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“Drie keer zo 
hoog budget 
tegen 
kansarmoede”

Welke lijsttrekker belooft wat mocht hij of zij de volgende burge-
meester worden? Steegen: “Een dorpsraad in elke deelgemeente. 
Die beslist dan mee over wat er moet gebeuren.” Brepoels: “Het 
medisch centrum op site Ganshof uitbouwen tot een zorgcampus 
voor elke Bilzenaar.” Swennen: “De verdrievoudiging van het budget 
tegen armoedebestrijding.” Danen: “Zorgen voor veilige fietsverbin-
dingen tussen woonwijken en centrum om de mensen meer te doen 
fietsen.” Sauwens: “Vanaf 1 januari de groenploeg versterken om de 
deelgemeenten fatsoenlijk te onderhouden.” Ponthier: “Basisdien-
stenbelasting afschaffen en oneerlijke afvalbelasting herzien.” 

Guy Swennen Bilzen Bruist

Financiën

1Onder Sauwens inves-
teerde Bilzen veel, maar
had de stad ook hoge
schulden. Die schuld
heeft de huidige ploeg af-

gebouwd. Maar werd wel voldoen-
de geïnvesteerd in de toekomst?
Johan Sauwens (Trots op Bilzen):
“We hebben industrieterreinen 
aangelegd en bouwplaatsen voor-
zien. Dat is rollend kapitaal. De 
schuld is inderdaad gezakt. Maar
nu is het alsof een winkel enkel
voorraad verkoopt en niet meer 
aankoopt. Men doet aan uitver-
koop.”
Frieda Brepoels (N-VA): “U ver-
geet natuurlijk dat Bilzen in 2012 
op nummer drie stond in Vlaan-
deren qua schulden. In Bilzen
werd veel meer geleend dan afge-

lost kon worden. Wij hebben die
schuld met meer dan 15 miljoen 
afgebouwd en tegelijk meer dan
100 miljoen geïnvesteerd.”
Bruno Steegen (Beter Bilzen): “De
schuld per persoon is gedaald van
2150 naar 1562 euro. Tegelijk heb-
ben we meer dan 8 miljoen 
SALK-geld binnengehaald. Kijk 
naar de Rentmeesterij. Daar wist
de vorige meerderheid niet mee
wat aanvangen.”
Guy Swennen (Bilzen Bruist):
“We hebben een tweesporenbe-
leid gevoerd. Tot spijt van wie het
benijdt, nooit eerder hebben we 
zoveel subsidies binnengehaald.
Geld dat de Bilzenaar niet be-
taalt.”
Annick Ponthier (Vlaams Be-
lang): “De keerzijde is wel dat u
intussen de kosten op de bevol-
king afwentelt. Er is de sterk ge-

Als u dat wil afschaffen, zal u de
basisdienstenbelasting moeten 
verhogen. Wij hebben ter com-
pensatie juist belastingen ver-
laagd.”
Swennen: “Voor de meeste Bilze-
naren is het een goede zaak. Enkel
alleenstaanden met weinig afval 
hebben een beperkt nadeel. Wij
hebben aangedrongen dat sys-
teem te veranderen. Als dat niet
gebeurt, dan staat in het program-
ma van Bilzen Bruist dat er voor
die mensen een compensatie van
de stad zal komen.
Sauwens: “Aha. U geeft ons ge-
lijk.”
Danen: “De niet-vervuiler moet je
belonen en hou de vaste kost zo
laag mogelijk.”
Sauwens: “Juist. En wat is nu het 
gevolg? De Bilzenaar produceert 
gemiddeld meer dan 90 kilo rest-
afval. Voor die belasting was dat
82 kg.”
Brepoels: “Nog eens, bij Lim-
burg.net hebben we aangedron-
gen om de quota voor de alleen-
staanden te verlagen. De CD&V 
zit daar in de raad van bestuur. 
Wij niet.”

Steegen: “Voor dit systeem waren
er 1.600 gezinnen die hun grijze 
bakken nooit buitenzetten. Wat 
gebeurde met dat afval? Ik weet 
het niet.”

