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Jan Jambon  
in Bilzen
Op donderdag 5 juli trapt 
N-VA Bilzen de verkiezings-
campagne op gang. We 
verwelkomen die avond 
niemand minder dan 
vicepremier en minister van 
Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon.

Na zijn uiteenzetting zal hij 
ons gloednieuwe N-VA- 
campagnesecretariaat op de 
Markt in Bilzen openen. Maak er bij een gezellige babbel kennis 
met onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober.
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Donderdag 5 juli - Vanaf 19.45 uur
Concordia

Vol vertrouwen in Bilzen!
Vele nieuwe gezichten willen de huidige 12-koppige ploeg van N-VA Bilzen in de gemeente- en 
OCMW-raad versterken. Samen werken ze keihard aan een ijzersterk programma, op maat van 
Bilzen. Op 14 oktober krijgt u de kans om hen te steunen en uw vertrouwen te geven voor de volgende 
zes jaar, zodat we samen verder kunnen werken aan een veilige en welvarende thuis in onze stad.

Bedankt, Walter! En veel succes
Vanaf 1 september wordt N-VA-schepen Walter Bollen directeur 
in het TISJ (de Broederschool). Omdat deze job niet verenigbaar 
is met zijn schepenambt, stopt Walter als schepen. 

Als N-VA'er van het eerste uur werkte Walter mee aan de uitbouw 
van de N-VA in Bilzen en op provinciaal niveau. Walter mag 

terugkijken op een schitterende 
loopbaan. Walters betrokkenheid 
bij de Bilzerse leerlingen krijgt 
in zijn nieuwe job als directeur 
nu een bijkomende dimensie. 

N-VA Bilzen vindt het natuurlijk 
erg jammer dat Walter een stap 
terugzet uit de actieve politiek, 
maar kan niet anders dan het 
TISJ gelijk geven dat het kiest 
voor zo’n topper.

Walter, bedankt voor alles!

De N-VA heeft een            voor Bilzen.
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Baouzza komt naar Bilzen
Deze zomer verwelkomt Bilzen weer een topattractie. 
De beachbar Baouzza verhuist van de universiteits-
campus in Diepenbeek naar de Calvarieberg vlakbij 
de Taunusweg in Bilzen. Van 1 juni tot en met 16 
september kan iedereen er genieten van afterwork- 
momenten, een gezellige zwempartij en natuurlijk 
de nodige sfeervolle muziek. Gemeenteraadslid Joris 
Cielen kijkt alvast erg uit naar Baouzza: “Dit is een van 
de grootste muzikale zomerevenementen in Limburg. 
Net zoals vorig jaar rekent organisator Star Events op 
zo’n 85 000 bezoekers. 

Sticker redt dierenlevens
De N-VA heeft een hart voor dieren. 
Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts 
liet een uniforme huisdierensticker voor 
noodgevallen ontwikkelen. Zo’n sticker 
maakt in één oogopslag duidelijk welke 
dieren zich in een woning bevinden.

Haal je gratis sticker in het gemeentehuis, 
vul hem in en kleef hem op een raam 
aan de voorgevel, zodat de brandweer 
ook jouw huisdieren kan beschermen!

Merem houdt de voeten droog
Onder impuls van gemeenteraadsvoorzitter en Meremnaar Wouter Raskin, gealarmeerd door bezorgde 
bewoners, en schepen en provincieraadslid Walter Bollen diende de stad Bilzen formeel bezwaar in 
tegen de plannen van gedeputeerde Inge Moors (CD&V).
Gedeputeerde Inge Moors werkte 
samen met de gemeente Hoeselt een 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
uit voor een nieuw regionaal 
industrieterrein. Het wachtbekken 
voor de opvang van regenwater in 
Hoeselt, dat uiterst belangrijk is om 
de kelders in Merem droog te houden, 
zou in dat plan mogelijk verdwijnen. 
De stad Bilzen greep kordaat in.

"Ik heb geen probleem met de ontwikkeling 
van buurgemeente Hoeselt, maar als 
Meremnaar kan ik niet aanvaarden dat 
Merem opnieuw onder water zal lopen 

bij een volgende zware regenbui", is 
Wouter Raskin duidelijk.

Dankzij het verzet van de stad Bilzen 
en veel andere gedupeerden moest Inge 
Moors noodgedwongen op haar stappen 
terugkeren en trok het provinciebestuur 
de plannen recent in. "Ik ben tevreden 
over het voortschrijdend inzicht van de 
deputatie", zegt provincieraadslid 
Walter Bollen, die het dossier op 
provinciaal niveau van nabij opvolgde.

Het is niet onmogelijk dat de gemeente 
Hoeselt en gedeputeerde Inge Moors 

na de verkiezingen met een nieuw plan 
willen uitpakken. N-VA Bilzen zal met 
argusogen hun intenties opvolgen in het 
belang van de Meremnaar.

