Helaas geen extra bomen in Bilzerse woonkernen (p. 2)

N-VA neemt het op voor de middenstand (p. 3)
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Asielcentrum in Grote-Spouwen legt gebrek aan
politiek leiderschap in Bilzen pijnlijk bloot
Zonder vooraf in dialoog te gaan met de buurtbewoners faciliteerde de bestuursmeerderheid de
opening van een asielcentrum in Bilzen. N-VA Bilzen stelt het gebrek aan verantwoordelijkheidszin
van deze meerderheid aan de kaak.
Eind oktober verslikten de Bilzenaren zich in hun koffie.
Uit de krant vernamen ze op een ochtend de beslissing om
in Grote-Spouwen een asielcentrum te openen. Koud op de
nuchtere maag. Zonder te sensibiliseren, zonder mensen
vooraf te informeren of zonder de dialoog met het dorp
aan te gaan. Dat zoiets veel vragen oproept is menselijk.
Wanneer je vooraf verzuimt draagvlak te zoeken, hoeft
het niet te verbazen dat er weerstand de kop opsteekt.
Burgemeester Sauwens gaf zich onmiddellijk gewonnen.
Hij wijst naar de beslissing van de hogere overheid. Dat hij
zich zomaar voor voldongen feiten zou laten stellen, doet in
niets denken aan de krachtdadige bestuurder van weleer.

De kortste lijn naar Maggie De Block

Toekomstig burgemeester Bruno Steegen heeft als lid van
Open Vld een directe lijn met Maggie De Block. Hij gaf op
de jongste gemeenteraad echter aan niet bij machte te zijn
z'n bevoegd minister ervan te overtuigen dat het voormalige
woonzorgcentrum geen goede plek is om de kandidaatasielzoekers op te vangen: een te kleine gemeenschap, gebouw
zonder buitenruimte, geen voorzieningen ... Bovendien is de

partij van Bruno Steegen indirect verantwoordelijk voor wat
Grote-Spouwen vandaag overkomt. Minister De Block schafte
de quota af die haar voorganger Theo Francken had ingesteld.
Bovendien schrapte ze ook diens ontradingscampagnes. Geen
wonder dat de instroom van asielzoekers dan weer stijgt.

Stuitend gebrek aan politiek leiderschap

Uiteraard moeten mensen die hun land ontvluchten tijdelijk
en correct opgevangen worden.
Maar GroteSpouwen heeft
onvoldoende
draagkracht om
140 kandidaatasielzoekers op te
vangen. Wanneer
je als burgemeester
of schepen bovendien op geen enkel
moment mensen informeert of voorbereidt op wat komt, dan
schiet je als bestuurder schromelijk tekort.

6,7 miljoen extra voor Bilzen dankzij
nieuwe Vlaamse regering Jambon I
De voorbije jaren werd Bilzen onder burgemeester Brepoels weer financieel gezond
en namen de schulden een flinke duik. Dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord
krijgt onze stad er de komende vijf jaar ook nog eens een enorme financiële bonus bij.
Van de regering-Jambon I ontvangen we maar liefst 6,7 miljoen euro extra. Die
middelen laten ons toe de voorspelde pensioenbom van de ambtenaren te ontmijnen
en onze open ruimte te versterken. N-VA Bilzen roept de huidige meerderheid op om
het geld verstandig te gebruiken, zodat de financiën niet opnieuw de pan uitswingen
zoals in het verleden het geval was.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Spoorwegovergang Sint-Lambertuslaan wordt ondertunneld
Tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen zette de N-VA vanuit Bilzen sterk in op een akkoord over de ondertunneling
van de spoorwegovergang aan de Sint-Lambertuslaan. Dat was nodig omdat er geen politiek draagvlak gevonden werd voor het
schrappen van de Spartacus-tramlijn naar Maastricht.
De tramlijn zal heel wat bestaande spoorwegovergangen definitief afsluiten, maar voor inwoners van Rooi, Heesveld en Merem blijft
een vlotte toegang tot onze handelskern van groot belang. De ondertunneling, waarvoor de aanbesteding weldra zal starten,
verzekert die toegang.

