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Wij wensen jullie een
fantastische zomer en
een heel fijne vakantie!
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Aanschuiven op Tongersestraat, op weg naar een leeg centrum?
De entreestrip naar Bilzen op de Tongersetraat kreunt onder het verkeer. In de spits raakt men nog amper voor- of achteruit.
Meer bedrijvigheid leidt tot een waar verkeersinfarct. Een belangrijke toegang naar de handelskern slibt stilaan volledig dicht
en zal consumenten in de toekomst doen aarzelen om Bilzen centrum te bezoeken. De beslissingen en plannen van het gemeentebestuur maken er de situatie niet beter op.

DOORTREKKEN RING ROND MEREM
De ringweg zal opnieuw waardevolle
landbouwgrond innemen. De weg snijdt
haast letterlijk door de achtertuinen van
heel wat Meremnaars en zal bijkomende
geluidsoverlast en meer fijn stof met zich
meebrengen. Maar vooral zal de weg
dagelijks enkele duizenden wagens extra
naar de nu al drukke Tongersestraat
brengen. Volgens verkeersspecialisten kan
de rondweg door Merem bovendien een
aanzienlijk aanzuigeffect hebben, en zou
het sluipverkeer langs Heesveld onaanvaardbaar kunnen toenemen.
De impact van de ringweg moet eerst
grondig worden bekeken. De leefbaarheid van Merem en Heesveld mag niet
lijden onder het dreigend verkeersinfarct op de Tongersestraat.

SCHOLENCAMPUS MEREM
De technische scholen van Bilzen en
Hoeselt zouden naar die campus verhuizen. Maar in tegenstelling tot wat beloofd
was, voorziet men nu ook ASO-klassen.

Daardoor blijft de deur open om in een
tweede fase ook de andere scholen weg te
halen uit het centrum.
Bilzen heeft een lange traditie als
onderwijscentrum voor de ruime regio,
met scholen in het hart van de stad.
Voor de N-VA maken de scholen ook in
de toekomst een onmisbaar deel uit van
het economische leven in het stadscentrum.

HET VERGUNNEN VAN EEN
JUMBO-SUPERMARKT
Aan de rotonde net voor de tunnel
(waar garage Smets lag) zal de nieuwe
Jumbo-supermarkt de nu al verzadigde
Tongersestraat bijkomend zwaar onder
druk zetten. Wie vastloopt in de drukte
zal via vluchtwegen als de Pasweg en
de Nieuwstraat door Merem zijn weg
zoeken, maar ook langs de Zeepstraat en
Vrankrijk.
Dit stadsbestuur leert niets van de
mislukkingen in de omliggende gemeenten, zoals het ‘T-forum’ in Tongeren.

N-VA Bilzen kiest voor een gezonde
middenstand in een levendig en goed
bereikbaar stadscentrum, in plaats van
een wildgroei aan handel en retail
buiten de stad, zoals aan de Eikaart.

NIEUW GASREGLEMENT
VOETGANGERSZONE
Tijdens de gemeenteraad van juni stemde
de meerderheid een gas-reglement om
een voetgangerszone te kunnen handhaven. Wil het stadsbestuur het centrum
volledig autovrij? Nog minder bezoekers
naar de winkelstraten brengen is nefast
voor een gezellige maar kleinschalige
kern als die van Bilzen.
Fractieleider Wouter Raskin:
“Onze handelskern is uniek.
Iedere beleidskeuze zou
getoetst moeten worden
aan de leefbaarheid van
die kern. Dat is in Bilzen
helaas niet het geval.”

Ontmoet N-VA-ondervoorzitter Valerie Van Peel
Vrijdag 25 juni 2021 vanaf 20 uur
en
Iedere !
m
welko

Deelnemen aan deze digitale gespreksavond?
Meld u aan via www.n-va.be/bilzen. U ontvangt tijdig een link naar de digitale gespreksruimte.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 31 mei

© Anne Deknock

Van woordvoerder van Bart De Wever tot nationaal ondervoorzitter.
Wie is Valerie Van Peel?
Wat drijft haar in de politiek?
En alles wat u haar wil vragen …
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Goed zo!
Dankzij de middelen die de Vlaamse Regering ter beschikking stelt, de
inzet van onze gemeentelijke diensten en de vele vrijwilligers loopt ons
vaccinatiecentrum op wieltjes. Bijzondere dank aan hen die vrijwillig
meewerken! Wij roepen het stadsbestuur op om die mensen te waarderen
en hen een gepaste vrijwilligersvergoeding te betalen.
Het nieuwe skatepark aan de Katteberg ging onlangs open. Het ziet er
prachtig uit en is een absolute meerwaarde voor onze stad!
We waren onder de indruk van de schat aan streekeigen en biologische
producten op de tweewekelijkse boerenmarkt! Een dikke dankjewel aan
de talrijke handelaars en producenten die inzetten op gezonde voeding,
lokale handel en de korte keten!

Veronik Moesen, N-VA-gemeenteraadslid:
“Als voormalig schepen van Jeugd stemt het
nieuwe skatepark mij zeer tevreden.”

