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BILZEN
Spreekavond
Peter Dedecker
groot succes

Munsterbos blijft
Het Munsterbos wordt niet
iet ontwikkeld
twikkeld als
ls industriezone
ind trie
llangs
het Albertkanaal. Die ontwikkeling was nochtans opgenomen in het
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), maar tijdens de Vlaamse
regeringsonderhandelingen in 2014 werd onder druk van N-VA Bilzen
en N-VA Limburg beslist om het Munsterbos als natuur te behouden.
Daarmee blijft het bos een groene long in Bilzen.

V.U.: Dirk Coelmont, Winterstraat 35, 3740 Bilzen

Op 18 maart presenteerde
N-VA Bilzen u onze eerste
spreekavond van dit jaar.
Door uw massale opkomst
voor de uiteenzetting van
Peter Dedecker over ACW
en Dexia moesten we zelfs
verhuizen naar de grote zaal
van CC De Kimpel. Achteraf
kreeg het publiek antwoord
op de talrijke vragen, en
werd nagekaart bij een glas.
Het bestuur van N-VA
Bilzen hoopt u op haar
komende activiteiten ook
zo talrijk te mogen verwelkomen. Noteer daarom
alvast ons braadfeest in uw
agenda, op 22 augustus
2015 in de parochiezaal van
Rijkhoven. Niet te missen,
tot dan!
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De zone Genk-Zuid Oost – lees het Munsterbos – zal dus niet ontwikkeld
worden. Onder meer het grote aanbod in de nabije omgeving met de
voormalige Ford-terreinen, maar ook de aanzienlijke ontwikkelingskost,
het effect op het milieu en de grote meerwaarde als ecologische biotoop
van zeldzame planten en dieren waren argumenten die de Vlaamse
Regering overtuigden voor het behoud van het Munsterbos.
De kostenbatenanalyse die De Scheepvaart vorig jaar maakte in opdracht van
het Directiecomité van het ENA is daardoor niet relevant meer.
Dat bevestigt burgemeester Frieda Brepoels, voorzitter van De Scheepvaart.
De Vlaamse Regering zal nog voor de zomer een formele beslissing hierover
nemen. Volksvertegenwoordiger Wouter Raskin zal er op toezien dat de
beslissing helemaal in lijn ligt met de eerder gemaakte afspraken en de wens
van heel veel Bilzenaren.

ZOMERS
BRAADFEEST!

zaterdag 22 augustus, 17 uur
Parochiaal Centrum Rijkhoven
Heb je ook zo’n zin in de
zomer? Zon, sfeer, terrasjes?
Hou dan alvast zaterdag 22
augustus vrij, en schrijf je in
voor ons jaarlijks braadfeest!
We heten je welkom in het
parochiaal centrum van
Rijkhoven, Kogelstraat 7.
Meer info? Mail ons op
bilzen@n-va.be.

Nieuw speelterrein in Eigenbilzen
Op donderdag 30 april werd in de Winkelomstraat
in Eigenbilzen het splinternieuw speelterrein
‘Eigentuintje’ geopend. De speeltuin van ca. 440
vierkante meter werd ingericht in de achtertuin van
de pastorij en profiteert hiermee van een uitstekende centrale ligging.
In de Winkelomstraat realiseerden we een duurzame
en avontuurlijke speeltuin
n voor kinderen van 6 tot 12
jaar. We kozen voor natuurlijke landschaps- en speelelementen waardoor de kinderen in alle lust kunnen
klimmen, klauteren, draaien en glijden. Hiernaast is
er ook een speelveld voorzien met twee voetbaldoelen.
Mede op vraag van de buurtbewoners en de kleuteren bassischool De Breg, kozen we de achtertuin van
de pastorij als locatie. Door de centrale ligging is de
speeltuin toegankelijk voor zowel de kleuterschool, de
lagere school als de kinderen van het dorp. Dit dubbel
gebruik heeft trouwens als bijkomend voordeel dat er
meer sociale controle is. Enkele honderden meters verderop is er aan kinderopvang Domino ook een speelruimte die specifiek is afgestemd op kleuters. Op die
manier komen alle kinderen van Eigenbilzen aan hun

an
er ddan
meer
en iiss nu aall me
Bilzen
Bilz
jk.
30 speelterreinen rijk

trekken. Met de aanleg van dit speelplein is Bilzen al
meer dan 30 speelterreinen
en rijk.
Voor de naamkeuze van het speelterrein werd de hulp
ingeroepen van de leerlingen van bassischool De Breg.
Er waren heel wat creatieve voorstellen maar uiteindelijk viel de naam op ‘Eigentuintje’, een inzending van
Lucas Hauben. Heel eenvoudig maar alleszeggend
want vanaf vandaag kunnen de kinderen van Eigenbilzen naar hartenlust komen ravotten in hun eigen
speeltuintje.

Bilzen vergroot onderwijskansen van kinderen in armoede
Het Sociaal Huis gaat een samenwerking aan met vzw Kind & Taal. Deze organisatie wil de onderwijskansen bij
kinderen verbeteren als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. Bilzen gaat nu werk maken van het Kind &
Taal-programma Instapje en pedagogische taaltrainers.
OCMW-raadslid Hilde Luca: “Instapje leert ouders om hun kind op een speelse manier
te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Dit programma richt zich voornamelijk op
kinderen van 1 tot 2,5 jaar.”
“Maar we blijven ook de ouders en kinderen ouder dan 2,5 jaar verder ondersteunen”,
aldus OCMW-raadslid Miriame Snellings. “Omdat de eerste jaren heel belangrijk zijn
voor de onderwijskansen van kinderen, zullen we pedagogische taaltrainers, als vrijwilligers, inschakelen voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar, in samenwerking met iedereen in het onderwijsveld.”
OCMW-voorzitter Luc Hendrix
x legt uit’: “Het programma ‘Instapje+’ is een vervolg op het
programma Instapje. Pedagogische taaltrainers komen eenmaal per maand op de school
van het kind samen met de ouders. De ouders krijgen huiswerk mee dat zij thuis met de kinn
deren kunnen uitvoeren. Deze activiteiten sluiten aan bij het thema waar het kind op school
mee bezig is. Zo krijgen kinde
kinderen spelenderwijs ondersteuning in hun ontwikkeling.”