Schepen van Leefmilieu steunt
klimaatboomactie niet

Loze verkiezingsbelofte
over kerkhoven

Naar aanleiding van het Limburgse plan om 10 000
bomen aan te planten in stads- en dorpskernen kwam
gemeenteraadslid Veronik Moesen met een concreet
voorstel voor Bilzen. Maar de bevoegde schepen bleek
minder ondernemend.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
pakte Trots op Bilzen uit met deze belofte:
“Wij gaan de kerkhoven beter onderhouden!”
En dit is het resultaat:

500 klimaatbomen in de Bilzerse woonkernen

Eind augustus communiceerde gouverneur Reynders zijn plan om op termijn
10 000 bomen aan te planten in de Limburgse stads- en dorpskernen. Limburgs
Sterk Merk (LSM) ondersteunt het project met 1 miljoen euro. Tijdens de gemeenteraad van september stelde raadslid Veronik Moesen voor om in het meerjarenbudget 35 000 euro vrij te maken voor het aanplanten van 500 klimaatbomen in
de Bilzerse woonkernen. Ze vroeg de bevoegde schepen tegen het einde van het
jaar met een concreet klimaatbomenplan naar de gemeenteraad te komen.

Geen oog voor opportuniteiten

Maar de reactie van de schepen stelde teleur. Ondanks alle voordelen van bijkomend
groen in de woonkernen, bleek de schepen niet bereid om een concreet engagement
budgettair aan te gaan. Een gemiste kans!”

 lijkt dat ToB aan kunstgras dacht toen
B
de partij het had over een beter
onderhoud van de kerkhoven.
#biodiversiteit #plasticsoep #lappendeken

Uw vertegenwoordigers in
Dankzij uw steun werd ik in mei herkozen
als federaal volksvertegenwoordiger. Vanuit
Brussel verdedig ik de Limburgse mobiliteitsdossiers. Uiteraard zal ik mijn ‘Brusselse
hefbomen’ ten bate van onze stad inzetten.
Als voormalig schepen van Ruimtelijke
Ordening en Mobiliteit gaat mijn interesse
in grote mate uit naar de ontwikkeling
van onze stad op de langere termijn.
Ook ligt de bescherming van onze
handelskernen mij nauw aan het
hart.”

Wouter Raskin

Federaal volksvertegenwoordiger
Fractievoorzitter gemeenteraad
bilzen@n-va.be

Als lid van Natuurpunt SpARo en de
Vrouwen GroenVoorziening Rosmeer
heb ik altijd hoog ingezet op de duurzaamheid van onze stad. Het groene
karakter van Bilzen is een extra troef voor
ons toerisme en biedt toekomst aan de
jeugd. Niet toevallig de bevoegdheden
waar ik destijds ook als schepen hard
voor werkte. Maar ook vanuit mijn
oppositierol zal ik daarvoor blijven
strijden.”

Veronik Moesen
Gemeenteraadslid
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Bilzen mag geen spookstad worden
Klassieke handelskernen hebben het niet makkelijk. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten in Limburg doet Bilzen
het voorlopig relatief goed. Al slaat ook hier de leegstand genadeloos toe. We moeten er dan ook alles aan doen om onze gezellige
binnenstad met haar leuke horeca en haar gevarieerd winkelaanbod te beschermen. Want er dreigt wel degelijk onheil.

