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Zondag 15 oktober

Trage Wegen
Wandeling met
lunch
Op zondag 15 oktober nodigen
we jullie graag uit om samen met
het bestuur van N-VA Bilzen de
beentjes te strekken. We plannen
een Trage Wegen Wandeling met
gids in de prachtige omgeving van
Bilzen. Aansluitend voorzien we een
lekkere lunch.
10 uur: Samenkomst
10.15 uur – 11.45 uur:
Wandeling met gids
12 uur: Lunch
Meer info en inschrijven via
bilzen@n-va.be

Steun onze afdeling en word lid
via N-VA Bilzen
Wil je ook deel uitmaken van de
grote N-VA-familie? Word lid via de
lokale afdeling. Contacteer ons via
bilzen@n-va.be of spreek onze
bestuursleden aan. Hoofdleden
betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Ben je jonger dan
30 jaar? Dan betaal je 5 euro. Het
juiste bedrag stort je op rekeningnummer BE42 4527 1560 2154.

Deze ploeg zet de krijtlijnen uit voor 2018.

N-VA Bilzen zet plannen uit voor de
toekomst van Bilzen
Nu deze bestuursperiode zijn laatste
werkjaar ingaat, stak de N-VA-fractie in
de gemeente- en OCMW-raad de koppen
samen om de krijtlijnen voor de komende
maanden uit te zetten. Het stadsbestuur
zette namelijk al veel projecten in de
steigers, maar er zijn nog andere werken
die dit najaar of in het voorjaar van 2018
van start moeten gaan. Er ligt dus nog wat
werk op de plank. En het is niet de bedoeling dat de stad stilvalt in de aanloop naar
de verkiezingen. Integendeel.

Een stem voor iedereen

Voor de N-VA is het belangrijk dat iedereen een inbreng heeft vanuit zijn of haar
deelgemeente, vereniging en interesseveld.
En dan moet er gewikt en gewogen worden. Zeker ook als het over de toekomst
van Bilzen gaat. Wij tonen veel ambitie

voor Bilzen en willen onze stad nog hoger
op de regiokaart zetten. Dit is belangrijk
voor ons allemaal, vooral voor de
toekomst van onze kinderen.

Frieda Brepoels gaat opnieuw voor
de sjerp
Hoe we dat gaan doen, dat hoort u van
ons in de loop van de volgende maanden. Ook met wie we dat gaan doen. Het
bestuur van N-VA Bilzen heeft alvast aan
Frieda, onze burgemeester, gevraagd om
opnieuw lijsttrekker te zijn voor de N-VA
op 14 oktober 2018. Zij heeft dat met veel
enthousiasme aanvaard. “Ik wil me ook
na 2018 met evenveel passie inzetten voor
een dynamisch, leefbaar, groen en
bruisend Bilzen”, zegt de burgemeester.

“Ik trek met veel plezier een enthousiaste
N-VA-lijst in oktober 2018”
burgemeester Frieda Brepoels
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Geert Bourgeois legt
eerste steen Hotel Martin’s
Rentmeesterij
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar nu is
het eindelijk zover. Na de restauratie van de Rentmeesterij met SALK-middelen zijn de privé-investeerders gestart met de bouw van de 70 kamers aan
het gebouw. Burgemeester Frieda Brepoels is trots.
“We krijgen waarvoor we vanaf dag één gegaan zijn”, zegt de
burgemeester. “Een kwaliteitshotel met een meerwaarde voor
de site en gans de regio. Samen met Bilzen Mysteries is Martin’s
Hotel een extra troef voor Alden Biesen. Dat kunnen we nu nog
meer promoten culturele en toeristische topbestemming. Naast
de 35 directe jobs in het hotel, zal ook de horeca en middenstand in Bilzen en de ruimere regio hiervan genieten.”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is het hier volledig
mee eens: “Het hotel zal een sterke impuls geven aan het regionale toerisme én dus ook aan de economie. Daarom investeert
Toerisme Vlaanderen 6,3 miljoen euro in dit project. En ik zie
hier dat dit zeer goed besteed is.”

Nieuwe verkeersinvesteringen voor Bilzen

Ben Weyts opent rondweg Abbendaal
Onder grote belangstelling van de buurt, bedrijven en officiële genodigden opende minister van Mobiliteit
Ben Weyts de nieuwe omleidingsweg Abbendaal. De burgemeester onthulde samen met de minister en enkele schepenen het eerste naambord.
“De omleidingsweg is al even in gebruik”, aldus burgemeester Brepoels.
“Maar nu de Bilzenaren vertrouwd
zijn met de nieuwe verkeersituatie, was
het de hoogste tijd voor een feestelijke
inhuldiging. En daarbij mochten de
buurtbewoners natuurlijk niet ontbreken!”