Hees krijgt eindelijk woonuitbreiding en  
renovatie parochiecentrum

In Hees staan grote werken voor de deur. Het nieuwe uitvoeringsplan 
geeft de parochie de kans om het ontmoetingscentrum te regulariseren 
en te renoveren. Daarnaast wordt het woonuitbreidingsgebied beperkt 
aangesneden, met ruimte voor twaalf nieuwe woningen en een groen 
parkje.

De plannen bestonden al jaren, maar pas met het huidige gemeentebestuur werden 
concrete resultaten geboekt. “Het plan is kleinschalig, maar op maat van wat het dorp 
nodig heeft, met plaats voor jonge gezinnen”, besluit Jong N-VA-voorzitter en Hesenaar 
Sasha Vanelderen. 

“We zijn ook bijzonder blij en dankbaar dat de Kerkraad met dit project meteen de kans zag om zijn parochiecentrum en de 
kinderopvang uit te bouwen. Ik ben als Hesenaar erg blij dat ik hierin enorme steun heb gekregen van onze burgemeester Frieda 
Brepoels en schepen van Ruimtelijke Ordening Walter Bollen”, aldus een tevreden fractievoorzitter Joris Cielen.

Kinderopvang 
Domino Bilzen 
wint Gouden  
Kinderschoen 
en breidt uit

Domino Bilzen wint Gouden Kinderschoen 2018
Bilzen won de Gouden Kinderschoen in de categorie ‘beleid’, voor het project 
‘Grijs en groen spelen samen in de kinderopvang’. De vestiging van Domino 
Bilzen-centrum is omringd door de serviceflats, het lokaal dienstencentrum en 
het woonzorgcentrum in de Katteberg. Hierdoor kunnen  senioren genieten van 
de aanwezigheid van de kinderen en omgekeerd groeien de kinderen op in het 
besef dat 50+'ers nog actief meedraaien in onze samenleving 

‘t Eikennestje helpt armoede bestrijden
Begin mei werd ’t Eikennestje geopend, een kinderopvang met zeventien plaat-
sen. Dit past in het project Koala (kinder- en ouderactiviteiten voor lokale ar-
moedebestrijding). Het gaat om ontmoetingen die kwetsbare gezinnen uit hun 
sociale isolement moeten halen. Dit is een samenwerking tussen de stad Bilzen 
(Huis van het Kind), het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning 
(CKG) en de Landelijke Kinderopvang.

Domino Beverst breidt dienstverlening uit
De buitenschoolse kinderopvang Domino in Beverst verhuisde in mei naar zijn 
nieuwe stek. Schepen van Sociale Zaken Luc Hendrix: “Op de nieuwe locatie 
starten we ook met middagslapertjes, zodat startende kleuters 's middags, na 
verzorging en lunch, een dutje kunnen doen.”

Nieuwe parels aan de 
Bilzerse kroon
Sinds kort heeft Bilzen er twee nieuwe 
parels bij. Het nieuwe hotel in de Rentmees-
terswoning in Rijkhoven opent de deuren en 
ook de zaal in de gerenoveerde Blondeswinning 
in Grote Spouwen is klaar.

Mede dankzij Vlaamse subsidies van 
minister-president Geert Bourgeois, bevoegd 
voor onder meer erfgoed, en minister van 
Toerisme Ben Weyts konden de gebouwen na 
decennia van leegstand en verwaarlozing 
eindelijk worden voltooid. En hoe! Bilzen is 
in één klap twee prachtige gebouwen rijker, 
die elk op hun manier bijdragen aan de 
gemeenschap, cultuur en de toeristische 
economie van onze bloeiende Demerstad!

Kerk Munsterbilzen krijgt nodige aanpassingen
Dankzij de inspanningen van N-VA Bilzen worden de nodige ingrepen  
gedaan aan en rond de kerk van Munsterbilzen. Bij de ingang werd een  
parking voor personen met een beperking aangelegd én de glas-in-loodramen 
van de kerk krijgen binnenkort de hoognodige renovatie.

Gemeenteraadslid Nassèr Nijs: “De glas-in-loodramen zijn ontzettend kernmerkend voor de 
kerk van Munsterbilzen, die sinds 2003 beschermd is als monument. Deze ramen zijn echter al 
enige tijd toe aan een grondige opknapbeurt. Dankzij een subsidie van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor erfgoed, en de steun van het stadsbestuur kan de kerkfabriek 
nu eindelijk de werken aanvatten.” De restauratiewerken worden in totoaal geschat op 146 717,75 euro 
(exclusief btw). De stad en kerkfabriek betalen elk 10 procent. De overige 80 procent wordt door 
de Vlaamse overheid gefinancierd.

“Ook is er vlakbij de ingang van de kerk sinds kort weer een parkeerplaats voor personen met 
een beperking”, vervolgt Nijs. “Niet alleen de parochianen vroegen hierom, maar ook vele mensen 
die een bezoek brengen aan de handelszaken aan de overkant. Als gemeenteraadslid heb ik dan 
ook geijverd voor deze parkeerplaats.”
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Burgemeester Frieda Brepoels en OCMW-voorzitter
Luc Hendrix nemen trots de Gouden Kinderschoen
2018 in ontvangst.



Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. 
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Limburg

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