Steun onze afdeling en word lid via N-VA Bilzen
Ste
Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie? Word lid via de lokale
afdeling. Contacteer ons via bilzen@n-va.be of spreek onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar,
r bijleden 2,50 euro.
Ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je 5 euro. Het juiste bedrag stort je op
rekeningnummer BE42 4527 1560 2154.

bilzen@n-va.be

!     ! ! !  

Minister-president Bourgeois bezoekt de Wandeling
Op 30 maart bracht Vlaams minister-president Geert Bourgeois een bezoek aan de Wandeling in het
centrum van Bilzen, dat grotendeels met Vlaamse subsidies gerestaureerd wordt. Na tien jaar komt de
heropening van de Wandeling nu eindelijk in zicht.
Tijdens de eerste restauratiefase werd de buitenkant van het
gebouw onder handen genomen. Hiervoor kon de stad rekenen op een toelage van bijna een miljoen euro. Voor de binnenafwerking, die momenteel aan de gang is, kwamen daar
nog eens ruim een half miljoen subsidies bovenop. Vanaf
september zouden honderden leerlingen weer terecht moeten
kunnen in hun prachtig gerestaureerde thuishaven.

BLONDESWINNING KRIJGT EXTRA VLAAMSE SUBSIDIES
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bijkomende toelage van 826 000 euro voor de restauratie van
door
do
de Blondeswinning in Grote-Spouwen, waar 8 nieuwe sociale
wooneenheden gebouwd worden én een multifunctionele gemeenschapsruimte. Voor de werken om
het gebouw aan te passen aan de noden ontving de stad eerder al 1,1 miljoen subsidies. Het besluit voor de
+bijkomende toelage werd ter plaatse ondertekend door
+
de minister-president.

N-VA Bilzen: een afdeling vol #Helfies!
We gaan vooruit en laten niemand in de steek. De N-VA is de motor
van Vooruitgang. Daarom lanceert de N-VA nu ook de ‘#Helfie’, een
duwende hand als teken van deze vooruitgang. Vooruit gaan we
namelijk pas als verschillende mensen de handen in elkaar slaan.
+

BLOEMEN OP MOEDERDAG
In het weekend van moederdag deelde de N-VA over heel
Vlaanderen mooie gele rozen uit om de moeders in de bloemetjes te zetten. Ook N-VA Bilzen deed mee aan de actie en
deelde tijdens de avondmarkt 300 roosjes uit aan de passerende mama’s.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Contacteer ons dan!

De Bilzerse N-VA-fractie luistert naar u!

Walter Bollen - Schepen

Wouter Raskin

walter.bollen@n-va.be - 089 51 92 35
Ruimtelijke ordening en mobiliteit,
huisvesting en wonen, monumenten en
landschappen, toegankelijkheid en
mindermobielencentrale

wouter.raskin@n-va.be - 089 51 92 35
Kamerlid en voorzitter gemeenteraad

Frieda Brepoels - Burgemeester

Luc Hendrix - OCMW-voorzitter

frieda.brepoels@n-va.be - 089 51 92 35
Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid,
financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie,
kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke
samenwerking

luc.hendrix@n-va.be - 089 51 92 35
OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering,
volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

www.n-va.be/bilzen

GEMEENTERAADSLEDEN:
Veronik Moesen, Joris Cielen, Rudi Dops, Stefan Jans,
Nassèr Nijs en Veerle Schabregs

OCMW-RAADSLEDEN:
Hilde Luca en Miriame Snellings

Word #Helfie
en geef bloed
Hoe doet u mee aan onze Roodshow?
1.

Om alles vlot te laten verlopen, schrijft u zich op voorhand in via
www.n-va.be/roodshow. U vindt op die website ook alle nuttige
informatie terug over bloedafname.

2.

Vraag tijdens de bloedinzameling aan de afnamearts in Alken
zeker een attest als bewijs van donatie. Enkel zo telt uw donatie
mee in het kader van onze actie om zoveel mogelijk #Helfies te
mobiliseren om bloed te geven.

Bij mij zit verandering in het bloed. Bij

Bezorg na uw bloeddonatie dit attest zo snel mogelijk aan het
N-VA-partijsecretariaat:

Wouter Raskin, Kamerlid

3.

u ook? Kom dan zeker samen met mij
doneren op woensdag 1 juli in Alken!

N-VA Roodshow, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel
of mail het attest naar roodshow@n-va.be

Ook in u zit er een #Helfie. Gewoon door bloed
te geven, kan u het leven van iemand redden.
Daarom trekt de N-VA in mei, juni en juli door
Vlaanderen met een ‘Roodshow’. Op 1 juli
houden we halt in het Sint-Jorisheem in Alken.
Ook Wouter Raskin tekent present. Stroopt u
samen met hem de mouwen op om bloed te
doneren?

Kan u zich dan niet vrijmaken?
Geen probleem. De roodshow doet nog tientallen
andere plaatsen aan in Vlaanderen. De volledige
lijst vindt u op www.n-va.be/roodshow.

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