MATHIAS WIJNANTS
• Leeftijd: 32
• Gezinssituatie: Gehuwd, papa van Louis en Linde
• Woonplaats: Voorlopig nog Schoonbeek. Eind juli in Munsterbilzen
• Engagementen/hobby’s: Zaalvoetbal, padel, voetbal kijken, vrienden en familie

WAAROM WOON JE ZO GRAAG IN BILZEN?
Om de warme inwoners en de prachtige omgeving. Alle mooie
bezienswaardigheden liggen in het groen én zijn steevast gekoppeld aan verschillende prachtige wandelroutes. Bilzen ligt in het
hart van Zuid-Oost Limburg. Je bent dus in een mum van tijd in
Tongeren, Hasselt, Luik of Maastricht. Bilzen heeft het allemaal,
het is een kwestie van die troeven goed uit te spelen.

door de politieke microbe. Ik maakte me lokaal erg druk over de
hoge dagprijzen in het woonzorgcentrum Demerhof. Ik vind dat
een samenleving solidair moet zijn met de mensen die heel hun
leven lang bijgedragen hebben. Bij de N-VA vind ik die drijfveer. Daarenboven is het voor mij ook duidelijk dat de huidige
staatsstructuur volledig onwerkbaar is en onze deelstaten meer
bevoegdheden moeten krijgen.

VANWAAR KOMT JOUW ENGAGEMENT VOOR DE N-VA?

WAAROM MOETEN MENSEN OP DE N-VA STEMMEN?

Ik ben van nature iemand die gehecht is aan rechtvaardigheid.
Ik kon niet aan de zijlijn blijven staan, ook omdat ik gebeten ben

bilzen@n-va.be

Als onze inwoners een rechtvaardig en correct beleid willen, dan
zijn ze bij de N-VA op de juiste plaats.
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Sociale fraude ook in Bilzen aanpakken
Wie een eigen huis heeft of gronden bezit, heeft in Vlaanderen geen recht op een
sociale woning. Binnen België is dat eenvoudig na te gaan, via het kadaster. Maar
bezittingen in het buitenland waren niet zo gemakkelijk te controleren. Vlaams
minister Matthias Diependaele maakt daar nu werk van. De N-VA wil dat daar ook
in Bilzen werk van wordt gemaakt
N-VA Bilzen wil dat de stad ook voor de
sociale woningen in Bilzen laat nagaan of
de bewoners buitenlandse eigendommen
bezitten. “Zo kunnen mogelijke overtreders gesanctioneerd worden en garanderen we dat de woningen terecht komen
bij huurders die er recht op hebben”, zegt
Rudi Dops, die het dossier opvolgt vanuit
het Bijzonder comité voor de sociale
dienst.

“Dat leidt tot meer rechtvaardigheid op de
sociale huurmarkt: er komt een woning
vrij voor een sociale huurder die er wél
recht op heeft, en de fraudeur moet de
onrechtmatig gekregen sociale huurkorting terugbetalen aan de sociale verhuurder. Dat zorgt voor een terugverdieneffect
voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, die dat geld kunnen investeren in
nieuwe woningen of renovaties.”

Bilzen verliest 20
bushaltes door
nieuw vervoersplan
Tijdens de gemeenteraad van juli 2020
duwde de meerderheid een nieuw
vervoersplan door. N-VA Bilzen stemde
tegen. Onder andere omdat we vreesden
dat er in Bilzen te veel bushaltes zouden
sneuvelen. Nefast voor de busgebruiker
in de deelgemeenten.
De vrees van N-VA Bilzen blijkt terecht.
We verliezen in het nieuwe vervoersplan

Rudi Dops zetelt voor de
N-VA in het Bijzonder
comité voor de sociale
dienst.

Geen aansluiting met Riemst:
onbegrijpelijk!

maar liefst 20 (!) bushaltes. Hierdoor zullen veel bewoners uit de deelgemeenten
moeilijkheden ondervinden om aansluiting te vinden op het kernnet van De Lijn.

Bovendien ontbreekt een dagelijkse
verbinding naar Riemst. Dat is onbegrijpelijk! Wij begrijpen dat Bilzen in de
vervoerregio Limburg niet onbeperkt
middelen kan binnenhalen, maar met
maar liefst twintig haltes minder en niet
eens een eenvoudige verbinding naar alle
buurgemeenten stellen we vast dat dit
stadsbestuur de belangen van de Bilzerse
reiziger verwaarloosd heeft aan de
Limburgse onderhandelingstafel.

REINHILDE APPERMANS
• Leeftijd: 51 jaar
• Gezinssituatie: Gehuwd met Peter Cornelis, mama van Ruben+, Hanne en Lowie
• Woonplaats: Martenslinde
• Beroep: Leerkracht secundair onderwijs
• Engagementen/hobby’s: politiek, wandelen, hobby’s van de kinderen, genieten van kleine dingen

WAAROM WOON JE ZO GRAAG IN BILZEN?
Omdat je in Bilzen alles vindt wat nodig is om leuk te wonen. Je
hebt het gezellige centrum met een variatie aan winkels, leuke
terrassen, gezellige plekjes om te wandelen en de vele sportmogelijkheden voor jong en oud rondom de Katteberg. Daarbuiten heb je ook de prachtige omgeving van Alden Biesen en de
verschillende dorpen zoals ook Martenslande met hun landelijke
charmes en rust.

VANWAAR KOMT JOUW ENGAGEMENT VOOR DE N-VA?
Omdat de N-VA een partij is die voor de belangen van alle

mensen opkomt. Waarbij een realistische aanpak primeert, geen
naïeve Hierbij kijk ik als leerkracht vooral naar ons onderwijs
waarin leerlingen en leerkrachten centraal moeten staan. Het is
belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en uitdagingen vinden zodat ze kunnen uitgroeien tot kritische, zelfstandig
denkende burgers. Assertief maar ook verdraagzaam, waarden
die ik zelf ook belangrijk vind.

WAAROM MOETEN MENSEN OP DE N-VA STEMMEN?
Omdat we staan voor een welvarend, warm, veilig en duurzaam
Bilzen met een realistisch bestuur.

www.n-va.be/bilzen
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Frieda Gijbels, Kamerlid

