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Asielcentrum Grote-Spouwen:
na de hoorzitting blijven veel vragen onbeantwoord
De problematiek van het asielcentrum kwam niet alleen in de gemeenteraad ter sprake maar ook in
het federaal parlement. Daar stelde Kamerlid Wouter Raskin heel wat vragen. N-VA Bilzen begrijpt
niet waarom een open en duidelijke communicatie zo moeilijk ligt voor het stadsbestuur en de bevoegde
minister.
Stadsbestuur is niet zonder zonde

Uiteraard veroordeelt de N-VA de brandstichting heel uitdrukkelijk. Tegelijk kan je niet om de vaststelling heen dat
het stadsbestuur niet zonder zonde is. Wie de dialoog met
de mensen niet aandurft en pas een maand na de beslissing
een hoorzitting met de buurt organiseert, die vraagt om
problemen. Een stadsbestuur dat zijn inwoners niet tijdig
de gelegenheid biedt om hun onvrede te ventileren, draagt
een verpletterende verantwoordelijkheid.
Iedereen herinnert zich de televisiebeelden van ontevreden
Spouwenaren die na de hoorzitting met te weinig info
terug naar huis gestuurd werden. Na een lange inleiding
was er amper tijd om de vele vragen te beantwoorden. Veel
ontgoochelde Spouwenaren moesten dan maar hun vragen
op een briefje noteren om de antwoorden later te vernemen
via de website van de stad. Van de zowat 150 terechte vragen
kregen er tot op vandaag slechts een 90-tal een antwoord op
de website. Door het bundelen van de vele vragen wordt de
vis verdronken. Het is duidelijk dat het stadsbestuur en de
bevoegde Open Vld-minister het liefst zo weinig mogelijk
info delen.

Hoe zit het met het asbestonderzoek?

Neem nu het asbestluik in dit dossier. Het stadsbestuur stuurt
burgers die inzage vragen in het asbestverslag wandelen.
Zij trachten dan maar in beroep gehoor te vinden. Het asbestverslag vermeldt nochtans belangrijke maatregelen op het
vlak van sanering, controle van de contaminatieperimeters
en het uitvoeren van luchtmetingen tijdens de sanering. Die
maatregelen vragen om een strikte opvolging door de stad.
Op zaterdag 16 november probeerden mannen in witte
pakken in het donker het openbaar domein te zuiveren van
asbeststukken, maar daarna kregen de omwonenden weinig
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of geen info over de asbestsanering. Tot de eigenaar op
6 januari – 58 dagen na de brand – in de pers aankondigde
dat het asbesthoudend puin verwijderd werd aan en in het
gebouw.
Verdere info van de stad over opvolging, controle, luchtmetingen ... kwam er niet, en naar de resultaten van de
opruimactie blijft het gissen. Experten stellen dat er tijdens
de brand weinig risico was, maar dat er nadien mogelijk wel
een risico ontstond door het opdrogen van de omgeving,
de wijziging van de windrichting en de sanerings- en
opruimwerkzaamheden.
In december stelde het schepencollege een advocaat aan
om zich burgerlijke partij te stellen in het onderzoek naar
de brandstichting. Logisch, want de stad heeft zeker schade
geleden. Denk maar aan het extra toezicht en de interventies van brandweer en politie, de installatie van camera’s,
het advies van een asbestdeskundige, de honoraria van de
raadsman ... Door de burgerlijke partijstelling krijgt de stad
toegang tot het dossier. Het stadsbestuur is dus perfect
geïnformeerd over het verloop van het gerechtelijk onderzoek en de stand van zaken in het asbestonderzoek.
Waarom deelt het die informatie dan niet met bezorgde inwoners? De N-VA eist volledige openheid en transparantie.
In zo’n delicaat dossier is dat het minste wat u als inwoner
van uw stadsbestuur mag verwachten.

F ederaal parlementslid Wouter Raskin
riep de bevoegde minister op om open
en duidelijk te communiceren over de
brandstichting in het asielcentrum.
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Goed zo!

Blokbar krijgt structurele huisvesting
N-VA Bilzen juicht de keuze van het stadsbestuur om de Blokbar
structureel te huisvesten toe. Wel is het nu opletten voor een mogelijk
parkeerprobleem op parking Korenbloem.
Veel studenten geven er de voorkeur aan om samen met anderen te
studeren. Ook in Bilzen leeft die vraag bij de studenten. De gemeenteraad steunde dan ook unaniem de beslissing om de Blokbar structureel te
huisvesten.
Wel vestigt de N-VA de aandacht op de mogelijke gevolgen voor de
parkeerdruk op de Korenbloemparking. Wij roepen de studenten op om
hun auto te parkeren op de parkeerplaatsen voor lange duur buiten de
handelskern. Zo blijft de Korenbloemparking beschikbaar voor de
klanten van de Bilzerse middenstand. We rekenen er ook op dat de
bevoegde schepen de Blokbar-omkadering aanspoort om een oogje in
het zeil te houden.
De Blokbar moet een win-win zijn. Jongeren moeten in het centrum
kunnen studeren en consumeren, terwijl ook de klanten van de Bilzerse
handelaars er moeten kunnen rekenen op parkeergelegenheid.

