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Bilzen, een stad naar ons hart
In de uitzonderlijke en moeilijke tijden
die we meemaken, toont de Bilzenaar
zich van zijn warmste kant. Eerst en
vooral veel woorden van dank aan
iedereen die zijn beste beentje voorzet en
er alles aan doet om het coronavirus te
bestrijden in onze stad.

Dank ook aan u, aan álle Bilzenaren, om
vol te houden in moeilijke omstandigheden. De positieve resultaten weerspiegelen uw inzet, maar we zijn er jammer
genoeg nog niet. Samen zetten we door.

We leven allemaal heel erg mee met de
families die dierbaren verloren in een onEen oprechte dankuwel aan het lokale
gelijke strijd en afscheid moesten nemen
bestuur, de stadsdiensten, het OCMW
zonder de troostende aanwezigheid van
en de vele medewerkers om de dienstvrienden, buren en kennissen.
verlening naar ons allen zoveel mogelijk Veel moed en sterkte aan iedereen die
overeind te houden in zo veilig mogelijke herstelt van Covid-19. Het komt goed.
omstandigheden.
Dank aan de vele vrijwilligers die zich op
allerlei manieren inzetten, onder andere
door het maken van mondmaskers, het
organiseren van boodschappendiensten,
het coördineren van voedselbedeling aan
gezinnen in moeilijkheden, enzovoort.
Dank aan de vele zorgverleners, de
politie- en hulpdiensten, leerkrachten,
winkelmedewerkers, poetsdiensten en
aan iedereen die de Bilzerse gemeenschap draaiende houdt.

Stad weigert vraag om hulp voor
middenstand en horeca

De lange periode ‘in ons kot’ heeft de
Bilzenaar ertoe aangezet zijn woning
en tuin flink onder handen te nemen.
Heel veel mensen zitten met een uitzonderlijke hoeveelheid grofvuil of andere
vormen van afval. Daarom vroegen we
op de gemeenteraad van april om ieder
gezin een tegoedbon van 25 euro te
geven voor betalende afvalfracties op het
containerpark.

Ook onze lokale economie kreunt onder
de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen. Onze middenstanders en
horeca beleven wellicht hun zwaarste
crisis ooit. Vandaar onze voorstellen om:
• aan iedere Bilzenaar ouder dan 16 jaar
een bon te schenken ter waarde van 10
euro, te besteden bij onze Bilzerse middenstanders of horeca,
• het standgeld van de marktkramers dit
jaar niet te heffen,
• de subsidie aan onze middenstandsorganisaties te verdubbelen,
• de facturen van Bilzerse ondernemingen aan de stad sneller te doen betalen.
Helaas wilde het stadsbestuur niet weten
van die financiële tegemoetkoming
voor onze gezinnen en voor onze lokale
economie: de meerderheid van ToB en
Beter Bilzen stemde onze voorstellen
genadeloos weg.

Wouter Raskin
Fractievoorzitter
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#Coronavirus

Veel moed aan alle
hulpverleners
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 14 mei en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode.

Steun lokale handelaars
tijdens de coronacrisis

Koop ook lokaal
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Meer vrouw in de straat
Straatnamen worden in Bilzen al decennia bepaald op advies van de heemkundige kring Bilisium. Zij doen steeds prima
suggesties die verwijzen naar oude plaatsnamen.
Voor de nieuwe verkaveling Bivelenhof in Merem ging het helemaal fout. Op de gemeenteraad van april veegde de meerderheid van
ToB en Beter Bilzen de voorstellen van Bilisium zonder meer van tafel. Zeer betreurenswaardig, en meer dan een gemiste kans.

Markante vrouwen
Onze fractie betreurt het doorbreken van die jarenlange traditie, maar wil een constructief voorstel doen. Als de meerderheid de
expertise van het gerespecteerde Bilisium blijkbaar niet langer waardeert, stellen wij voor om in toekomstige dossiers nieuwe straten
regelmatig te vernoemen naar vrouwen die iets betekenden voor onze stad. Bilzen kent tal van markante vrouwen die een belangrijke
rol speelden in onze stad of die bijzonder bijdroegen aan de positieve beeldvorming van Bilzen. Voor onze N-VA-fractie, waar
vrouwen met raadsleden Frieda Brepoels en Veronik Moesen in de meerderheid zijn, is dat een belangrijk strijdpunt.
Welke vrouwen uit de Bilzerse geschiedenis verdienen volgens
jou een straatnaam? Laat het ons weten op bilzen@n-va.be.
Frieda Brepoels
Raadslid