Vanaf Meershoven is er nu een vlottere
doorstroming van en naar Bilzencentrum.”
In de Spelverstraat nam het aantal
voertuigen fors af. De stad heeft zopas
een zebrapad aanlegd op Meershoven
en zal een aansluiting van het fietspad
Meershoven realiseren in de Spelverstraat.

Vlotter verkeer in de stad

“De nieuwe omleidingsweg en de bijhorende aanpassingen aan de omliggende
straten zijn een grote verbetering voor
de verkeersontwikkeling in onze stad”,
vervolgt schepen van mobiliteit Walter Bollen. “De weg wordt
niet alleen gebruikt door bezoekers van kmo-zone De Spelver,
maar ook door het doorgaand verkeer richting Munsterbilzen.

De totale kost van dit project bedroeg
2,5 miljoen euro. Het Vlaams Gewest
stak 1,85 miljoen euro in de rondweg,
het Fietsfonds van de provincie 200 000 euro.
De tussenkomst van de stad bedroeg 450 000 euro.

Minister Jambon bezoekt brandweerzone
De brandweerzone Oost-Limburg, waar ook Bilzen toe behoort, mocht
onlangs minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verwelkomen.
Tijdens een rondleiding in de kazerne maakte hij kennis met de dagdagelijkse werking van de zone.
Burgemeester Frieda Brepoels: “Naar aanleiding van vragen van brandweermannen uit het Bilzerse korps, bijvoorbeeld over de opleidingen voor vrijwilligers, organiseerde ik een werkbezoek van de minister. Hij was onmiddellijk bereid om zelf met de mannen te komen praten. We hebben een zeer
goed en open gesprek kunnen voeren: de minister nam hun opmerkingen
echt ter harte. Hij kon ook van nabij zien aan welke veiligheidsinspanningen en materialen het korps nog nood heeft.”

bilzen@n-va.be
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Bilzers N-VA-talent op Pukkelpop
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Stad organiseert rijvaardigheidscursus

Maak eens een slippertje
Nog maar net je rijbewijs? Wil je graag een slipcursus
volgen? Schrijf je dan nu in voor de rijvaardigheidscursus die het stadsbestuur organiseert op zaterdag
30 september of zondag 1 oktober!
Meer info via bilzen@n-va.be
N-VA-gemeenteraadslid Joris Cielen maakt al sinds jaren deel uit
van het Bilzerse dj-duo Joyhauser.
Afgelopen Pukkelpop stond Joyhauser samen met Goldfox en Ben
Lambrechts op de affiche van het festival. Ze trapten Pukkelpop af
in stijl. N-VA Bilzen is fier op ons lokaal talent!

Feestelijke zomer in Bilzen
In Bilzen viel deze zomer vanalles te beleven! Een kleine terugblik
op enkele van de vele topactiviteiten die in Bilzen plaatsvonden.
Bilzen Feest

Het stadsbestuur organiseerde met Bilzen Feest op zaterdag 8 juli een heus
volksfeest met Nederlandstalige artiesten als Lindsay, Jo Vally, Bart Kaëll en
Frans Bauer.

Zin in zang

Op 11 juli vierde ZinInZang op originele wijze het Feest van de Vlaamse
Gemeenschap. N-VA Bilzen genoot van deze muzikale avond en zong mee uit
volle borst!

Tureluurs

Op 13 augustus was Bilzen voor één dag van alle kinderen. De eerste editie van
het gloednieuwe kinderstadsfestival Tureluurs bleek een schot in de roos!

Heeft u vragen of opmerkingen? Contacteer ons dan!
N-VA Bilzen zet sterk in op leefbaarheid en het beschermen van de natuur. Het Bilzers N-VA-bestuur nodigde de inwoners
daarom eind mei uit op een mooie en informatieve wandeling door de Hoefaert en trakteerde achteraf op een stevig ontbijt.

Frieda Brepoels: Algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke
samenwerking frieda.brepoels@n-va.be, 089 51 92 35. Walter Bollen: Ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en
mindermobielencentrale walter.bollen@n-va.be, 089 51 92 35. Luc Hendrix: OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid,
kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen, luc.hendrix@n-va.be - 089 51 94 92. Wouter Raskin: Kamerlid en voorzitter gemeenteraad wouter.raskin@n-va.be, 089 51 92 35.
OCMW-RAADSLEDEN: Hilde Luca en Miriame Snellings. GEMEENTERAADSLEDEN: Joris Cielen, Rudi Dops, Stefan Jans, Veronik Moesen, Nassèr Nijs en Veerle Schabregs.

www.n-va.be/bilzen

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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