Eerste editie Claw is groot succes

Herwaardering voor kinderkerkhofje in Martenslinde
Het huidige stadsbestuur pikt het plan op van
voormalig schepen Veronik Moesen door het
kinderkerkhofje in Martenslinde te herwaarderen.
De mensen van ‘Lin in het groen’ zorgen voor een
bloemenweide en er komt een kunstwerk om het
geheel weer op te fleuren.
Verschillende inwoners uit Bilzen waren al jaren
vragende partij. Een goede zaak dus dat het stadsbestuur
het plan van voormalig N-VA-schepen Veronik Moesen
ook effectief tot uitvoering gebracht heeft.

N-VA
Bilzen in
beeld
Op 25 januari vond in de Bilding de eerste editie van
Claw plaats. Jonge en iets minder jonge fuifbeesten vonden
elkaar in een leuke setting voor hedendaagse beats en een
goed glas. Opnieuw een geslaagd initiatief van onze Jong
N-VA-bende. Wij kijken al uit naar de volgende editie!

Warme geste voor ‘Over de brug’
Tijdens het Dickensweekend verkocht N-VA
Bilzen stoemp ten voordele
van ‘Over de brug’. Dat is een
vereniging die zich inzet voor
mensen met jongdementie
en hun families. Nassèr Nijs,
die erg begaan is met de
zorg voor anderen, mocht de
cheque overhandigen.
bilzen@n-va.be

Nieuwe brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen
Frieda Brepoels,
voorzitter van de Vlaamse
Waterweg, is heel trots op
de prachtige stalen brug
met vrijliggende fietspaden.
Na negen maanden is de
brug weer open voor alle
verkeer. Honderden Eigenbilzenaren waren aanwezig
op de feestelijke opening.

3

Meerjarenbudget bewijst:
ToB en Beter Bilzen lappen verkiezingsbeloftes aan hun laars
“De onrechtvaardige afvalfactuur” blijft behouden
Vóór de verkiezingen:

ToB maakte van de afvalfactuur hét absolute verkiezingsthema. Het koppelde er ook onmiddellijk een grote verkiezingsbelofte aan
vast: die onrechtvaardige afvalfactuur zou afgeschaft worden, mocht ToB deel uitmaken van de nieuwe meerderheid.

Na de verkiezingen:

De Bilzenaar betaalt jaarlijks nog steeds 1,2 miljoen euro aan de afvalfactuur. Bovendien stijgt de algemene belastingdruk in Bilzen ondanks een lichte verlaging van de personenbelasting. Omdat de opcentiemen op de onroerende voorheffing veel forser stijgen dan dat de
personenbelasting daalt, zijn het vooral de werkende Bilzerse huiseigenaars én de Bilzerse bedrijven die de dupe zijn van het nieuwe beleid.

Geen goedkopere zaalprijzen voor jeugdsportverenigingen
Vóór de verkiezingen:

Beter Bilzen maakte er een erezaak van om de huurprijzen van de sporthallen voor
jeugdsportclubs te laten dalen.

Na de verkiezingen:

Wie de nieuwe prijzen vergelijkt met de huidige of vroegere huurprijzen, stelt vast
dat die prijzen allesbehalve dalen. Meestal blijven ze gelijk en soms stijgen ze zelfs.
Sommige Bilzerse sportverenigingen komen zo serieus in financiële problemen.

Zware verkeershinder dreigt door ‘T-forum’ Eikaart
Ondanks een vernietigend rapport van de provinciale omgevingsvergunningscommissie en de eigen diensten vergunde
gedeputeerde Inge Moors (ToB) tóch de ontwikkeling van een T-forum aan de Eikaart. Slecht nieuws voor onze lokale
middenstand, de omwonenden én voor de weggebruiker.

Schepen laat lokale middenstand in de steek

De ontwikkeling is nefast voor de middenstand in het centrum van Bilzen, die vandaag al extra onder druk staat doordat de
scholen gefaseerd verdwijnen uit het centrum. N-VA Bilzen stelde op de gemeenteraad dan ook voor tegen de vergunning in beroep
te gaan bij de Vlaamse Regering. Dat de fractie van gemeenteraadslid Inge Moors (ToB) onze vraag niet wilde ondersteunen, valt nog
enigszins te begrijpen. Maar dat schepen van Lokale Economie Bruno Steegen (Beter Bilzen) zijn eigen middenstand koudweg laat
vallen en evenmin op onze vraag inging, is heel verwonderlijk.

Agentschap Wegen en Verkeer gaat in beroep

Gelukkig kan de Bilzenaar rekenen op het gezond verstand van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dat tekende wél beroep aan tegen de
vergunning van de gedeputeerde. AWV verwijst daarvoor naar de ongunstige
adviezen die het eerder al gaf. Een grootschalig project op die locatie heeft
volgens AWV heel negatieve gevolgen voor het verkeer en is dus niet wenselijk.
De N730 tussen Hoeselt en Bilzen is vandaag al oververzadigd. De vorige
meerderheid eiste dat de eigenaar een parallelweg zou aanleggen op eigen
terrein, die de bezoekers van de Lidl-site zou toelaten om op privédomein voor
te sorteren. Maar het nieuwe stadsbestuur talmt met de uitvoering. Iedereen
die op piekuren op de E313 stilstaat aan de afrit Bilzen-Hoeselt, merkt daar
de gevolgen van. Naast meer verkeersdruk op de woonstraten Zeepstraat en
Vrankrijk, zal ook op de N730 de hinder volgens AWV nog toenemen.
Hopelijk kan het beroep van AWV de grootschalige plannen nog tegenhouden.

V oorafgaand aan de gemeenteraad van december
voerde Jong N-VA actie voor een leefbare middenstand.
Bron: website Het Belang van Limburg, 17 december 2019
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