
N-VA met FUSIEBELANG naar  
gemeenteraadsverkiezingen

Het was goed, maar nu is het goed geweest
In zowel Hoeselt als Bilzen is het goed wonen. Dat dankzij onze eerdere burgemeesters en gemeentebesturen. Ook nu nog besturen 
mensen die al sinds de jaren ’80 het beleid bepalen, Bilzen en Hoeselt. Vaak deden ze dat goed, maar nu is het goed geweest.  
De fusiegemeente heeft nood aan een nieuwe generatie bestuurders: mensen met een open en moderne visie die voortbouwen op  
de stevige fundamenten van beide gemeentes. We moeten werken aan de huidige en toekomstige uitdagingen, kansen geven en  
grijpen, transparant communiceren en werk maken van echte burgerparticipatie. Nu is het moment.

De lijst
Volksvertegenwoordiger Wouter Raskin uit Bilzen zal de lijst trekken. Eerste schepen in Hoeselt Bert Vertessen staat op plaats drie. 
Binnenkort maken we de eerste nieuwe namen bekend. De kandidaten staan met beide voeten in het verenigingsleven en weten wat 
er leeft in hun buurt en deelgemeente. Samen schrijven we aan het fusieproject. 

Fusiebelang
Waarom Fusiebelang? Wel, de fusie belangt iedereen aan die in onze regio wil werken aan een betere toekomst. De N-VA was  
voortrekker. Wouter Raskin zette het thema namelijk in oktober 2020 als eerste op de politieke agenda. Een fusie biedt heel wat  
voordelen. Schepen in Hoeselt Bert Vertessen bijvoorbeeld botst dagelijks op de grenzen van een te weinig slagkrachtige organisatie. 
De fusie geeft niet alleen op financieel vlak ademruimte, maar verbetert ook de dienstverlening voor de burger.

Wilt u meer weten over ons project? Heeft u interesse om mee te doen?  
Neem contact op met een van onze bestuursleden of mail naar bilzen@n-va.be.

Bedankt Frieda (p. 2) Trajectcontroles (p. 3)

Op 1 januari 2025 gaat de fusie van Bilzen en Hoeselt van start, met één samengevoegd stadsbestuur. Om dat te laten slagen, 
moeten er natuurlijk keuzes gemaakt worden. Wilt u ook dat een sterk team de fusiegemeente bestuurt? Dan bent u bij ons  
aan het juiste adres.

Wouter Raskin
Kandidaat-burgemeester

Bert Vertessen
Schepen
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Frieda Brepoels was sinds 1982 politiek actief.  
Al bij haar eerste deelname aan de gemeente-
raadsverkiezingen van Bilzen werd ze schepen. 
De start van een fantastische politieke carrière.

Naast schepen was Frieda gedeputeerde, Kamer-
lid en Europees Parlementslid. In 2012 liet ze 
haar zitje in het Europees Parlement voor wat  
het is en werd burgemeester van Bilzen, waarna 
ze ook nog gemeenteraadslid was.

Frieda heeft N-VA Bilzen op de kaart gezet. Ze is 
onze politieke moeder. Een gedegen politica die 
dossiers aanpakte en ze op basis van inhoud en 
argumenten verdedigde. Platte politiek en loze 
beloftes waren haar vreemd. 

Een tijdje geleden zei Frieda dat ze haar politieke 
mandaat wilde beëindigen. Ze kijkt nu naar de 
volgende generatie om haar werk voort te zetten.

Succes Rudi Dops en 
Vriend Nijs
Ongetwijfeld kent u Rudi Dops. Tussen 2013 en 2018 zetelde 
hij in de gemeenteraad. Hij keert nu terug om als eerste  
opvolger de plaats van Frieda Brepoels op te vullen. Op de 
gemeenteraad van 7 februari 2023 legde hij de eed af. Ook  
het plekje van Frieda in de raad van bestuur van het  
Vesaliusziekenhuis neemt Rudi in.

Voormalig afdelingsvoorzitter Vriend Nijs gaat een nieuwe  
uitdaging aan. Hij neemt het mandaat in het Autonoom  
Gemeentebedrijf (AGB) op zich.

Veel succes!

