
Geniet van het voorjaar!

N-VA Bilzen verzet zich tegen trajectcontroles 
door privépartner
Weldra verschijnen de eerste trajectcontroles in het straatbeeld. Het stadsbestuur plant maar liefst twaalf 
trajecten. Men gaat hiervoor in zee met drie private bedrijven die zich verzamelen in het consortium TaaS 
(‘Trajectcontrole-as-a-Service’). TaaS zal, net als de stad, veel geld verdienen aan snelheidsovertredingen. 
Veel experten zijn stellig: een dergelijk verdienmodel komt de verkeersveiligheid niet ten goede.

Op de gemeenteraad van december 2021 werd beslist om 
trajectcontroles te installeren op twaalf plekken in Bilzen. 
Het stadsbestuur gaat daarvoor in zee met een privaat 
bedrijf dat er een verdienmodel voor uitwerkte. TaaS doet 
de investering en krijgt daarvoor in ruil 24 euro per boete, 
plus 21 procent btw. Het restbedrag gaat naar de stadskas. 
U betaalt!

Verkeersveiligheid topprioriteit
Laat het duidelijk zijn: verkeersveiligheid is voor ons een 
topprioriteit. Maar veiligheid en bij uitbreiding verkeers-
veiligheid zijn kerntaken van een overheid. Enkel op die 
manier wordt het algemeen belang gegarandeerd. Want 
het kleinste kind weet: een private partner wil in de 
eerste plaats geld verdienen. En liefst zoveel mogelijk.

Eenzelfde overeenkomst vernietigd
De samenwerking tussen TaaS en het stadsbestuur ligt 
zwaar onder vuur. In Bonheiden werd een gelijkaardige 
overeenkomst immers door de bevoegde Vlaamse 
minister vernietigd omdat het model minstens deels 
de lokale autonomie opgeeft en omdat er geen markt-
raadpleging georganiseerd werd. Maar ondanks die 
opmerkingen gaat men in Bilzen gewoon door.

Verdoken belastingverhoging
TaaS weet goed waarom het in Bilzen investeert. 

Voor twaalf trajectcontroles bedraagt de investeringskost 
voor TaaS 2,4 miljoen euro. In de beginfase verwacht 
men dagelijks negentig boetes per traject, na een gewen-
ningsperiode nog dertig. Op een jaar tijd worden er dus 
ongeveer 131.400 boetes uitgeschreven. Laat ons uitgaan 
van de laagste boete van 53 euro. De stad betaalt per 
boete 29 euro inclusief btw. De privéfirma strijkt op die 
manier 3,8 miljoen euro op, en de stadskas wordt gespekt 
met zo’n 3,1 miljoen euro. Van een verdoken belasting-
verhoging gesproken.

Door in zee te gaan met een private partner heeft het 
stadsbestuur geen volledige autonomie meer over de 
verkeersveiligheid.

Volg ons online en blijf op de hoogte van onze activiteiten!
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Troosteloze leegstand Trompetterswoning en Apostelhuis
Alden Biesen is de onbetwiste parel aan de Bilzerse kroon. Een troef die Bilzen wereldberoemd maakt en heel wat  
toeristen naar onze stad lokt. Een plek waar veel evenementen een thuis vinden. De Vlaamse Gemeenschap runt de  
uitbating van Alden Biesen op een voortreffelijke wijze. Een schril contrast met het stadsbestuur, dat het Apostelhuis  
en de Trompetterswoning gewoon laat leegstaan, terwijl de stad elke maand huur betaalt aan de Vlaamse Gemeenschap. 

Daar waar de Vlaamse Gemeenschap Alden Biesen in principe uitbaat, geldt dat niet voor het Apostelhuis en de Trompetters-
woning aan de Notendreef. Het stadsbestuur stond er immers op om dat stukje zelf te bestemmen. Dat is uiteraard een legitieme 
beleidskeuze. Maar je moet er dan wel wat mee doen, natuurlijk. De vele wandelaars en toeristen kunnen niet anders dan vast-
stellen dat dit stukje Alden Biesen er troosteloos en verlaten bij ligt. Toch een beetje een schandvlek in zo’n prachtig geheel.

Wij roepen het stadsbestuur dan ook op om met spoed een keuze te maken. Ofwel laat je ook het Apostelhuis en de Trompetters-
woning beheren door de Vlaamse Gemeenschap, ofwel doe je er wat mee. De site is te waardevol om ze te laten verkommeren. 

Dankzij het project Kindertapaz kunnen  
lagereschoolkinderen in de buitenschoolse 
kinderopvang proeven van diverse workshops. 
Door deel te nemen aan sport-, muziek- en  
theateractiviteiten ontdekken ze spelenderwijs 
waar hun interesses en talenten liggen.

Oude politieke cultuur raakt maar moeilijk uitgeroeid in Bilzen
Wekelijks keurt het voltallige schepencollege de betalingsstaten goed. Dat zijn tal van eerder ‘kleine’ rekeningen voor  
bijvoorbeeld de aankoop van doe-het-zelf- en bureaumateriaal. Wat onlangs geruisloos de goedkeuring van het voltallige  
schepencollege kreeg was ontstellend. Met uw zuurverdiende centen werd een teambuildingsactiviteit van ToB en stookolie  
voor heemkundekring Bilisium betaald.

