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Beste Bilzenaar,

De jaarwisseling is naar goede gewoonte 
een moment om even stil te staan bij het 
voorbije jaar en om vooruit te kijken naar 
de toekomst. De N-VA in Bilzen beloofde u 
een creatief maar sober beleid met slimme 
investeringen. De tering naar de nering 
zetten, was bij de start van deze bestuurs-
ploeg in 2013 immers dringend nodig.

De kracht van verandering
Het is intussen voor iedereen duidelijk dat 
dit geen loze woorden waren. Het stads- 
bestuur en N-VA Bilzen doen wat we aan u 
beloofden: goed besturen!

  Door een sober beleid deden we de 
hoge schuldenberg sterk dalen. Dat was 
nodig want schulden uit het verleden 
dreigden toekomstige investeringen 
onmogelijk te maken.

  De stad investeert onder meer in  
nieuwe en goed bereikbare bedrijven-
terreinen. We zorgen zo voor werk- 
gelegenheid en groei op korte én op 
lange termijn.

  De basisdienstenbelasting werd gehal-
veerd. Bovendien daalt de personen- 
belasting in zowel 2017 als 2018.

  We doen géén investeringen die de 
draagkracht van de gemeente te boven 
gaan. De plannen voor een nieuw stad-
huis op het Jazz-Bilzenplein, die door 
de vorige bestuursploeg waren opge-
start, worden stopgezet. Na onderzoek 
bleek namelijk dat het project op dit 
moment financieel onhaalbaar is. 

  Een nieuw organisatiemodel zorgt voor 
een betere dienstverlening van de stad 
en het OCMW aan alle Bilzenaren.

N-VA gaat voort op elan
Dit geslaagde beleid willen we ook de 
volgende jaren verder zetten; samen met u 
en voor héél Bilzen.

Namens het bestuur van N-VA Bilzen, na-
mens onze burgemeester Frieda Brepoels, 
schepenen Walter Bollen en Luc Hendrix, 
parlementslid Wouter Raskin en alle 
N-VA-mandatarissen wens ik u van harte 
een gelukkig, gezond en voorspoedig 2017!

Dirk Coelmont
Afdelingsvoorzitter 
N-VA Bilzen

N-VA en de  
Vlaamse Zaak

Nationaal ondervoorzitter en 
Europees Parlementslid Sander 
Loones vertelt het communautai-
re verhaal van de N-VA na twee 
jaar regeren. 

U bent van harte welkom op deze 
gespreksavond op donderdag 
16 februari om 20 uur in zaal 
Concordia.

OP DE AGENDA

Steun onze afdeling

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 rekening- 
nummer BE42 4527 1560 2154.

Goede voornemens, goed bestuur
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Vlaamse subsidie voor jeugdlokaal De Biberist
Minister Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen 718 000 euro in twintig erkende verblijven voor sociaal toerisme. 
Ook jeugdlokaal De Biberist in Beverst ontving een subsidie van ruim 8 500 euro. Met dit geld kunnen zij hun verblijf toegan-
kelijker, moderner, familievriendelijker of veiliger maken.

“Deze gelden zijn meer dan welkom want de lokalen dateren 
van 1993 en zijn dus aan een renovatie toe”, stelt schepen 
Walter Bollen. Volgens schepen Luc Hendrix zullen er, na 
het nieuwe dak, binnen- en buitendeuren, nu nieuwe WC’s en 
douches komen.

Wekelijks zijn er de activiteiten van de Scoutsgroep Bavo en 
tijdens de zomermaanden worden het kamphuis (90 plaatsen) 
en het terrein verhuurd aan jeugdgroepen om een onverge-
telijk kamp te beleven. In juli kende minister Weyts al 1,3 
miljoen euro toe aan 44 vakantieverblijven in Vlaanderen. 

Boomgaard in Grote-Spouwen volledig hersteld
De Nationale Boomgaardenstichting (NBS) heeft, met steun 
van de stad Bilzen, de hoogstamboomgaard van 1,5 ha in  
Grote-Spouwen aangekocht. Die verkeerde in erbarmelijke 
staat. De boomgaard werd volledig hersteld en heraangeplant 
met lokale fruitbomen. Bewoners van de Bovenstraat en  
Natuurpunt Spouwen droegen hun steentje hieraan bij. 

