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Zorg goed voor mekaar
We beleven moeilijke tijden. De tweede
Covid-golf slaat genadeloos toe. We
worden opnieuw geconfronteerd met
dingen die we alleen uit films kennen:
(semi) lock-downs, een gezondheidssysteem dat in zijn voegen kraakt, ... Tegelijk worden de dagen korter en komen de
feestdagen er aan. Het wordt een zware
winter. Laat ons daar maar geen doekjes
om winden.
Ons stadsbestuur, haar medewerkers en
de veiligheidsdiensten doen er ondertussen alles aan om de richtlijnen van
de nationale veiligheidsraad zo goed mogelijk te implementeren. Laat ons daar
geen politieke spelletjes rond spelen.
Laat ons als Bilzenaren, allemaal samen,
ons verenigen om de komende moeilijke
maanden door te komen.
Weet dat veel van onze stadsgenoten
er alleen voor staan. Besef dat niet
iedereen kan terugvallen op een gezin of
op familie. Loop dus eens een keer meer
binnen bij die alleenstaande buurvrouw,
en help een handje met de boodschappen van die ouder wordende buurman.
Het wordt een Kerstmis en Oudjaar
zoals we die nog nooit meemaakten.
Maar toch moeten we er door. Allemaal
samen.
Kop op, houd moed, zorg goed voor
jezelf en voor mekaar. Hierna kan het
alleen maar beter
worden. Hopelijk zo
snel mogelijk!

Wouter Raskin
Fractievoorzitter

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx november.
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Uw afvalfactuur: nog steeds niet
afgeschaft!
Meer dan een jaar na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is de afvalfactuur nog
steeds niet afgeschaft. Meer nog, door een recente beslissing van het stadsbestuur zal
de afvalfactuur van de Bilzenaar zelfs stijgen. Een woordje uitleg over een gebroken
belofte van het stadsbestuur.
“We schaffen de oneerlijke afvalfactuur af”. U herinnert zich die boude stelling wel. Het
was dan ook dé grote verkiezingsbelofte van Trots op Bilzen (ToB). Een belofte maken is
niet moeilijk, ze inlossen is wat anders, want je hebt je als stad uiteraard te schikken naar
de spelregels van de club waar je lid van bent. En die club heet: Limburg.net, De Limburgse afvalintercommunale.

Plastic zakken
Onlangs besliste Limburg.net af
te stappen van het systeem van de
afvalcontainers en over te schakelen naar verschillende plastic
zakken (Optimo). De zakken
hebben telkens een andere kleur
om het sorteren gemakkelijker
te maken. Doordat Limburg.net
dit systeem kan uitrollen over de
meeste Limburgse gemeenten kan
men de totale factuur drukken.

Bilzen doet niet mee
Onze stad maakte, samen met
een handvol andere gemeenten, de keuze om niet in het nieuwe systeem te stappen en om
met de vertrouwde afvalbakken te blijven werken. Dat is een legitieme keuze. Bilzenaren
zijn die bakken gewoon en het is praktisch en proper. Maar deze keuze heeft wél zware
financiële gevolgen.

U betaalt hoe dan ook meer
Schaalgrootte doet prijzen dalen. Dat geldt ook in dit verhaal. Voor de gemeenten die de
overstap maken naar het nieuwe systeem wordt de basiskost 31 euro per gezin goedkoper.
Voor Bilzen betekent het behoud van het oude systeem een meerkost van 2 miljoen
euro voor de komende vijf jaar.
Die meerkost, die het gevolg is van de keuze van het schepencollege, komt niet rechtsreeks op uw factuur maar wordt door de stad betaald met belastinginkomsten. Met úw
geld dus! Wie had het ook al weer over afschaffen?”
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Herstel spoorwegbrug Eigenbilzen geen goede oplossing

De spoorwegbrug aan de sporthal in Eigenbilzen werd
een tijdlang onderbroken omwille van stabiliteitsproblemen. Ondertussen werd de verbinding tussen de Vossenkuilstraat en de Dorpsstraat hersteld, maar N-VA Bilzen
kan zich niet vinden in de oplossing.
In plaats van een structurele oplossing te voorzien koos de
stad in samenspraak met Infrabel ervoor om tonnen grond
aan te voeren en de spoorbedding aan te vullen tot op
straatniveau en de twee wegen eenvoudigweg te verbinden.

