
Cafetaria zwembad: 
gastvrije uitbating aan 
de kant geschoven 
Het is goed dat het Kimpelkaffee eindelijk weer draait dankzij 
een gedreven nieuwe uitbater. Veel minder mooi om zien is hoe 
het de uitbating van de cafetaria van het zwembad verging. Deze 
goed draaiende en gastvrije zaak werd onlangs ruw gekortwiekt. 
Het was nochtans een warme thuis voor vele sportclubs die er 
meer dan 70 uur per week terecht konden. De vorige uitbaters 
werden zonder reden opgezegd en aan de deur gezet. Een slechte 
zaak voor de vele bezoekers van het zwembad, de wachtende 
ouders van zwemmende kinderen en actieve sportverenigingen. 

Minder dienstverlening, minder opbrengst voor stad 
Het cafetaria zal nog amper 30 uren per week geopend zijn. U 
zal dus letterlijk en figuurlijk vaak in de kou blijven staan. Ons 
zwembad wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor de gebrui-
kers ondanks de vele klimaatinvesteringen en de aanleg van een 
buitenwaterspeeltuin voor de kinderen in de vorige bestuurspe-
riode. Ook zal de stad maar de helft meer ontvangen voor de 
uitbating.

Politieke vrienden 
De oude politieke gewoonten van ons-kent-ons op kosten van 
de Bilzerse belastingbetaler is een brug te ver voor N-VA Bilzen. 
Wij eisen dat de stad ingrijpt en het algemeen belang weer boven 
het privébelang van de nieuwe uitbater stelt. De cafetaria moet 
open zijn voor alle zwemmers, ‘s morgens, ‘s middags en ook ‘s 
avonds!
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• Prijs 20 euro (10 euro voor - 14 jaar)
• Inschrijven bij onze bestuursleden of via bilzen@n-va.be
• Iedereen welkom!
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Goed zo!
Het concept Tureluurs is een schot in de roos. Dat bleek in het verleden al zo. 
Het inzetten op de coronaproof-editie van het kinderfestival was een  goede 
keuze. Ook de allerkleinsten ondervonden de negatieve gevolgen van de 
corona-maatregelen. De editie van dit jaar was dus - ondanks alles - een groot 
succes! 

Ook de iets oudere jeugd leed onder de corona-maatregelen. Ook bij hen werd 
de mentale weerbaarheid zwaar op de proef gesteld. N-VA Bilzen is daarom 
verheugd over de keuze van het stadsbestuur om een jongerenadviescentrum 
(JAC) te integreren in de Blokbar!

Jazz Bilzen-plein: 
We moeten wat trotser 
zijn op ons verleden
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de  
vernieuwing van de ingang van de parking aan het  
Jazz Bilzen-plein. Helaas zonder de gekende eyecat-
cher: de graffiti die verwijst naar het roemruchte  
verleden van het iconische Jazz Bilzen-festival werd 
niet geïntegreerd in de nieuwe ontwikkeling. Een ge-
miste kans, vindt N-VA Bilzen.

Beterschap! 
Enkele weken geleden kwam ons bestuurslid Mika 
Gielkens zwaar ten val. Mika vocht zich in een mum 
van tijd als een echte leeuw uit de intensieve verzorging. 
Ondertussen werkt hij alweer hard aan zijn revalidatie. 
Wij wensen onze maat, zijn familie en vele vrienden heel 
veel sterkte toe. We hopen Mika snel weer rond onze 
bestuurstafel en op onze activiteiten te zien! 

Pasfoto’s in gemeentehuis: 
concurrentie met eigen middenstand
Wie om een nieuwe pas of rijbewijs moet, kan sinds kort een foto met de juiste afmetingen laten 
nemen in een fotocabine in het gemeentehuis. In termen van dienstverlening aan de burger is daar 
principieel geen bezwaar tegen. Wat ons wel tegen de borst stuit, is dat beslissing zonder enig  
overleg is gebeurd met de middenstand en de foto’s worden aangeboden aan niet-marktconforme 
prijzen. Daardoor organiseert de stad rechtstreeks concurrentie met lokale middenstand.  
Wij eisen dat minstens de reclame voor de eigen fotoservice verdwijnt op de uitnodiging  
naar de burger als die een pas of rijbewijs moet afhalen. 

bilzen@n-va.be
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Nieuwe stap in vergunningssoap handelszone Eikaart
De geschiedenis herhaalt zich. Nadat de 
vergunning voor het eerste deel van de 
ontwikkeling van de handelszone aan de 
Eikaart in beroep en tegen alle adviezen in 
door gedeputeerde Inge Moors (ToB) werd 
goedgekeurd, gebeurt nu net hetzelfde bij 
de vergunning voor deel twee van deze 
ontwikkeling. 