Scholen in het centrum houden

Zo liet de directie van het Katholiek
Secundair Onderwijs onlangs aan het
personeel weten dat ze het Technisch
Instituut Sint-Jozef en het Heilig-Grafinstituut in fases uit het centrum wil weghalen. De scholen zouden verhuizen naar
een scholencampus buiten het centrum.
Zoiets kan uiteraard alleen als het stadsbestuur dat mogelijk maakt via een
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).
Voor N-VA Bilzen is het vertrek van de
scholen uit het centrum uitgesloten.
Leerlingen en hun ouders brengen beweging
en beleving in de stad en dragen er bij
tot een bloeiende handel. Dat mag niet
stoppen. Op de gemeenteraad van oktober
vroeg fractievoorzitter Wouter Raskin
het stadsbestuur formeel te beslissen geen
RUP op te maken dat het finale vertrek

van de scholen uit het centrum mogelijk
maakt. Helaas stemde de meerderheid ons
voorstel weg.

Retailpark aan Eikaart slecht idee

Zowat gelijktijdig keurt gedeputeerde voor
omgeving Inge Moors (ToB) de ontwikkeling
van een retailsite aan de Eikaart goed. Dat
doet ze ondanks een vernietigend rapport
van de provinciale omgevingsvergunningscommissie én tegen het advies van haar
eigen diensten en het eigen schepencollege
in.

 -VA Bilzen roept de meerderheid op om
N
de kant van de Bilzerse middenstand te
kiezen.

In een eerste fase gaat het om zes handelsunits voor nieuwe ketens, waarvan de
invulling nog niet gekend is. Die activiteiten
dreigen lokale ondernemers te beconcurreren
en zullen op Vrankrijk en in de Zeepstraat
en Tongersestraat een mobiliteitsinfarct
met zich meebrengen. Een onbegrijpelijke

beslissing als je weet dat het T-forum in
Tongeren de handelskern daar helemaal
heeft vernietigd. N-VA Bilzen vroeg het
stadsbestuur op de gemeenteraad in beroep
te gaan tegen de beslissing van gedeputeerde
Inge Moors (ToB). De meerderheidspartijen
gingen niet in op onze vraag.

Maak kennis met

Bilzen

Jong N-VA Bilzen, dat is een toffe bende die de stem van de jeugd laat horen in het politieke
debat. Sacha Vanelderen is voorzitter en Maarten Vandebeeck ondervoorzitter. Glenn
Driesmans neemt de rol van secretaris op zich en Robin Moors zet zich in als penningmeester. De andere bestuursleden zijn Jan Stulens, July Houbrechts, Amber Snellinx,
Mika Gielkens en Daan Duchateau. Ook zin om je politiek te engageren en tegelijk te
genieten van heel wat leuke en boeiende activiteiten in een ongedwongen sfeer? Neem dan
contact op via bilzen@jongnva.be.

het gemeentebestuur
Met de kennis en ervaring die ik in mijn
37-jarige politieke carrière op de verschillende niveaus heb opgedaan, wil ik vanuit
de oppositie mijn mandaat constructief
maar ook kritisch invullen. Een goede
besteding van het belastinggeld, het
bewaken van het algemeen belang, een
open en transparante politiek, een eerlijke
en rechtvaardige aanpak van elk initiatief
door Bilzerse ondernemers, jongeren,
senioren, ... Daarvoor wil ik me elke dag
opnieuw met veel engagement en passie
inzetten.”

Frieda Brepoels
Gemeenteraadslid

Vanuit mijn job als kinesitherapeut kom ik
dagelijks in contact met mensen uit alle lagen
van de bevolking. Ik heb dan ook een heel
goede kijk op de sociale en financiële problemen
waarmee veel mensen kampen. Als lid van het
bijzonder comité zorg ik ervoor dat wie hulp
nodig heeft, die ook krijgt. Maar ik zal er ook
over waken dat er geen misbruik gemaakt
wordt van de sociale bescherming. En ik blijf
ervoor ijveren dat iedereen die een beroep
wil doen op onze solidariteit, ook zelf voldoende inspanningen levert om de kansen
te grijpen die wij bieden.”

Rudi Dops

Lid bijzonder comité
voor de sociale dienst
www.n-va.be/bilzen

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

