderen van morgen.
Een overheid die zuinig en efficiënt
omgaat met belastinggeld. Een stad die
ondersteunt wie werkt en onderneemt.
Een sociaal beleid dat kansen biedt, maar
niet vrijblijvend is.”

In een gemeenschap dragen we allemaal
onze verantwoordelijkheid. De N-VA
biedt oplossingen, volgens Isaura: “Met
het stadsbestuur van Bilzen zetten we volop in op jongeren en op een sociaal beleid
dat gezinnen ondersteunt. Dat doen we
door verstandige keuzes te maken en de
beperkte middelen gericht te investeren.
Vandaag is de N-VA zowel Vlaams, federaal als in Bilzen de motor van verandering en vooruitgang.“

Jong N-VA Bilzen

Omleidingsweg Spelver vordert goed
Iedereen die langs de rotonde aan de Alden Biesensingel passeert, kan zien dat de werken aan de nieuwe
omleidingsweg Spelver ontzettend goed vorderen.
Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de nodige middelen vrijgemaakt voor de werken. De eerste fase loopt tot
eind september. De tweede fase, vanaf het rondpunt aan de Kapittelstraat tot op Meershoven, start begin oktober. De totale
investeringskost bedraagt zo’n 2 miljoen euro. Bijna 1,8 miljoen daarvan komt van het Vlaams Gewest.
Voor de resterende kosten subsidieert het Fietsfonds van de provincie nog eens 188 000 euro.

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan!

N-VA Bilzen verwacht weldra jonger broertje
Dat de N-VA al enige tijd goed in de markt
ligt bij de jeugd is niets nieuws. Ook in onze
afdeling voelen we dit merkbaar. Een combinatie
van nationale partijstandpunten en het
jeugdvriendelijke beleid dat we in Bilzen voeren,
zorgde er de voorbije jaren voor dat jongeren zich
nog sterker aangetrokken voelen door de N-VA.
Eerste activiteiten staan al in de steigers

Intussen zijn de N-VA-jongeren al een aantal keren
samengekomen om de eerste voorbereidingen te treffen,
maar ook om te brainstormen over de werking van de
jongerenafdeling. De jongerenafdeling zal bestaan uit een 17-tal
bestuursleden en mag zich direct al bij de oprichting bekronen
als de grootste in Limburg en bij de grootste van Vlaanderen.

Daar is N-VA Bilzen terecht trots op! Weldra wordt de Jong
N-VA-afdeling officieel boven de doopvont gehouden. Meer info
over deze startactiviteit hoort u snel van ons!

Initiatiefnemer en fractieleider Joris Cielen:

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

bilzen@n-va.be

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

“Vroeger vond ik de afdeling te klein om een aparte jongerenafdeling te maken met slechts enkele jongeren”,
zegt initiatiefnemer Joris Cielen. “Ik stond achter de integratie. Door de sterke groei van de interesse bij
jongeren is de situatie echter veranderd. Zonder een eigen Jong N-VA-afdeling zou het vele talent en
engagement misschien verloren gaan. Dat wilden we absoluut voorkomen.” Daarom schoot het jongste
gemeenteraadslid van Bilzen – samen met de andere jongere bestuursleden van N-VA Bilzen – in actie:
“Ik ben fier dat we Jong N-VA Bilzen uit de grond kunnen stampen.”

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 van N-VA Bilzen.

www.n-va.be/bilzen

De verandering werkt!
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Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen
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+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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Laagste
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Grootste inkomensstijging
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ontstaan sociale
zekerheid
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2016

+0,6%
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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