
Een gokkantoor in uw centrum: 
onbegrijpelijke keuze
Onderaan de Brugstraat, pal aan de Markt, bevindt zich al jaren een 
gokkantoor. Voormalig burgemeester Frieda Brepoels weigerde steevast 
de goedkeuring hiervoor te ondertekenen, maar het gokkantoor kreeg toch 
toelating van de kansspelcommissie. 

Nieuwe procedure 
Recent wijzigde de procedure 
voor de vergunning van gok-
kantoren. De aanvrager moet 
nu eerst een overeenkomst 
afsluiten met het college van 
burgemeester en schepenen. 
Je kan nu dus als stadsbestuur 
een duidelijk statement maken 
tegen gokken door daar niet op 
in te gaan. Maar niet in Bilzen.

College ondertekent overeenkomst met gokkantoor
Door de ondertekening van die overeenkomst steunt het stadsbestuur de 
uitbating van het gokkantoor. Pal in het stadscentrum, de plek waar ook 
veel jeugd rondloopt om te shoppen, voor een terrasje of ander vermaak. 
Dit is geen gepaste omgeving voor een gokkantoor. Wij begrijpen de keuze 
van het stadsbestuur dan ook helemaal niet. 

College verdedigt beslissing
Argumenten als “Het is maar één enkel gokkantoor” of 
“-18-jarigen krijgen geen toegang” tonen aan dat het 
stadsbestuur de problematische gevolgen van gokken 
compleet onderschat. Het kan nochtans anders. Kijk naar 
Hasselt, dat zich recent met succes verzette tegen een 
gokkantoor in haar binnenstad.

Frieda Brepoels, gemeenteraadslid

Beste Bilzenaren,

Het zijn uitzonderlijke tijden. De nasleep 
van corona en een oorlog op het 
Europees continent zorgen voor de 
hoogste infl atie sinds de jaren ‘70. 
Een fundamenteel fout Belgisch energie-
beleid doet daar nog een schep bovenop, 
waardoor onze energiefactuur nog méér 
dan in andere landen onbetaalbaar dreigt 
te worden. 

Gelukkig voorzien heel wat instanties 
steunmaatregelen. Maar veel mensen 
zien door de bomen het bos niet meer. 
Wat met mijn voorschotfacturen? Op 
welke premie heb ik recht? Wat is de 
deadline voor het aanvragen van mijn 
stookoliepremie? Kan u er nog aan uit?

Veel mensen spreken ons aan over het 
gebrek aan hulp. Ze hebben het gevoel 
dat ze nergens gehoord worden. Dat leidt 
tot frustratie, waardoor mensen dreigen 
af te haken. Ook de ondersteuning door 
het stadsbestuur blijft ondermaats. Voor 
alle energievragen is er welgeteld twee 
uur per week iemand beschikbaar, en 
dan nog enkel op afspraak op maandag-
namiddag. Wij roepen het stadsbestuur 
op om zijn dienstverlening uit te breiden 
en om er te zijn voor zijn mensen.

In deze moeilijke tijden staan wij paraat 
om u, waar mogelijk, verder te helpen. 
Zoekt u tevergeefs naar informatie? 
Weet u niet waar u terechtkan? Aarzel 
niet en neem contact met ons op via 
bilzen@n-va.be. Wij 
nemen uw vragen ter 
harte en proberen u 
voort te helpen!

Dirk Coelmont
Voorzitter

Volg ons op sociale media en blijf 
op de hoogte van onze activiteiten!

@NVA_BilzenN-VA Bilzen nva_bilzen
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Vlaanderen, provincie, 
gemeente: N-VA werkt 
op alle niveaus!

Vlaams minister van erfgoed Mathias  
Diependaele bezocht samen met onze  
gedeputeerde Bert Lambrechts, Hoeselts  
schepen Bert Vertessen en Bilzers raadslid  
Frieda Brepoels de hoogstamboomgaard in  
Alden Biesen.

Samen met 13 Haspengouwse gemeenten, met 
de provincie en met Vlaanderen zetten Bilzen en 
Hoeselt hun schouders onder een ambitieus actie-
plan om hoogstamboomgaarden te bewaren en te 
versterken als natuurlijk erfgoed. 

Stad zet Vincentius letterlijk  
en figuurlijk in de kou
Iedereen kent en respecteert Sint-Vincentius als armoedevereniging. 
Tal van Bilzenaren die het niet makkelijk hebben, kunnen er al  
jaren terecht voor pakweg tweedehandskledij of voeding. Het  
stadsbestuur van Bilzen ondersteunde de vereniging jarenlang.

Van de Hasseltsestraat naar het oude ziekenhuis 
Enkele jaren geleden zorgde het toenmalige stadsbestuur voor huisves-
ting in enkele lokalen van het oude  ziekenhuis. Dit nadat de organi-
satie jarenlang opereerde vanuit een pand zonder verwarming aan 
de Hasseltsestraat. De mogelijkheid die daardoor geboden werd om 
in comfortabele omstandigheden hun ding te doen werd door de vele 
vrijwilligers erg gewaardeerd.