Veronik Moesen
Raadslid

Opnieuw meer geldautomaten in onze deelgemeenten
U hebt het ongetwijfeld al gemerkt. Het vinden van een geldautomaat is niet altijd evident. In Bilzen centrum of in de wat
grotere deelgemeenten lukt het nog, maar in veel kleinere deelgemeenten zijn ze onvindbaar.
De problematiek rond het verdwijnen van de geldautomaten treft vooral de dorpen en
ook de lokale economie zoals de lokale bakker, de kruidenier en het dorpscafé.
Vlaams minister Zuhal Demir heeft daarom contact genomen met de grootbanken
om de uitrol van neutrale geldautomaten te bespreken. Terecht.
Banken zetten steeds meer in op het digitale, maar ze moeten er wel
voor zorgen dat iedereen mee kan, zeker ook onze senioren en
mensen die zich minder gemakkelijk kunnen verplaatsen.
Geldautomaten in de buurt moeten een basisrecht zijn en blijven.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Samen met tientallen vrijwilligers bedeelden de N-VA-bestuursleden de gemeentelijke mondmaskers in Bilzen.
Nog geen masker? Geen nood, ze zijn ook in uw buurt op komst. Hou zeker de brievenbus in het oog.
bilzen@n-va.be
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De afvalfactuur viel
alweer in uw bus

172.000 euro voor
schoolinfrastructuur in Bilzen

U herinnert ze zich nog wel. De verkiezingsbelofte der verkiezingsbeloften van ToB.
Zoals ze zelf schreven in hun verkiezingspropaganda: de onrechtvaardige afvalfactuur zou worden afgeschaft. Maar al
is de leugen nog zo snel, de waarheid
achterhaalt haar wel.

We maken met zijn allen een bijzondere periode door. Plots worden we met een internationale gezondheidscrisis geconfronteerd
die niemand had zien aankomen. Ook veel leerkrachten leverden
de afgelopen weken ongeziene inspanningen en dat in omstandigheden die niet evident zijn. Het is met genoegen dat we onze helden van het onderwijs goed nieuws brengen.

Die leugen viel namelijk onlangs in uw
brievenbus. Zo betalen wij met zijn allen weer
meer dan 1 miljoen euro voor die belasting.
1.173.463,72 euro, om precies te zijn.
Alstublieft.
Wie erop rekende dat met Beter
Bilzen (toch nog
steeds bekend
als de lokale
Open Vld) die
belasting van
het toneel zou
verdwijnen, is
eraan voor de
moeite.

Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION)
investeert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een miljoen
euro in negen scholenbouwprojecten in de provincie Limburg.
Wij zijn verheugd dat een mooi deel van dat bedrag naar de schoolinfrastructuur in onze stad gaat.
• Vrije Basisschool De Breg in
Eigenbilzen: 47.781 euro
• Vrije Basisschool De Wilg in
Schoonbeek: 40.144 euro
• Vrije Basisschool Heilig Graf in het
centrum van Bilzen: 28.097 euro
• Vrije Basisschool Het Talentenhuis in
Beverst: 66.147 euro

Ben Weyts
Vlaams minister
van Onderwijs

Looplijnen op de Markt: bestuur luistert niet naar advies
De bolle kasseien in het centrum op en rond de Markt waren destijds niet de meest verstandige keuze. Ze maken de Markt slecht
toegankelijk voor personen in een rolstoel, en mensen die wat moeilijker te been zijn komen er te vaak ten val, zeker in de winter.
De gemeenteraad van april besloot om 225.000 euro vrij te
maken voor de aanleg van veilige, vlakke looplijnen. Met
de N-VA steunen we die beslissing. Alleen is het doodjammer dat het stadsbestuur niet ingaat op ons voorstel om die
veilige looplijnen door te trekken naar de kerk en het oude
stadhuis. Ook betreuren we dat de meerderheid het niet
nodig vond om de stedelijke toegankelijkheidsraad (STAR)
om advies te vragen vooraleer plannen te maken. Nochtans
bestaat die raad uit experts én ervaringsdeskundigen op
het vlak van verminderde mobiliteit.
Het is 2020. De tijd om beslissingen te nemen vanuit een
ivoren toren is voorbij. Wij roepen het stadsbestuur op
om beleid te voeren mét de burger, en ook de bestaande
adviesraden ernstig te nemen en met het nodige respect te
behandelen.

www.n-va.be/bilzen

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter
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Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