Goedkeuring van schepencollege 
In eerste instantie had het college van 
burgemeester en schepenen ook al haar 
goedkeuring gegeven. Met deze keuze voor 
handelszaken buiten de stadskern maakt 
het stadsbestuur duidelijk een keuze tegen 
de eigen middenstand. 

Raad voor vergunningsbetwistingen 
N-VA Bilzen roept de lokale middenstan-
ders op om de moed niet te laten zakken. 
Het departement Omgeving Vlaanderen 
gaat in beroep tegen de recente en onbe-
grijpelijke beslissing van gedeputeerde 
Moors. De raad voor vergunningsbetwis-
tingen zal zich dus finaal moeten uitspre-
ken over het dossier.

Mini-asielcentrum in centrum 
van stad? 
Nadat de uitbouw van een asielcentrum in Grote-Spouwen afgeblazen 
werd ten gevolge van brandstichting, gaf het stadsbestuur eerder al 
aan zich te willen engageren voor de opvang van individuele asielzoe-
kers. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) vraagt nu ook formeel 
aan onze stad om individuele opvang van asielzoekers te voorzien. 

Aantal totaal onduidelijk 
Vandaag biedt Bilzen al 11 lokale 
opvanginitiatief-plaatsen (LOI) 
aan. Die plekken worden voorna-
melijk ingevuld door alleenstaande 
mannen. In de notulen van het 
Vast Bureau van het OCMW is 
te lezen dat er een veertiental 
bijkomende plaatsen aangeboden 
zouden worden. Dat brengt het 
totaal dus op ‘een vijfentwintigtal’. 
Maar wat betekent dat concreet? 

Centrum van stad
In dezelfde nota is te lezen dat men 
de totale groep aan asielzoekers 
gebundeld wil opvangen in het 
oude ziekenhuisgebouw in het hart 
van de stad. Volgens het stadsbe-
stuur heeft dat het voordeel van de 
aanwezigheid van maatschappelijk 
assistenten van het OCMW, die 
in dezelfde bouw gehuisvest zijn. 

Dat is uiteraard een zwaktebod. De 
huidige maatschappelijk assisten-
ten hebben de handen meer dan 
vol met lopende dossiers van zovele 
Bilzenaren. 

Stadsbestuur kiest concentratie 
in plaats van spreiding 
Door de keuze van het stadsbe-
stuur om individuele asielzoekers 
uit verschillende culturen toch 
allemaal gebundeld te huisvesten 
creëert men een mini-asielcen-
trum. Maar dan wel een centrum 
zonder inslapende begeleiding, 
zonder recreatief aanbod of huis-
werkbegeleiding. N-VA Bilzen is 
van mening dat men bij lokale op-
vang die mensen best ook spreidt. 
Deze keuze van het stadsbestuur is 
een foute keuze voor een asielcen-
trum zonder degelijke begeleiding 
of omkadering. 

Vergroening: 
Verloedering: 
Lokale overheden zijn al jaren onderworpen aan 
het pesticiden-decreet. Dat wil zeggen dat ze geen 
pesticiden meer mogen gebruiken in de strijd tegen 
onkruid. En dat is maar goed ook! We zullen dus 
natuurlijke producten moeten leren gebruiken, en 
misschien ook wat meer onkruid tolereren.

Meer geld en meer personeel. Resultaat: meer 
onkruid 
Dat wil echter niet zeggen dat een stadsbestuur haar 
openbaar domein mag laten verloederen. Wat we 
vandaag op verschillende plekken in Bilzen zien is 
ontoelaatbaar en gaat in tegen de verkiezingsbeloftes 
van de huidige meerderheid.

Kerkhof Eigenbilzen Meershoven Bilzen

Europaplein Munsterbilzen

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

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 30 
nieuwe bossen 

in Limburg.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.


