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Bilzen
“Ik zie zeker linken met
wenst alle Bilzenaren
prettige feesten
en
een sprankelend 2015!

Limburg en Bilzen in mijn
parlementaire werk.

Wouter Raskin, Kamerlid

”

Bilzen zendt z’n zonen uit
In oktober legde Bilzenaar Wouter Raskin de eed af als Kamerlid. Hij volgt
Steven Vandeput op, die minister in de federale regering werd. Wij zochten
Wouter op voor een kort interview.
Ben je al een beetje gewend aan het parlement, Wouter?
Ik voel me als Alice in Wonderland: een nieuwe wereld gaat voor me open en
ik moet mijn plek er nog in zoeken. Daar geef ik mezelf enkele maanden voor.
Onder meer in de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven en
in die van Sociale Zaken zal ik het klappen van de zweep wel leren kennen.

Bilzerse N-VA op
Dickens’ Dagen

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

De Dickens’ Dagen vinden dit jaar
plaats op 20 en 21 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?
Nationale N-VA-nieuwjaarsreceptie
zaterdag 10 januari
20 uur – Flanders Expo, Gent

Nieuwjaarsreceptie N-VA Limburg
vrijdag 16 januari – 20 uur
Kaai 16, Hasselt

www.n-va.be/bilzen

Heb je er al een zicht op hoe je dat parlementaire werk kan vertalen naar
Limburg en Bilzen?
Het is te vroeg om daar al concreet op te antwoorden. Maar ik zie zeker linken
met Limburg en Bilzen. Zo plant Infrabel al jaren tunnels en bruggen om alle
spooroverwegen te sluiten. Alleen ontbreken blijkbaar de nodige middelen
hiervoor. Ik wil de bevoegde minister erop wijzen dat zonder de ondertunneling
in de St.-Lambertuslaan geen tramlijn Hasselt–Maastricht door Bilzen zal lopen.
Ook de spoorontsluiting van het noorden van Limburg en het Maasland moet
absoluut beter. In dit verband zal ik ijveren voor de heractivering van de spoorlijn
18, die ook de aansluiting op de IJzeren Rijn waarborgt.
Blijf je gewoon gemeenteraadsvoorzitter nu je in het parlement zetelt?
Vanzelfsprekend. Ik ben voltijds aan de slag als volksvertegenwoordiger maar
mijn Bilzerse mandaat neem ik er met plezier bij. Ik ben er bovendien zeker van
dat mijn nieuwe rol in Brussel mijn opdracht als voorzitter van de gemeenteraad
ten goede zal komen.
Heb je ten slotte nog een boodschap die je kwijt wil?
Ja, ik wil graag nogmaals iedereen die een bijdrage leverde tijdens de
voorbije verkiezingscampagne van harte bedanken. Ik wil ook uitdrukkelijk
burgemeester Frieda Brepoels en schepen Walter Bollen, mijn medekandidaten
uit Bilzen, bedanken voor hun inzet. Ik ben er van overtuigd dat we mekaars
campagne hebben kunnen versterken.
Ten slotte wil ik Frieda nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de steun en
het vertrouwen. Het is mede dankzij haar dat ik als eerste opvolger mocht
kandideren en dus nu kan zetelen in het parlement.

Spreekavond
Hendrik Vuye
groot succes
Het zaaltje van de cultuurzaal de Kimpel
zat op 5 november afgeladen vol voor de
komst van de N-VA-fractievoorzitter in
de Kamer, professor Hendrik Vuye. Een
130-tal geïnteresseerden werden geboeid
door een lezing waarin de spreker aangaf
waarom de Belgische structuur al 185 jaar
zo moeilijk werkt. De lange vragenronde
nadien bewees hoe relevant en actueel zijn
verhaal vandaag is. Voorzitter Dirk
Coelmont schotelde Hendrik Vuye ook
enkele vragen voor.
Hoe ben je in de politiek beland?
Vanwaar de keuze voor de N-VA?
Ik ben een taalgrenskind, geboren
in de faciliteitenstad Ronse. Toen ik
naar de universiteit trok, was het

mijn droom om nadien de VU in
Ronse nieuw leven in te blazen. Het
is echter anders verlopen. Ik bleef
‘hangen’ in Leuven om te doctoreren.
Nauwelijks enkele weken na de
verdediging van mijn doctoraat
werd ik titularis van de leerstoel
staatsrecht aan Universiteit Namen.
Na de verkiezingen van 2010 vroeg
Ben Weyts me om de N-VA bij te
staan tijdens de onderhandelingen.
Zo was ik aanwezig tijdens de
legendarische onderhandelingen
met de PS te Vollezele. Het klikte
met Ben en ook met Bart. Ik bleef
weer ‘hangen’, maar deze keer bij de
N-VA.
Sinds kort sta je aan het hoofd van
de 33-koppige N-VA-fractie in de
Kamer. Wat zijn de prioriteiten in de
volgende jaren?
De fractie, dat is veel meer dan 33
parlementsleden. Er zijn ook nog
33 parlementaire medewerkers, een
twintigtal fractiemedewerkers en

Burgemeester Frieda Brepoels gaf
toelichting over twee jaar beleid in
Bilzen.

een administratieve omkadering.
Dat is een serieuze KMO. Ik heb de
fractiewerking herbekeken en deze
werd unaniem goedgekeurd door
de parlementsleden. We moeten
kwaliteit bieden en de Vlamingen
laten zien dat we verandering
brengen. Krijsen en briesen zoals
de PS het tot nu toe deed, dat willen
de Vlamingen niet. De Vlamingen
mogen ernstig werk verwachten van
onze fractie.
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Nieuwe plannen voor kinderopvang Beverst
De plannen voor een kinderopvang in Beverst krijgen een nieuwe invulling. Het
concept om de vleeshal Hendrickx, naast de Beverststraat, te renoveren en in te
richten als een nieuwe kinderopvang wordt verlaten.
Een stabiliteitsonderzoek wees immers uit dat de vleeshal eerst afgebroken zou
moeten worden. De kosten van de vereiste renovatiewerken en het behoud van het
pand zouden veel hoger uitvallen dan oorspronkelijk gepland. Het zou niet gepast
zijn om nodeloos hoge uitgaven te doen in deze economisch moeilijke tijden. De
gemeenteraad besliste daarom in november om het pand op de markt aan te bieden.

