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Forse stijging prijzen
rusthuis Demerhof is
harteloze beslissing
Tijdens de OCMW-raad van 15 december vorig jaar besloot het schepencollege de dagprijzen in woonzorgcentrum Demerhof
met ingang van 1 mei 2021 in één ruk te verhogen met maar liefst vijf euro per dag. Volgens het stadsbestuur verantwoordt de
verlieslatende werking deze drieste beslissing. N-VA Bilzen verzette zich tegen deze harteloze beleidskeuze.
Bevoegd schepen Maike Meijers (ToB)
verdedigde de prijsstijging vurig. Ze
schermde met de prijzen in tal van rusthuizen in Limburg om zo tot de conclusie
te komen dat de prijs in het Demerhof
flink mag stijgen.

Appelen met peren vergelijken
Maar wanneer je de prijzen van zowel
openbare als die van private rusthuizen
door mekaar klutst, vergelijk je natuurlijk appelen met peren. Dat is geen goede
basis om zulke ingrijpende beslissingen te
nemen. Net zoals de kwaliteit van de zorg,
de mooie locatie, het uitgebreide aanbod
inzake ontspanning of de goede keuken
terechte argumenten zijn.
Dat het team van verpleeg- en zorgkundigen in het Demerhof top is zal niemand
betwijfelen. Ook de andere troeven die
mevrouw Meijers opsomt, kan men niet

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 9 februari

miskennen. Maar voor N-VA Bilzen
rechtvaardigt dit in geen geval zulk een
forse prijsstijging.

Geen solidariteit voor onze ouderen
Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wanneer
je vaststelt dat je met verliezen kampt,
heb je twee keuzes: ofwel beslis je als
stadsbestuur om de kost van de zorg voor
je senioren solidair te laten dragen door
de gemeenschap. Ofwel reken je de kost
door aan de senioren zelf. De keuze die
mevrouw Meijers maakte is een harteloze
beleidskeuze. En dat op de vooravond van
Kerstmis, in een moeilijke corona-periode, waarbij alle overheden burgers en bedrijven bijspringen om hen te helpen het
hoofd enigszins boven water te houden.
Op zo’n moment doet Bilzen het tegenovergestelde. Hier is geen sprake van solidariteit. De factuur komt ten volle terecht

bij de Bilzerse senioren en bij uitbreiding
ook bij hun kinderen.

Zwembad en cultuurcentrum kosten
ook bakken geld
Vaststellen dat de inkomsten de kosten
niet dekken en dan overgaan tot zo’n
zware verhoging van de factuur is niet
hoe wij het graag zien. Het wijst op een
gebrek aan empathie ten aanzien van onze
senioren.
Want ook het zwembad, cultuurcentrum
De Kimpel of de bib kosten handenvol
geld. Maar ze worden wel erg laagdrempelig en haast kosteloos aan de Bilzenaar
aangeboden. En terecht! Maar senioren
zouden dan maar hun eigen boontjes
moeten doppen? Neen, dat is niet wat wij
verwacht hadden van een zelfverklaard
warm stadsbestuur.
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Dit zijn wij
“In deze rubriek stellen we u telkens voor aan enkele van onze mensen. Oudgedienden of jongeren, medewerkers
op de achtergrond of mandatarissen, allemaal met dezelfde passie: van Bilzen een nóg fijnere stad maken om in te
wonen!” - Wouter Raskin, volksvertegenwoordiger en N-VA-fractieleider in Bilzen.

Willy Crals

Nassèr Nijs

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

85 jaar
Gehuwd met Anny Dehasque, vader van
6 kinderen en opa van 9 kleinkinderen
Woont in Schoonbeek
Op rust gestelde aannemer bouwwerken
Houdt van fietsen, tuinieren en koken

60 jaar
Gehuwd met Jan
Zelfstandig kapper
Lid van de Parochieraad Munsterbilzen
Speelt piano
Houdt van Gregoriaanse muziek

Waarom woon je zo graag in Bilzen?

Waarom woon je zo graag in Bilzen?

Er is volop natuur om te wandelen en te fietsen. Het afgelopen jaar zijn we massaal op zoek gegaan naar wandel- en
fietsroutes. Als Bilzenaar moet je daarvoor niet eens de
gemeentegrenzen over. En het centrum en de vele kastelen
bieden meer dan voldoende bezienswaardigheden. Voor die
groene toegankelijkheid blijf ik me ook inzetten.

