
 



 



Bilzen, ooit toonbeeld van een dynamische stad, staat vandaag stil. 
Die stilstand is het gevolg van vetes en afrekeningen tussen oude politieke 
vrienden, ego’s die al decennialang met mekaar geconfronteerd worden en die 
mekaar ‘voor de voeten lopen’. 
 
Bilzen moet weer vooruit. Er is werk aan de winkel. Daarom is het belangrijk 
dat u ook effectief gaan stemmen, al begrijpen we uw ongenoegen bij deze 
derde verkiezing op rij. 
 
De N-VA heeft de boodschap van de Bilzenaar goed begrepen. Daarom stellen 
we u vol vertrouwen onze plannen voor in dit programma. Dit is het beleid dat 
we willen realiseren, met Wouter Raskin als nieuwe lijsttrekker en met een 
groep gedreven, nieuwe én ervaren N-VA-ers. Dit alles met de volle steun van 
onze uittredende burgemeester Frieda Brepoels, die de lijst duwt. 
 
Het moet weer vooruit in Bilzen. Het om ter hardst roepen “ik wil 
burgemeester worden” moet stoppen. De Bilzenaar komt op 1. Iedereen 
vooruit! 



werven
 

Een goed draaiende economie is cruciaal voor de welvaart van Bilzen.  Om die welvaart te verzekeren, 
moeten we blijven investeren in de ondernemingszin en de innoverende creativiteit van onze middenstand. 
Ondernemers, handelaars en dienstensectoren moeten actief betrokken blijven bij het beleid. 

N-VA maakt een duidelijke keuze: winkels en horeca horen thuis in de stadskern en in de centra van de 
deelgemeenten. Grootschalige speciaalzaken voorzien we op aparte terreinen. Zo blijft het centrum vlot 
bereikbaar en kan het worden versterkt met gespecialiseerde kleinhandel. 

 

Bilzen heeft een dynamisch stadscentrum en aantrekkelijke deelgemeenten, maar ook veel natuur en open 
ruimte. Door gerichte ontwikkeling verzekeren we de leefbaarheid van de deelgemeenten. We versterken 
en beschermen de groene open ruimte, ook op lange termijn, en houden zo landbouw, natuur en recreatie in 
een gezond evenwicht. 

Een leefbare dorpsgemeenschap moet kunnen beschikken over een lokaal ontmoetingscentrum, 
buurtwinkels, een dorpsschool, een bushalte,… Nieuwbouw die ver van alle dienstverlening of openbaar 
vervoer ligt, willen we niet. We investeren in goede verkeersinfrastructuur, fietspaden en verkeersluwe 
schoolomgevingen voor de veiligheid van onze kinderen.  

 

We maken van onze stad een plek waar iedereen – jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, personen met een 
beperking – zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn 
plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, 
maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het 
gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap. 

 

Je veilig voelen op straat, in je eigen buurt en je eigen huis is een basisrecht. De lokale politie moet blijven 
inzetten op preventie, zoveel mogelijk in samenwerking met de burgers. Strategisch geplaatste en  slimme 
camera’s ontmoedigen dievenbendes. Ook kleine maar zeer storende vormen van overlast zoals sluikstorten 
moeten worden aangepakt. Wat verkeersveiligheid betreft pleit de N-VA voor een striktere handhaving, zeker 
in de centra en bij de scholen. We bouwen de dienstverlening van brandweer-, politie- en 
hulpverleningszones verder uit.  

 

De N-VA wil de gemeentefinanciën verder duurzaam saneren. We zetten het door ons opgestarte beleid 
voort: een slankere gemeentewerking creëert budgettaire ruimte voor slimme investeringen. De 
stadsdiensten moeten nog meer een transparante en slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds 
personeelsbeleid en een nog grotere focus op klantvriendelijkheid. 

De vruchten van dat beleid plukt u als burger: denk maar aan de verlaging van de personenbelasting of de 
halvering van de basisdienstenbelasting. 
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Een goed draaiende economie is cruciaal voor de welvaart van Bilzen.  Om die welvaart te 
verzekeren, moeten we blijven investeren in de ondernemingszin en de innoverende creativiteit van 
onze middenstand en KMO’s. Ondernemers, handelaars en dienstenaanbieders moeten het beleid 
mee blijven uitbouwen. 

N-VA Bilzen beseft maar al te goed het belang van een sterk lokaal economisch weefsel. We onder-
steunen iedereen die onderneemt en werkt en geven het lokaal ondernemerschap maximale kansen. 

Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt 
bij tot het welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige 
ondernemers en bedrijven. De stad biedt een positief, open en ondersteunend beleidskader en heeft 
steevast oog voor de belangen van onze lokale economische actoren. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Een goede en toegankelijke openbare dienstverlening, goed onderhouden en 

aantrekkelijke buurten en een gezellig en actief stadscentrum zijn van groot belang voor 
de aantrekkingskracht van Bilzen, en bijgevolg voor de economische bloei. De stad blijft 
wat dat betreft haar rol als partner van de ondernemers en middenstanders voor 200% 
opnemen. 

