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Frieda Brepoels, uw burgemeester en lijsttrekker
De afgelopen vijf jaar hebben we hard gewerkt aan een veilige, leefbare en aangename stad om in te
wonen. Maar we hebben nog werk voor de boeg. Iets meer dan een half jaar scheidt ons van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktober zal u de beleidsploeg mogen evalueren. De N-VA-fractie heeft
samen met de coalitiepartners Pro-Bilzen en Open Vld voor verandering gezorgd in Bilzen. De Bilzenaar
gaat er op vooruit en onze stad is gezelliger en dynamischer dan ooit. De financiën staan weer op punt,
de schuldenlast is sterk afgebouwd en er zal voor meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd zijn. Maar het
werk is nooit af. We versterken onze ploeg met jong talent, dat samen met u nieuwe ideeën en plannen
wil uittekenen voor de toekomst van Bilzen.
We stellen met veel plezier reeds nu een aantal nieuwe mensen aan u voor.

Heel veel nieuwe mensen versterken de N-VA in Bilzen
Kenny CLAESEN

37 jaar • Kleine-Spouwen
Kenny is zaakvoerder van Claesen
Computersystems/Leaf printers in
Merem en gehuwd met Natalie Van
Der Heijden, die logopediste is. Zij
verwachten in de zomer hun eerste kindje. Kenny is altijd erg actief
geweest in het voetbal (Eigenbilzen,
Veldwezelt). Z’n werk en jong gezin
zijn Kenny’s passie.

Dirk SLECHTEN
50 jaar • Bilzen

Dirk was 25 jaar ondernemingsbankier en is sinds
2015 manager bij Nijst Natuursteen
Bvba. Hij is gehuwd met Karen Knuts
en heeft twee kinderen: Jill en Lance.
Dirk was altijd actief in het (zaal)voetbal als speler en jeugdtrainer en is al
zestien jaar actief lid en voorzitter van
de wielertoeristen van de Bilzerse Fun
Bikers vzw. Hij doet ook wekelijks aan
‘Hiking’, een combi van actief wandelen en socializen.
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Katrien MOERMANS
42 jaar • Martenslinde

Katrien woont samen met Bert Vangertruyden. Ze is de trotse mama van
drie jonge kinderen: Stella, Lies en
Anna. Ze is licentiate geschiedenis.
Verder houdt Katrien van sporten
en koken. Ze is ook een aanwezige
mama op Scouting Reynaert in Grote-Spouwen, de
muziek- en tekenacademie, de karateclub, dansschool
Move ’n shape, Koninklijke Harmonie De Eendracht
Kleine-Spouwen en de volleybalclub in Riemst.

Elke VANHEUSDEN
43 jaar • Bilzen

Elke is kinesiste in de groepspraktijk
'Fysio with a Smile' en heeft daarnaast
een eigen praktijk in Munsterbilzen
met de naam 'Dierenfysio Fit and
Fun'. Haar werk is eveneens haar passie. Ze geeft dan ook met plezier als
enige in België ‘fysio pilates’ voor zowel senioren als andere doelgroepen.
Ze is erg begaan met dierenwelzijn.
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Jeroen MEERTENS

Eerste inburgeringsceremonie in Limburg

Een van onze jongste kandidaten is
Jeroen. Hij is student aan de universiteit
in Hasselt, waar hij zijn eerste masterjaar
in de rechten volgt. Jeroen is oud-leider
van de KLJ in Waltwilder en zit in de
organisatie van het Floorfillerfestival op
Alden Biesen. Daarnaast is hij gedreven
muziekproducent en DJ Jerrymore.

OCMW-voorzitter Luc Hendrix en burgemeester Frieda
Brepoels zetten recent de inburgeraars, die in de voorbije
twee jaar een succesvol integratietraject hebben afgelegd,
in de bloemetjes.

23 jaar • Waltwilder

Marc SMULLENBERGHS
55 jaar • Bilzen

Wivina BRIERS
56 jaar • Beverst

Wivina is fiere moeder van Michelle en Fréderique en
grootmoeder van Charlotte en Julie. Zij is afgevaardigd bestuurder van Connaction en X², een women@
work-organisatie in combinatie met een blad en een
maatschappelijk goed doel in één. In haar vrije tijd
wandelt en fietst ze veel en probeert ze zoveel mogelijk tijd te besteden aan haar kleinkinderen.

Marc is samenwonend met Annick Duelen en
stiefvader van Charlotte Bar. Beroepsmatig is
hij transport manager in Luxemburg. Door
zijn drukke job is Marc niet meer actief in de
sport, maar hij was lang voetballer én trainer
bij Waltwilder en ’s Herenelderen.

Nieuw jeugdcentrum
De Bilding geopend
in paasvakantie
Jeannine VAN GOOL
74 jaar • Bilzen

Reinhilde APPERMANS

Jeannine is weduwe van Frans Coelmont en moeder van
Geert en Dirk. Ze is de trotse oma van vijf kleinkinderen
met een zesde op komst. Als lerares gaf ze Nederlands en
Duits in het H. Grafinstituut in Bilzen. Ook is zij erg actief
in het verenigingsleven (o.a. Markant) en als vrijwilliger.
Jeannine is ook nog lid van de seniorenadviesraad.