Ik ben een echte Bilzenaar. Bilzen is een warme plek waar
altijd iets te beleven valt. Het is geweldig goed gelegen en er
zijn nog veel lokale handelaars die hun klanten een persoonlijke bediening geven. Eigenlijk hoef je niet buiten onze stad
om iets aan te kopen. Alles is er. Nu alleen nog zorgen dat
iedereen ook wéét wat er te doen is, én de nodige voorzieningen voor gehandicapten.

Vanwaar komt jouw engagement voor de N-VA?

Vanaf 1982 was ik kandidaat op de VU-lijst. Daarna was ik
kandidaat voor de N-VA met steeds dezelfde waarden en
het geloof in een hechte Vlaamse gemeenschap. Ik wil niet
aan de zijlijn staan en zet graag dingen in beweging. Dat is
altijd mijn drijfveer geweest om me kandidaat te stellen bij de
verkiezingen.

Waarom moeten mensen op de N-VA stemmen?

Volgens mij is de N-VA de enige echte volkspartij. Wij komen
op voor de arbeider én de zelfstandige. Voor elk geloof, elke
geaardheid of herkomst. De N-VA is er voor iedereen en wil
voor iedereen het beste!

Vanwaar komt jouw engagement voor de N-VA?

Ik kom uit een echt VU-nest. Na de ontbinding van de Volksunie bleef ik verweesd achter. Na de opstart van de N-VA heb
ik geen moment getwijfeld.

Waarom moeten mensen op de N-VA stemmen?

Omdat de N-VA veel jonge mensen in haar bestuur heeft. Dit
is goed voor de toekomst. De partij is een perfecte mix van
mensen met expertise door jarenlange inzet en carrière en
jonge mensen, die hun schouders mee willen zetten onder de
partij.

Goed zo!
Asielcentrum Grote-Spouwen
Naar aanleiding van de vorderingen in het strafonderzoek verklaarde het stadsbestuur, zowel op
de gemeenteraad als in de media, dat de locatie in Grote-Spouwen niet de juiste plek is om een
asielcentrum uit te baten. Wij zijn tevreden dat het stadsbestuur ons eindelijk volgt in wat wij
al een jaar lang zeggen!

Verlichte kerken
In deze barre en donkere coronatijden brengt het stadsbestuur letterlijk licht in alle
deelgemeenten en gehuchten. De verlichte kerken zijn een mooi en geslaagd initiatief.

Blokbar Open Ondanks Corona
Super dat het stadsbestuur gevolg geeft aan de omzendbrief van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de blokbar
gecontroleerd open houdt. Het is goed dat ondanks de omstandigheden alles gedaan wordt om onze jeugd een studieplek aan te
bieden.

bilzen@n-va.be
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Vlaamse subsidies voor veilige schoolroutes
Vlaams minister Lydia Peeters voorziet 30 miljoen euro om schoolroutes te beveiligen. De beschikbare subsidie moet
tijdig aangevraagd worden. Kwestie van niet bij de pakken te blijven zitten.
Het stadsbestuur gaf al meermaals
aan sterk te willen inzetten op
veilige fietsinfrastructuur en veilige
schoolomgevingen. Wij onderschrijven die ambitie ten volle. Tussen
droom en werkelijkheid staat echter
niet zelden een financiële realiteit,
want koken kost vaak veel geld.

voor fietsers veiliger maakt. De
ouderraad en de directie van HGI
wachten al heel lang op de nodige
aanpassingen op Meershoven en de
Pijpenpoort.

Buitenkans
Van de 30 miljoen euro die de minister voorziet is de helft beschikbaar
om veilige schoolroutes te creëren aan
gemeentewegen. Die financiële surplus mogen we niet laten voorbij gaan.
Wij roepen het stadsbestuur op om de
subsidie tijdig aan te vragen en deze
buitenkans niet te laten schieten.

Werk aan de winkel
In Bilzen zijn er concrete dossiers die
al een hele tijd actueel zijn. Zo vragen
ouders uit Hees al lang naar maatregelen die de gevaarlijke Tombestraat

Ook de vraag vanuit Waltwilder en
Hoelbeek om de Langstraat en Groenendaal aan te pakken in functie van
veilig fietsverkeer voor hun schoolgaande kinderen is heel concreet.
Werk aan de winkel, aan de slag!

www.n-va.be/bilzen

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