Rudi Dops Vriend Nijs

Bedankt Frieda voor het engagement 
in en voor onze stad en voor de boost 
die je de afdelingswerking gaf!” Dirk Coelmont

Voorzitter N-VA Bilzen

Sinds 1 januari 2023 zetelt Frieda Brepoels niet langer in 
de gemeenteraad. Na een politieke carrière van veertig 
jaar is de cirkel rond. Frieda wil zich concentreren op haar 
bestuursfuncties als voorzitter van de VRT en ondervoor-
zitter van de LRM (Limburgse Reconversiemaatschappij).

Bedankt
Frieda
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Trajectcontroles
De discussie over de trajectcontroles in Bilzen gaat verder. 
Logisch, want sinds de opstart van de eerste zes van de twaalf 
trajectcontroles werden er eind november al 4.833 mensen 
beboet. In tegenstelling tot wat de meerderheid bij aanvang 
beweerde, gaat het maar zelden om snelheidsduivels. Het gaat 
meestal om lichte overtredingen.

Juridisch advies en vervolging
Een stadsbestuur verzeilt onvermijdelijk in juridische geschillen en moet dan gerechtelijke procedures voeren.  
Maar in Bilzen is daar opvallend veel van uw belastinggeld voor nodig.

Roekeloos
Zich God wanen, denken onaantastbaar te zijn en ondoordacht procedures voeren, leidt tot hogere kosten voor juridisch advies. 
Vorig jaar nog begrootte het stadsbestuur 49.000 euro, maar dit jaar voorziet het al 56.750 euro. Hoe dat komt? Door een roekeloos 
beleid.

Cafetaria zwembad 
U herinnert zich nog ongetwijfeld de vorige uitbaters van 
de cafetaria aan het zwembad. Die cafetaria was altijd 
open voor een hapje en een drankje. Ze werd joviaal 
gerund en was als een thuis voor heel wat ouders van 
zwemmende kinderen en voor tal van verenigingen. U 
ging er misschien ook zelf regelmatig iets eten of drin-
ken. Een politieke vriendendienst maakte dat de over-
eenkomst met de uitbaters werd opgezegd. 

De vorige uitbater startte natuurlijk een juridische pro-
cedure tegen de roekeloze en eenzijdige beslissing van 
de stad. Wat later werd de stad terecht door de rechter 
veroordeeld. De factuur van het advocatenkantoor en het 
bedrag van de veroordeling betaalt u met uw belasting-
geld. Met een doordacht beleid kon dat geld daarentegen 
nuttig geïnvesteerd zijn. Nu heeft niemand er wat aan en 
krijgt u in ruil een cafetaria die zelden open is.

140.000 euro  

Dat bedrag verdwijnt  
uit de zakken van de  
Bilzenaren en vloeit  

naar een Oost-Vlaamse  
ondernemer en naar  

de staat.

Genk: verkeersveiligheid voorop
De cijfers uit Genk met die van Bilzen vergelijken, gaat niet. Genk is veel groter en kent 
meer passage. Bovendien zijn de elf trajectcontroles daar ondertussen al een vol jaar  
actief. Opvallend genoeg koos Genk er bewust voor om geen verdienmodel op te zetten  
en investeerde zelf twee miljoen euro in de installaties. Daarbovenop betaalt de stad  
jaarlijks 1,1 miljoen euro aan onderhoud en verwerking. Na amper een jaar ontving  
Genk al 4,26 miljoen euro aan boete-inkomsten. Die ‘winst’ van ongeveer een miljoen 
euro wordt integraal geïnvesteerd in verkeersveiligheid.

Bilzen: een keihard businessmodel
In Bilzen koos het stadsbestuur ervoor om in zee te gaan met een private partner:  
TaaS. Dat zegt genoeg. Een private partner investeert niet als er niets te verdienen valt.  
De cijfers leren dat op 6 december 2022 al een bedrag van 263.315 euro aan GAS-boetes 
werd gevorderd. Die private ondernemer ontvangt per verwerkte boete 24 euro + 21% btw.  
Reken maar eens uit. En al dat geld wordt niet geïnvesteerd in verkeersveiligheid. 

www.n-va.be/bilzen
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Dit huis-aan-huisblad is
informatief drukwerk
en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.