ToB gaat uit eten op uw kosten
Een etentje in een Italiaans restaurant is 
natuurlijk superlekker. En aan teambuil-
ding doen is altijd een goed idee. Maar 
in Bilzen ontvangen politieke fracties 
fractiegelden om hun werking te on-
dersteunen. Naast die fractiegelden je 
restaurantbonnetje van om en bij de 350 
euro laten betalen door de stad, onder de 
noemer ‘teambuilding’? Dat is tweemaal 
langs de kassa passeren. Dat is er toch 
echt wel over.

Stookolieton van Bilisium gevuld
Terwijl zoveel mensen en verenigingen 

kreunen onder torenhoge energiekosten, 
krijgt de heemkundekring een cadeau  
van bijna 1.400 euro. Op basis van een 
unaniem besluit van de gemeenteraad  
betaalt de stad de renovatie en de huur 
van het pand in de Kloosterstraat. Tot  
zover geen probleem. In ruil betaalt  
Bilisium eigen verbruikskosten (water, 
gas, elektriciteit ...). Maar burgemeester 
Johan Sauwens en schepen Maike Meyers 
(ToB), tevens bestuurders van Bilisium, 
krijgen het voor mekaar om er een gevul-
de mazoutton bovenop te geven. Dat is in 
tegenspraak met de overeenkomst die de 
gemeenteraad goedkeurde. 

Of je het nu zelfbediening of normverva-
ging noemt, het is triest dat een voltallig 
schepencollege dit zomaar laat passeren. 

Dankzij de middelen die Vlaams minister Zuhal Demir  
vrijmaakt inventariseert de stad mogelijke PFAS-vervuiling 
op acht oude stortplaatsen. Hopelijk pakt het stadsbestuur 
daarna de verloederde site van het oude containerpark aan.  
We vragen dat de stad de zone weer aan de natuur geeft en  
er opnieuw een bos van maakt.

 

Goed zo!

‘Teambuilding’ ToB: 

343,60
Stookolie Bilisium: 

1379,40
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NASSÈR NIJS volgt Rudi Dops op in bijzonder comité 
voor de sociale dienst
In april staat Rudi Dops zijn zitje in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) af aan Nassèr Nijs. 
Het BCSD neemt vooral beslissingen over individuele hulpverlening, zoals de toekenning van een leefl oon, 
begeleiding bij schuldbeheer of een voorschot op de werkloosheidsvergoeding. 

“Ik beschouwde het als mijn taak om mensen te helpen waar dat moest”, 
vertelt Rudi Dops. “Maar ook om ervoor te zorgen dat er in bepaalde 
dossiers meer nadruk gelegd werd op werkwilligheid en erop te letten 
dat nieuwkomers de taal leren en onze maatschappij respecteren, zodat ze 
gemakkelijker een job vinden. Zelf heb ik me steeds verdiept in de voor-
gelegde dossiers. En ik ben dan ook erg fier dat er op mijn voorstel een 
grondige doorlichting komt van de langlopende leefloondossiers van onze 
stad. Sommige mensen krijgen al jarenlang deze uitkering zonder dat daar 
iets tegenover staat. Nu zal meer systematisch nagegaan worden in welke 
dossiers een activeringstraject zinvol is.” 

Rechten en plichten
Iets wat zijn vervanger, Nassèr Nijs, zeer goed zal opvolgen. “Ik wil in de eerste plaats Rudi danken voor zijn inzet en voor 
hetgeen hij de afgelopen jaren bereikte in het BCSD”, zegt Nassèr Nijs. “Ik ben vereerd dat ik Rudi mag opvolgen. De lijnen 
die hij uitzette zal ik op mijn beurt bewaken. Ik zal er zijn voor de Bilzenaar die het moeilijk heeft en hem steunen waar 
nodig binnen de context van een gezond rechten- en plichtenverhaal.”

 Nassèr bouwt voort op de lijnen 
die Rudi Dops uitzette in het BCSD. 

Jong N-VA Bilzen-Hoeselt
Anticiperend op de nakende gemeentefusie geven de 
jongerenafdelingen van Bilzen en Hoeselt alvast het goede 
voorbeeld. Samen vormen ze voortaan één sterke ploeg.

Daan Duchateau uit Bilzen werd voorzitter. Hij wordt 
bijgestaan door ondervoorzitter Rhune Neven uit Hoeselt. 

Veel dank aan aftredend voorzitter Sacha Vanelderen en 
ondervoorzitter Jan Stulens voor de jarenlange inzet! 
Zij blijven bestuurslid samen met Tisha, Robin, Jorik, 
Mika, Lucas, Amber en Maarten.

De Europese energiecrisis:
over betaalbaarheid,
duurzaamheid en bevoorrading

Gespreksavond met Bert Wollants

Dinsdag 19 april om 20 uur

JC De Bilding
Eikenlaan 33, 3740 Bilzen 

Organisatie: Jong N-VA Bilzen-Hoeselt
Gratis toegang

Iedereen 
welkom!

www.n-va.be/bilzen
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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