Kinderarmoede

2De kinderarmoede
stijgt. Een op 8 kinderen
groeit kansarm op. 
Wat doet u daaraan?

Brepoels: “Via het OCMW en 
Huis van het Kind. We hebben 
een kansarmoedecoördinator. 
Dit aanpakken overstijgt wel het 
lokale niveau.”
 Sauwens: “Bijna 15% van de be-
volking zit onder de armoede-
grens. De wachtlijsten voor socia-
le woningen zijn verdubbeld ter-
wijl u enkel appartementen liet
bouwen. Wij gaan een schepen
aanduiden om de armoede aan te
pakken.”
Danen: “Bij ons is armoedebe-
strijding één van onze zes priori-
teiten.”
Ponthier: “Er wordt massaal ar-
moede geïmporteerd van hoger-
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“Fusie met Hoeselt? 
Dan ga ik liever voor 
Bilzen-Hoeselt-Riemst”

Bruno Steegen Beter Bilzen
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“Allemaal voor die 
tunnel en geen 
vliegen afvangen”

stegen afvalfactuur. De basisdien-
stenbelasting werd maar gehal-
veerd, terwijl men die zou
afschaffen. De handelaars in het 
centrum hebben er een promotaks
bijgekregen.”
Steegen: “Die is er gekomen om 
de handelaars te helpen aan veel
bezoekers in het centrum. In 6 jaar
zijn er in Bilzen 91 nieuwe han-
delszaken bijgekomen en maar 17
gestopt. Geen enkele stad van 
deze grootte draait zo goed. ”
Johan Danen (Groen): “Schuld op
zich is geen graadmeter, de vraag
is wat je met het geld doet. We 
moeten nu geen nieuw zwembad 
of bibliotheek bouwen, nu moe-
ten we wel investeren in veiliger
fietsverkeer.”
Sauwens: “Kijk naar de riole-
ringsgraad. In Hoeselt 62%, hier
96%. Dat is investeren. Daar heb-
ben mensen iets aan. Dit bestuur 
heeft vooral afgewerkt wat wij in
de steigers gezet hebben. Nu is het
tijd voor strategische keuzes. De 
afvalbelasting schaffen wij af. Die
is onrechtvaardig. Daar wordt
zelfs geld op verdiend.”
Brepoels: “Dat is hypocriet. De 
mensen zijn ontevreden omdat de
oppositie onwaarheden vertelt.

Zes lijsttrekkers aan het debat in Bilzen, alle zes met parlementaire 
ervaring. En dus was het debat in Bilzen op het scherp van de snee. 
Met centraal, de animositeit tussen de vorige en huidige burgemeester. 
Sauwens wil de afvalfactuur bijvoorbeeld afschaffen. “Hypocriet”, zegt 
Brepoels. “We hebben die meerkost ruim gecompenseerd door belas-
tingverlagingen.” Brepoels verdedigt het voorzichtig financieel beleid: 
“Wij moesten de hoge schulden hier wel aanpakken.” Sauwens vindt 
dan weer dat het hoog tijd wordt voor investeringen waar Bilzen iets 
aan heeft.  
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“Hier is zes 
jaar tijd 
verloren”

Het wordt andermaal spannend in Bilzen. Al publiceerde uw krant al 
dat de huidige coalitie een voorakkoord heeft. Wat ontkend wordt. 
Sauwens: “Hier wordt dat niet ontkend. Er is hier 6 jaar tijd verloren. 
Of ik in de tang zit? Laat de kiezer oordelen. Ik heb alle vertrouwen in
de Bilzenaar.” Een straffe strijd wordt het hoe dan ook tussen vier 
uitdrukkelijke kandidaat-burgemeesters.  Brepoels: “Ik wil graag de 
volle 6 jaar het werk afmaken.” Daarnaast zijn er nog kingmaker 
Swennen en liberaal Steegen. Allebei wurmen ze zich in het midden 
tussen Brepoels en Sauwens. Alle partijen mikken op groei. Al is 
Brepoels voorzichtig: “In 2012 is N-VA al van 1 naar 10 gegaan.” 