Van vandaag op morgen zonder water en verwarming
Onlangs merkten de vrijwil-
ligers dat er plots geen water 
meer uit de leiding kwam 
en dat de verwarming niet 
meer werkte. Contact met het 
stadsbestuur leerde al snel dat 
de stadsdiensten de opdracht 
kregen water en verwarming 
af te sluiten. Zonder enige 
verwittiging werden de talrijke 
vrijwilligers en het cliënteel 
voor voldongen feiten gezet.

N-VA Bilzen hekelt de gang 
van zaken en roept op een  
vereniging die mee het  
verschil maakt met meer  
respect te behandelen!

Kerkhofkapel  
onder water
Enkele jaren geleden restaureerde de kerk-
fabriek van Bilzen-centrum de kerkhof-
kapel aan de Hasseltsestraat. Afgelopen 
zomer zette een wolkbreuk de kapel meer 
dan een meter onder water. In het verslag 
van de kerkfabriek lezen we dat naast de 
wolkbreuk het niet of onvoldoende reini-
gen van de rioolroosters de oorzaak van de 
overstroming zou zijn. 

Aan de kapel vinden nog steeds vele men-
sen een moment van rust of bezinning. 
Wij pleiten ervoor dat de stad haar erfgoed 
waardeert en de riolering dan ook regel-
matig onderhoudt zoals het moet. 

Fusie N-VA- 
afdelingen  
verloopt volgens 
schema
Na een teambuilding voor de zomer 
was de bestuursvergadering van 
oktober de echte start van de  
eengemaakte fusieafdeling. 

N-VA Bilzen en N-VA Hoeselt  
vergaderden in Hoeselt voor het 
eerst samen. Vanaf nu schrijven we 
ons verhaal samen, met de blik op de 
gemeenteraadsverkiezing van 2024.

bilzen@n-va.be
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Eventbus voor de verenigingen klinkt als een late aprilgrap
Vorig jaar ontving stad Bilzen verschillende honderdduizenden euro’s van de Vlaamse Regering. Middelen die ter beschikking 
moesten gesteld worden van de vele Bilzerse verenigingen die kreunden onder de gevolgen van de pandemie. Eerder had de 
N-VA-fractie al kritiek op het feit dat het stadsbestuur maar liefst de helft van dat bedrag niet uitkeerde aan de verenigingen.

Totale miskenning van de verenigingen
De stad zou zelf de helft van de middelen  investeren in onder meer partytentjes,  handwasbakken, dispensers, drinkbussen en een 
… eventbus. Wat een miskenning van onze verenigingen! Alsof ze niet zelf kunnen beslissen op welke wijze de middelen die hen 
toekomen best geïnvesteerd worden.

Eventbus voor verenigingen? Extra voertuig voor de stad!
De gemeenteraad van oktober 2022 keurde het reglement goed voor de verhuur van de befaamde eventbus. Een busje dat reeds 
aangekocht werd in augustus 2021, maar geen enkele vereniging die er al die tijd gebruik van kon maken. Wie het uitleenreglement 
van dichtbij bekijkt, begrijpt al snel dat het natuurlijk de bedoeling is om dat busje maximaal ter beschikking te stellen van de eigen 
stadsdiensten, en niet (of nauwelijks) voor de verenigingen.

Conclusie: het stadsbestuur koopt een eventbus met centen die eigenlijk aan de verenigingen toekomen. 
Wanneer verenigingen dat busje willen gebruiken, moeten ze dat huren. Dus: geld betalen om hun eigen 
bus te gebruiken! Bovendien bepaalt het reglement dat de stadsdiensten steeds voorrang hebben. Dus zelfs 
wie bereid is te betalen voor het gebruik van zijn eigen bus, is lang niet zeker want de stad krijgt in elk geval 
voorrang om ze te gebruiken. 

Wouter Raskin,  
gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger

Apostelhuis Alden Biesen: voortschrijdend inzicht 
Om er een horeca-uitbating te mogen faciliteren betaalde de stad tot voor kort jaarlijks ongeveer 20.000 euro 
aan kosten voor onderhoud en energie en aan belastingen. Nadat de uitbater een jaar geleden stopte en de stad 
er niet in slaagde een nieuwe uitbater te vinden, bleek dat weggegooid belastinggeld.

N-VA Bilzen drong er al lang op aan de overeenkomst te beëindigen, zodat Alden Biesen zelf kan zorgen voor horeca. We zijn blij dat 
het stadsbestuur dat voorstel uiteindelijk steunt.

Jonge Bilzerse  
kunstenaars krijgen  
alle kansen
Het geslaagde monument op het kerkhof van  
Bilzen-centrum of de schitterende muurschildering 
aan het oude ziekenhuis. Jong talent van Bilzerse  
bodem krijgt alle kansen. 
Het stadsbestuur zet hier-
mee de visie van voormalig 
schepen Veronik Moesen 
verder en dat doet ons veel 
plezier. 

Veronik Moesen
Gemeenteraadslid

Goed 
zo!

www.n-va.be/bilzen
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Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 

€€€€€€€€€
€
€€€€

€€€€€

€€€€€€€€€

€€€€

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


