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Op de agenda

Bilzerse N-VA op Dickens’Dagen
De Dickens’ Dagen vinden dit jaar
plaats op 19 en 20 december.
Ook N-VA Bilzen kan natuurlijk niet
ontbreken. Een groepje bestuursleden houdt met veel plezier én in
typische klederdracht een gezellig
jeneverstandje open.
De opbrengst gaat integraal naar
Music For Life.
Zien we jullie daar?

V.U.: Dirk Coelmont, Winterstraat 35, 3740 Bilzen

Nieuwjaarsreceptie

Bilzen
Bilzerse bouwbedrijven onder druk
De bouwsector heeft het moeilijk. De
afgelopen vijf jaar gingen maar liefst
16 000 vaste jobs verloren. Vorig jaar
alleen al moesten 2 000 bedrijven de
boeken sluiten, ook Bilzerse bedrijven. Opmerkelijk, want de activiteit
in de bouwsector neemt opnieuw toe.
De oorzaak? Een explosieve groei van
het aantal buitenlandse (ver)bouwers.
Via detachering kunnen buitenlandse
ondernemingen hun werknemers
tijdelijk in ons land tewerkstellen. Niet
aan een hongerloon, want de Belgische
arbeids- en loonvoorwaarden moeten
nageleefd worden. Maar dit geldt niet
voor de sociale zekerheid. Gedetacheerde werknemers betalen sociale
bijdragen gewoon in hun thuisland.
Daar liggen de lasten doorgaans een
stuk lager dan in België, waardoor de
buitenlandse werknemer goedkoper
is dan een Belgische kracht. Oneerlijk,
maar wel volledig legaal.

Zaterdag 9 januari 2016
Nekkerhal - Mechelen

Versnelling hoger schakelen in
oneerlijke strijd

Alle N-VA-leden welkom!

Eurocommissaris Marianne Thyssen,
heeft al aangegeven de strijd te willen aangaan tegen sociale dumping.
Maar hoe ze dat wil doen, is nog niet
duidelijk. De N-VA weet het wél: de
Europese detacheringsrichtlijn uit 1996
is aan herziening toe. De maximumtermijn voor detacheringen moet ingekort worden tot 3 maanden, zodat het
financiële voordeel voor werkgevers
een stuk kleiner wordt. Enkel de échte
detacheringen, die gebeuren op basis

www.n-va.be/bilzen

Buitenlandse bouwvakkers in Bilzen
betalen hun sociale zekerheid in hun
thuisland. Dat zorgt voor oneerlijke
concurrentie.
van expertise en knowhow, zullen dan
overblijven.
Daarom dring ik al enige tijd aan bij
de federale minister van Werk om zijn
Europese partijgenote aan te zetten tot
actie. En ook aan de staatssecretaris
voor Sociale Fraudebestrijding heb ik
al meermaals gevraagd om het overleg
met de buurlanden hierover een versnelling hoger te schakelen. Zo kunnen we samen als één blok wegen op
een debat dat ook in Bilzen een grote
invloed heeft.

Wouter Raskin
N-VA-Kamerlid

N-VA Bilzen zet veiligheid zwakke
weggebruiker voorop
Wie er nu met de auto aanschuift,
zal onmiddellijk merken dat de
voetgangers aan het zebrapad veel
zichtbaarder zijn. Daardoor worden
ongelukken in de toekomst hopelijk
voorkomen.

Veilige schoolomgevingen

Walter Bollen
Schepen van Mobiliteit
Eén van de prioriteiten van het
stadsbestuur is ervoor te zorgen dat
de zwakke weggebruiker zich goed
en veilig kan bewegen in Bilzen.
Naast het jaarlijks onderhoud van
wegen, fietspaden en stoepen,
werken burgemeester en schepenen
onophoudelijk aan oplossingen
voor de knelpunten in het verkeer.

Plastieken paaltjes verhogen
veiligheid
Aan het kruispunt DemerlaanParklaan in Bilzen-centrum, ter
hoogte van café de Demer, werd
zopas een onveilige situatie aangepakt. Schepen van Mobiliteit Walter
Bollen: “De afgelopen jaren bleek dat
verschillende ongevallen op dit punt
werden veroorzaakt door een slechte
zichtbaarheid van overstekende voetgangers. We besloten daarom enkele
plastieken paaltjes op het kruispunt
te plaatsen. Zo nijpt de weg meer
dicht en wordt het kruispunt overzichtelijker.”