Begin oktober bezweken CD&V en Open Vld
onder de druk en vormden ze een federale
regering zonder Vlaamse meerderheid. Nochtans verklaarden ze een jaar lang niet zonder
de N-VA in zee te zullen gaan.
Onze jongeren schoten in actie tijdens afgelopen kermiszondag. Ze boden de ontgoochelde
CD&V- en Open Vld-kiezers de gelegenheid
om hun partijkaart om te ruilen voor een
lidkaart van Jong N-VA.
Een leuke actie die een tiental nieuwe leden
opleverde!

bilzen@n-va.be

Hierdoor wordt het traject van Railbike Bilzen, toch een
van onze toeristische toppers, ingekort van zes naar vier
kilometer. Het mooie stuk langs de bunkers verdwijnt daardoor uit het traject.
Wij betreuren dat een paradepaardje uit ons toeristisch
aanbod, dat kreunt onder de gevolgen van de coronacrisis,
door deze beslissing dubbel zo hard geraakt wordt.
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Hoe zit dat nu met die fusie?
Omdat de aan de gang zijnde fusiegesprekken tussen Bilzen en Riemst
eerst nog ontkend werden door het stadsbestuur, plaatste de N-VA het
punt prominent op de politieke agenda.
De gemeenteraad van oktober 2020 mag historisch genoemd worden. Op
voorstel van Wouter Raskin werd na een constructief debat unaniem beslist:
om de burgemeester formeel de opdracht te geven naast Riemst ook
Hoeselt uit te nodigen voor de eerste gesprekken,
dat de voortgang van het fusieproces tweemaandelijks wordt besproken met de burgemeester, de schepenen en de fractievoorzitters
van álle politieke partijen,
en dat bovendien alle Bilzenaren bij het lopende proces betrokken
zullen worden.

Nieuw medisch centrum in Bilzen
Het was voormalig burgemeester Brepoels die op 5 augustus 2019 de eerste steen legde. Weldra zal het gebouw ten
dienste staan van de Bilzenaar.

Parkeergelegenheid en stadsontwikkeling

U kan vanaf voorjaar 2021 terecht in het nieuwe medisch centrum.
Het ‘oude ziekenhuis’, zoals wij het gebouw aan de Hospitaalstraat kennen, is niet meer van deze tijd. Het vorige
stadsbestuur stelde dan ook alles in het werk om te vermijden dat een belangrijk deel van het medische zorgaanbod
uit Bilzen zou verdwijnen. In overleg met AZ Vesalius
werd volop ingezet op een nieuw ziekenhuisgebouw.

Medische zorg in eigen stad
U zag de bouw allicht al oprijzen. 3.000 m² oppervlakte voor
medische zorg dicht bij huis. U zal er vanaf het voorjaar
van 2021 terecht kunnen voor een uitgebreid zorgaanbod
in een modern gebouw. De huidige polikliniek, de afdeling
medische beeldvorming inclusief CT-scan, het chirurgisch
dagziekenhuis met twee operatiezalen en recovery, patiëntenkamers voor dagopname en een uitgebreid aanbod aan
gespecialiseerde zorg. Maar ook de huisartsenwachtpost 37
zal in het gloednieuwe gebouw gehuisvest worden.

Ook de achterzijde van het oude gebouw wordt straks
gesloopt. Dit creëert op korte termijn heel wat extra parkeergelegenheid. Parkeergelegenheid die ’s avonds en tijdens de
weekends nog uitgebreid
wordt met de ondergrondse parking die
deel uitmaakt van de
nieuwbouw. Op termijn,
wanneer ook de voorzijde van het oude ziekenhuisgebouw gesloopt zal
worden, creëert dat nieuwe mogelijkheden inzake
stadsontwikkeling.

Het was voormalig burgemeester
Frieda Brepoels die de eerste steen legde.

N-VA bepleit herhuisvesting Bilisium en SInt-Vincentius
Beide organisaties vonden een thuis in de achterzijde van het
oude ziekenhuisgebouw. De nakende sloop maakte dat ze op zoek
waren naar een nieuwe eigen plek. De N-VA drong lange tijd aan
op een oplossing voor hun huisvesting. We zijn blij te vernemen dat
Bilisium een nieuwe thuis vindt in de Kloosterstraat. Sint-Vincentius
kan verhuizen naar de voorzijde van het oude gebouw dat voorlopig
niet gesloopt wordt.

www.n-va.be/bilzen
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