48 jaar • Martenslinde

Reinhilde is getrouwd met Peter en
mama van Hanne en Lowie. Ze is
licentiate pedagogische wetenschappen
en werkt als lerares gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen in
het VIIO Tongeren-Borgloon. Ook is
ze voorzitster van de schoolraad in de
basisschool H. Graf Bilzen. Haar hobby’s zijn fietsen, wandelen en een leuke
tijd doorbrengen met het gezin. Ze wil
vooral betrokken zijn in de hobby’s van
de kinderen, zoals de jeugdploeg Bilzerse-Waltwilder VV.

Jeremy HOJNIAK
37 jaar • Schoonbeek

Jeremy is getrouwd met Jessy, die onthaalmoeder is
bij de smurfjes in Rooi. Zijn kinderen Bjarne, Liam
en Iben zijn z’n trots. Als zelfstandig consulent in
de energiesector heeft hij de handen vol. Ontspannen doet hij bij de Fun Bikers en al kokend in zijn
foodtruck. Hij is oud-Chiroleider van Bilzen.
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“Een inburgeringsattest ontvangen is een eerste stap in
het integratieproces. Echte integratie verloopt via het werk, in het
verenigingsleven en in de buurt. Kortom, via het opbouwen van een
netwerk. Een goede kennis van de Nederlandse taal en de Vlaamse
samenleving is daarbij cruciaal. Het sociaal huis en de stad zullen de
inburgeraars actief blijven volgen en waar nodig ondersteuning
bieden”, zegt Luc.

Vriend NIJS

53 jaar • Munsterbilzen
Vriend is vader van Lisa, Mathias en Estée. Hij woont
samen met Kim en haar kinderen Kiyan en Thiemen. Vriend werkt als bediende customer service
bij klimatisatiebedrijf ABN en was in zijn jeugdjaren
hoofdleider van KSJ Herderen. Op dit moment zijn
vooral tennis, lopen en voetbal zijn favoriete vrijetijdsbesteding.

Na 25 jaar is het eindelijk zover:
er wordt niet alleen heel goed
geluisterd naar de noden van de
jongeren, maar er wordt ook naar
gehandeld. “Ik ben blij dat aan het
einde van de paasvakantie het
nieuwe jeugdcentrum voor Bilzen
en omgeving opende”, zegt fractievoorzitter Joris Cielen.
Dit jeugdhuis overtreft alle verwachtingen.
Er is niet alleen de fuifzaal, maar ook een
kleinere zaal voor privéfeestjes en een
repetitielokaal. Ook is er een mooie keuken.
Zo kunnen jongeren alle activiteiten opzetten
die ze wensen. “Jong N-VA heeft hier lang
voor geijverd. Ik ben dan ook heel blij dat
ik deel mocht uitmaken van de werkgroep
die door Griet Mebis, de schepen van Jeugd,
werd opgericht. Ik bedank de jeugdraad en
alle vrienden die hun beste beentje hebben
voorgezet om tot dit mooie resultaat te
komen”, besluit Joris.

Joris CIELEN
Fractievoorzitter

Adviesraad voor betere toegankelijkheid
De stedelijke adviesraad voor toegankelijkheid (STAR) heeft in het
verleden al goede tips en adviezen gegeven in dossiers waar
toegankelijkheid cruciaal is. Denk maar aan de fietsstraat in Rosmeer.
Op dit ogenblik is de STAR hard aan het werk om een memorandum voor de verkiezingen
te maken. Recent is deze adviesraad uitgebreid met een aantal mensen uit het werkveld
en nieuwe ervaringsdeskundigen. Samen werken ze aan een aantal aandachtspunten
die onze stad leeftijdsvriendelijker moet maken. Dit gaat onder meer over activiteiten
in de vrije tijd en een heuse toegankelijkheidsambtenaar.
Want toegankelijkheid is belangrijk voor mensen van alle
leeftijden. Van kinderwagen, over rollator tot rolstoel. Met of
zonder visuele handicap of fysieke beperking.

Walter BOLLEN
Schepen van Toegankelijkheid

IJzeren Rijn biedt kansen voor beter
reizigersaanbod Bilzenaren
Vlaams minister Ben Weyts startte een politiek drielandenoverleg
(Vlaanderen, Nederland en Duitsland) voor de reactivering van de
IJzeren Rijn, een belangrijke goederenlijn vanuit de Antwerpse haven
naar het Duitse Ruhrgebied.
Kamerlid Wouter Raskin dringt er ondertussen bij federaal minister Bellot op aan, om
ook aan dit overleg mee te werken. De IJzeren Rijn is
immers een goed alternatief voor de huidige Montzenlijn
die zowat alle goederenvervoer via Bilzen over Luik naar
Duitsland leidt. Indien deze lijn ontlast kan worden
door de IJzeren Rijn, komt er ruimte vrij voor meer
reizigersvervoer voor de Bilzenaren en de Limburgers.

Wouter RASKIN
Gemeenteraadsvoorzitter
Federaal volksvertegenwoordiger
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Waar Vlamingen thuis zijn.
Waar u thuis bent.
Het land van de koers, van de
flandriens en van de leeuwenvlaggen
aan de meet.
Waar elke kerktoren zijn
eigen muziekfestival heeft.
Waar mensen op vrijdagavond
aanschuiven voor frietjes en op
zondagochtend voor koffiekoeken
en pistolets.
Een gastvrij land dat houdt van
gedeeld plezier en van lekker eten
in goed gezelschap.
Toon dat u thuis bent in Vlaanderen.
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja,
waarom niet, uw dorpskoers.
Uw vlag, uw thuis.

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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