Het schepencollege werkt ook hard
aan de verkeersveiligheid rond
schoolomgevingen. Sinds 2013
bezoekt Walter Bollen regelmatig een
Bilzerse school om op te lossen:
“Een goed voorbeeld is Hoelbeek,
waar we in de zomer van 2013 een
verhoogde middengeleider aanlegden om het verkeer te vertragen.
We creëerden ook een wegversmalling waar de kinderen van
bassischool de Notelaar veilig
kunnen oversteken.”
In Schoonbeek werd dan weer een
parking met 18 plaatsen aangelegd.
Aan de kant van het schoolgebouw
kwamen een veilige brandweg en
een zebrapad. Aan de achterzijde
van de parking werd het klinkerpad
doorgetrokken om uit te komen op
een groene voetgangersdoorgang.
“Maar we zijn zeker nog niet aan het
einde van ons Latijn”, besluit Walter
Bollen. “Zo staan er nog ingrepen
op stapel in Waltwilder, KleineSpouwen, Grote-Spouwen en
Munsterbilzen.

N-VA Bilzen biedt u graag deze
reflecterende rugzakhoezen aan. Zo
worden schoolgaande kinderen en
jongeren sneller opgemerkt in het

bilzen@n-va.be
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Extra parkeerplaatsen aan
Haffmansplein
Zo werd beslist om een deel van het
Burgemeester Haffmansplein in te
richten als parking. Burgemeester
Frieda Brepoels: “De grote concentratie van woningen en appartementen zorgde daar voor een zeer hoge
parkeerdruk, vooral bij gezinnen met
een tweede wagen.
Samen met Matexi zochten én vonden we een oplossing op een braakliggend stuk van het plein.”
Midden oktober werd het terrein
plaatselijk afgegraven, goed voor 14
extra parkeerplaatsen. Zowel bezoekers als bewoners met een tweede
wagen kunnen voortaan veilig parkeren op het plein. Minder wagens
die op de straat parkeren dus, wat de
verkeersveiligheid in de buurt alleen
maar ten goede komt.

netwerk dat regelmatig kennis en
deskundigheid uitwisselt. Daarnaast
brengen we veel organisaties die zich
bezighouden met opvoedingsondersteuning samen onder één dak.
“Gezinnen die informatie wensen over
het grootbrengen van hun kinderen
kunnen terecht op één plek, het Huis
van het Kind”, aldus Schepen Hendrix.

Natuur en landbouw in evenwicht

NIEUWS
UIT BILZEN
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Theo Francken en Zuhal Demir begeesteren Bilzen
DICKENS’DAGEN WARENDe EEN
ECHTE
spreekavond
met VOLTREFFER

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
Raadslid Nassèr kreeg in zijn kappersatelier
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jaarlijkse gewoonte
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De Sint bij de kapper

Doe
mee en
win!

drukke verkeer. Woont u in Bilzen
en wil u ook graag zo’n hoes voor
je rugzak of voor de boekentas van
uw kinderen? Stuur dan een mailtje
naar bilzen@n-va.be. De hoezen zijn
gratis, zolang de voorraad strekt!
Post een foto van uzelf met rugzakhoes op onze Facebookgroep of mail
‘m naar bilzen@n-va.be, dan maakt
u kans op twee Bilzerse cadeaubonnen van 20 euro. De actie loopt tot
en met 31 januari 2016.

werken, is het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).
Zij zullen gezinnen met kinderen tot 12
jaar op maat ondersteunen. Door deze
samenwerking wordt het aanbod van
CKG gegarandeerd voor jonge gezinnen uit Bilzen.”
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Gemeenteraadsvoorzitter Wouter
Raskin aan de nieuwe parking aan
het Burgemeester Haffmansplein in
Merem.

Rugzakhoesjes voor een betere zichtbaarheid
De N-VA-bestuursploeg werkt
volop aan een verkeersveiliger
Bilzen. Niettemin blijft een goede
zichtbaarheid uiterst belangrijk om
fietsers en voetgangers te beschermen. Hierop willen we dan ook
extra inzetten in deze donkere
wintermaanden.

Huis van het Kind bundelt gezinsondersteunende krachten

We hopen dat we met al deze initiatieven de Bilzenaren stimuleren om
zich veilig en duurzaam te verplaatsen.”

Ook voor Zuhal
Demir was er veel
interesse bij N-VA
Bilzen: opnieuw
een grote opkomst en een interessant verhaal
over geslaagde
integratie.

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
089 51
5192
943592
OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering,
volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

www.n-va.be/bilzen

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

OCMW-RAADSLEDEN:
Hilde Luca en Miriame Snellings