Johan Sauwens Trots op BilzenDe meesten zijn niet afkerig van een fusie met Hoeselt, al is zeker niet 
iedereen even verliefd. Steegen: “Als er een fusie moet komen, dan 
liever Bilzen-Hoeselt-Riemst.” Brepoels: “Ik ben voorstander, maar je 
moet met twee zijn om te willen fusioneren.” Swennen: “Ik ben tegen. 
Te grote gemeenten zorgt voor vervreemding. Wel staan we open voor 
meer samenwerking.” Danen: “Eerst een draagvlak, dan een fusie.” 
Sauwens: “Wij zijn voor. Er zijn vanuit Bilzen stappen gezet, maar je 
moet inderdaad met twee zijn. Deze discussie moeten ze in Hoeselt 
voeren.” Ponthier: “Nu tegen. Eerst moet er duidelijkheid komen uit het 
Vlaamse kerntakendebat. Anders weten we niet wat op ons afkomt.” 

gelost worden. 
We moeten in dit
dossier samenwerken in plaats
van elkaar tegen te werken zoals
een openbaar onderzoek in het 
kader van Spartacus in de kast 
weg leggen. Ik ga ervoor. Die tun-
nel moet komen.”
Danen: “Dat is wel heel ambitieus.
Infrabel heeft nieuwe seinhuizen
waardoor overwegen minder lang
dichtblijven. Ik vrees ervoor. Er
zijn ook andere prioriteiten in 

mobiliteit. Zo-
als betere fietsverbindingen.”

Steegen: (tegen Sauwens) “Flauwe
zever. Je kan veel beloven als je niet
kan betalen en zelfs niet kan beslis-
sen.”
Swennen: “Laten we elkaar geen
vliegen afvangen, iedereen wil die 
tunnel. Maar dat wordt op een ho-
ger niveau beslist. Laten we samen
heel sterk lobbyen de komende ja-
ren.” 

hand. We moeten 
proactief armoede 
opsporen. Bijvoor-
beeld in scholen.”
Swennen: “Ik doe nu 
al mijn belofte. Wij wil-
len de armoede meten 
en dan de huidige mid-
delen verdrievoudigen.”
Steegen: “Sinds vorig jaar 
zorgen we er al voor dat
scholen geen deurwaarder 
meer kunnen sturen naar ouders
die de factuur niet kunnen beta-
len. Alle kinderen moeten op bos-
klassen kunnen.” 

Tweede tunnel

3Bilzen snakt al jaren naar
een tweede tunnel onder
het spoor aan de St-Lam-
bertuslaan. Maar Infra-
bel maakt geen geld vrij.

Blijft Bilzen bij de pakken zitten?
Brepoels: “Die komt er als we in
dat dossier iets te zeggen zouden
hebben. Maar tot nu maakt Infra-
bel geen geld vrij.”
Sauwens: “Als ik de kans krijg van
de kiezer, ga ik resoluut voor die
tunnel. Dat sluipverkeer moet op-

Lees meer over het debat 
op www.hbvl.be/hetdebat

Bekijk om 18u30 het portret 
van Lommel op TVL
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Meerderheid
N-VA (10)

Open Vld (5)
Pro Bilzen (2)

 

Oppositie
CD&V-Nieuw (10)
Vlaams Belang (1)

De cijfers
32.299

inwoners

6.224
65-plussers (19,4%)

925
inwoners zijn werkloos

81%
is tevreden over de stad

232.806 euro
is de gemiddelde verkoopprijs 

van een woning

23%
heeft zonnepanelen

47%
van de inwoners vindt dat er 

voldoende fietspaden zijn

48%
vindt dat de stad op een 

goede manier omspringt met 
vragen van inwoners

74%
vindt dat er voldoende winkels 

zijn in de buurt voor 
dagelijkse boodschappen

14,2%
wordt geboren in

een kansarm gezin

277
kinderopvangplaatsen (2016)
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