Burgemeester Frieda Brepoels: “Hoogstamboomgaarden 
hebben jarenlang kleur gegeven aan het Haspengouwse decor. 
Maar ook vandaag zijn ze nog van onschatbare waarde voor 
de natuur, onze leefomgeving en de biodiversiteit in de streek. 
Daarom heeft de stad een investeringssubsidie van  5 000 euro 
toegekend aan de NBS.”

Maak je buurt veiliger met WhatsApp
WhatsApp Buurtpreventie is sinds kort ook in Bilzen actief. Via deze app kunnen aangesloten inwoners 
verdachte situaties melden. 

Het initiatief is in eerste instantie een  
burgerproject, maar de stad Bilzen  
ondersteunt de opstart van de WhatsApp- 
groepen en beheert ook alle groepen.  
De coördinatie gebeurt door vrijwilligers. 

Belangrijk is dat de deelnemers altijd 
eerst de 101 dienen te bellen. Gelijktijdig 
kan er een melding gemaakt worden in 
WhatsApp. Op deze manier worden hon-

derden burgers gealarmeerd en kunnen zij 
mee een oogje in het zeil houden.

Momenteel zijn er vijf groepen actief in 
Bilzen en telt het project 160 deelnemers. 
Binnenkort staan nog informatieavonden 
gepland in enkele deelgemeenten, waar-
door tegen eind 2016 overal een groep 
actief zal zijn.

Fietskluis Hees in totaal nieuw 
kleedje!
De stad Bilzen geeft het beheer van de fietskluis over 
aan de gedreven bestuursleden van de oude volleybal-
club Hevoc Hees. De bestuursleden gaven het een  
nieuwe naam (club 736), staken de handen uit de  
mouwen en lieten de zaal een ware metamorfose  
ondergaan. Het is nu een gezellige accommodatie waar 
men op een ongedwongen manier samen kan komen. De 
trekkershutten blijven toegankelijk voor het Limburgse 
fietstoerisme. De N-VA wenst Club 736 alle succes toe!

(c) Johnny Geurts

Op stap met taal
Een van de leerprojecten van het Sociaal Huis Bilzen betreft 
‘Vriend en Taal’. In samenwerking met Open School Limburg-Zuid 
komen anderstaligen samen om rond bepaalde thema’s te praten. 
Dit gaat over alledaagse dingen zoals het vragen van de weg, de 
werking van de stedelijke diensten, een bestelling bij de lokale  
handelaar enzovoort. 

“Op deze manier worden anderstaligen gestimuleerd om de  
Nederlandse theoretische lessen om te zetten in de praktijk”,  
verklaart OCMW-voorzitter Luc Hendrix. “Daardoor kunnen ze 
beter deelnemen aan het maatschappelijk leven in Bilzen. Samen 
bezoeken ze ook de bib, de brandweer, het gemeentehuis, …”

De deelnemers zijn zowel nieuwkomers als personen die al langer in 
België verblijven maar door een beperkt leervermogen of beperkte  
sociale contacten zich nooit de taal volledig eigen hebben gemaakt. 
Het project is een aanvulling op de cursus ‘Nederlands voor  
anderstaligen’ die sommigen in het volwassenenonderwijs volgen.

Vanaf januari 2017 zal het format wijzigen naar het praatcafé  
‘VriendENTaal’, aangereikt door het Agentschap Inburgering en  
Integratie. Het Sociaal Huis ondersteunt dit project. Vrijwilligers 
zullen het praatcafé organiseren en leiden.

  N-VA-fractie steunt 
Rode Neuzen Dag.

  Het gaat niet zo goed met onze bijen. De kleuters en  
het eerste en tweede leerjaar hielpen Natuurpunt  
Spouwen-Amelsdorp-Rosmeer en Vrouwen Groen  
Voorziening Rosmeer met het planten van krokussen.  
Die zullen in het vroege voorjaar voedsel verschaffen  
aan deze diertjes. Ook N-VA-raadslid Veronik Moesen 
hielp mee.

  15 november: startactiviteit Jong N-VA.

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan!

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.
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