Keuze valt op Zonhoevestraat

Professor, parlementslid,
fractievoorzitter: wat doet Hendrik
Vuye in zijn weinige vrije tijd?
Sinds ik fractievoorzitter werd, was
er van vrije tijd echt geen sprake
meer. Ik ben nu namelijk ook lid van
de bestuursorganen van de Kamer
en de N-VA. Er is bovendien nog het
meerderheidsoverleg en het overleg
met de N-VA-ministers. Mijn passies
buiten de politiek? Wielrennen en
natuurlijk mijn drie katten.

Tien jaar dorpsrestaurant
Tien jaar geleden werd het eerste dorpsrestaurant in Schoonbeek opgestart. Ondertussen
beschikt Bilzen over negen dorpsrestaurants op acht verschillende locaties. Wekelijks
komen ongeveer 400 Bilzenaren, voornamelijk senioren, een gezond driegangen menu
eten tegen een democratische prijs.
Het 10-jarig bestaan werd op 3 december gevierd met een heus avonddorpsrestaurant. Naast
het lekkere eten vergastte het stadsbestuur de aanwezigen ook op haar toekomstplannen
voor de dorpsrestaurants.
We willen graag voortbouwen op het succes, vertelt schepen van Sociale Zaken Luc Hendrix.
De dorpsrestaurants behouden hun oorspronkelijke opzet, maar het initiatief zal er in de
nabije toekomst een nieuwe dimensie bij krijgen. Zo wordt er een herstelcafé gekoppeld
aan het dorpsrestaurant. Hier leren de bezoekers dat herstelling een goed alternatief is voor
weggooien. Buurtgenoten kunnen er elektrische apparaten, fietsen, meubels en kleren gratis
laten herstellen. Daarnaast wordt er gewerkt rond thema’s als gezondheid en mobiliteit.
Burgemeester Brepoels benadrukte het belang van de vele vrijwilligers en de sociale
tewerkstelling in de dorpsrestaurants.

bilzen@n-va.be

lid via N-VA
Steun onze afdeling en word

Na onderzoek van verschillende denkpistes voor een nieuwe kinderopvang in
Beverst, viel de keuze op de Zonhoevestraat, meer bepaald het binnengebied naast de
turnzaal van lagere school Talenthuis.
Frieda, Luc en Walter in Beverst.

De bedoeling is om in deze zone een insteekweg aan te leggen, iets verder dan de
ingang van de school. Aan de linkerzijde bereiken we op die manier het stuk grond,
aan de achterzijde van de school. Hierop leggen we een parking aan en bouwen we naast het schoolgebouw een
gelijkvloers filiaal voor kinderopvang Domino. De insteekweg zal op termijn dienen als verbindingsweg met het
later uit te bouwen woongebied in de Zonhoevestraat. Het voorontwerp is momenteel in uitvoering, waardoor we
komende zomer met de bouwwerken kunnen beginnen.

Goede oplossing voor de kinderen

Wij zijn enorm verheugd dat er eindelijk een oplossing is gevonden voor de nieuwe kinderopvang in Beverst. We
besparen heel wat geld door niet verder te investeren in het pand Hendrickx maar het is vooral ook een goede
oplossing voor de kinderen. Die hoeven nu niet langer de weg over te steken en kunnen zo op een veilige manier de
kinderopvang bereiken.

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

www.n-va.be/bilzen

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 92 35

Wouter Raskin

Kamerlid en voorzitter
gemeenteraad
wouter.raskin@n-va.be
089 51 92 35

Gemeenteraadsleden:

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

OCMW-raadsleden:

Hilde Luca en Miriame
Snellings

Voorzitter AZ Vesalius:
Yvan Vanbockryck
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
Philippe
Muyters:
Vlaams
minister
van
Werk,
Economie,
Innovatie
en
Sport
Philippe
Muyters:
van Werk, Economie,
Innovatie en Sport
Vandeput
(minister
van Vlaams
Defensieminister
en Ambtenarenzaken),
Jan Jambon
een N-VA ’ er. Als Kamervoorzitter kijkt
(vicepremier
en minister
van Binnenlandse
Zaken, Veiligheid, Grote Steden en
Siegfried Bracke toe op het goede verloop
Jan Peumans:
Peumans:
voorzitter
Vlaams Parlement
Parlement
Jan
voorzitter
Vlaams
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
van het parlementaire debat.
en Administratieve
Vereenvoudiging).
Liesbeth Homans:
Homans:
viceminister-president en
en Vlaams
Vlaams minister
minister van
van Binnenlands
Binnenlands Bestuur,
Bestuur, Inburgering,
Inburgering, Wonen,
Wonen, Gelijke
Gelijke Kansen
Kansen en
en
Liesbeth
viceminister-president