 We houden regelmatig overleg met de middenstands- en ondernemersorganisaties. Zo  
blijven we de polsslag van de lokale economie opvolgen en nemen initiatieven waar dat 
nodig blijkt te zijn. 

 Ondernemers nemen risico voor de welvaart van ons allemaal. Ondernemers kunnen bij 
tegenslag bij het lokaal bestuur terecht voor alle ondersteuning, maar vaak zijn deze 
mogelijkheden onvoldoende bekend. We engageren ons om ook voor de ondernemers in 
moeilijkheden een veilig en sociaal vangnet uit te bouwen en hen hierover proactief te 
informeren.  

 We zetten in op een verdere kwalitatieve invulling van onze bedrijventerreinen, zoals 
Spelver, Eikaert en Kieleberg, zodat onze lokale ondernemingen hier kunnen doorgroeien 
tot regionale of zelfs internationale spelers. 

 De gemeente neemt het initiatief om een managementdienst voor bedrijventerreinen 
op te starten en ondersteunt daarmee de samenwerking tussen de bedrijven op het vlak 
van veiligheid, opleiding, energie, transport, …. De gemeente heeft hier een 
coördinerende rol, de bedrijven werken zelf concrete acties uit. 

 Het ondernemingsloket moet goed gekend zijn door de Bilzerse bedrijven. Het moet het 
unieke aanspreekpunt zijn waar de ondernemer terecht kan met alle vragen aan de stad. 
We digitaliseren het ondernemersloket verder. 

 We werken aan een mini-Corda-campus voor startende ondernemingen . We creëren 
hoogtechnologisch uitgebouwde werkplekken waar werknemers dicht bij huis kunnen 



werken voor multinationals of grote bedrijven die gevestigd zijn in de Vlaamse Ruit 
tussen Antwerpen en Brussel. 

N-VA maakt een duidelijke keuze: winkels én horeca horen thuis in de stadskern en in de centra van 
de deelgemeenten. Als N-VA willen we de Bilzerse handelskern koesteren en tegelijk ook versterken. 
Grootschalige speciaalzaken voorzien we op aparte terreinen, zodat het centrum vlot bereikbaar 
blijft. Ze zijn in elk geval aanvullend op het centrumaanbod, niet concurrerend. Een leefbare kern 
staat voor ons gelijk met een divers en kwaliteitsvol aanbod aan handel, horeca en diensten.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De stad stimuleert de ontwikkeling van nieuw divers en kwaliteitsvol commercieel 

aanbod in het stadscentrum en in de kern van de deelgemeenten. 

 We richten een Cel gespecialiseerde kleinhandel op binnen de middenstandswerking, 
om nog meer gespecialiseerde kleinhandelszaken aan te trekken, en om de 
generatiewissel van bestaande zaken te begeleiden. 

 We creëren een ruimtelijk kader voor 
economische ontwikkeling in Bilzen. Zo kan de stad  
bepaalde functies – bijvoorbeeld wonen, 
kleinhandel of grote baanwinkels – stimuleren dan 
wel beperken afhankelijk van de ligging. 

 We zorgen voor een maximale invulling van 
commerciële ruimte in de kern en stimuleren het 
wonen boven winkelpanden. We ondersteunen 
een creatieve en vernieuwende invulling van leegstaande winkelruimtes. Voor 
langdurige en hardnekkige leegstand voorzien we een activeringsheffing.  

 Parkeren blijft gratis in Bilzen-centrum, zowel onder- als bovengronds, voor maximaal 
twee uur volgens het blauwe-zoneprincipe.  

 De stad ondersteunt actief de culturele en sociale economie, bijvoorbeeld door de 
inrichting van een fietspunt aan het station of een uitbreiding van de ‘sociale kruidenier’  
Bieskruid. 

 Minder hinder bij wegenwerken: in overleg met de bewoners en de lokale middenstand 
bereidt de stad de werken grondig voor. Bij ingrijpende werken wordt een budget 
voorzien voor minder-hindermaatregelen tegen modder en stof of voor extra 
kuisbeurten. Tijdens de uitvoering communiceert de gemeente eerlijk en transparant in 
functie van de voortgang. 

Toerisme is een motor van economische ontwikkeling en creëert toegevoegde waarde. Bilzen kan 
bogen op een rijk verleden en een unieke ligging in de Euregio. Bilzen heeft dan ook alles in huis om 
uit te groeien tot een regionale toeristische topper: de prachtige Haspengouwse natuur, het 
gezellige centrum, de charmante dorpen en 
niet te vergeten het kasteel van Alden Biesen 
met het nieuwe hotel in de Rentmeesterij, de 
vele B&B’s en vakantiewoningen. De stad kan 
een belangrijke rol spelen als regisseur door 
het bestaande aanbod aan toerisme en 
horeca te promoten en te ondersteunen.  



WAT DOEN WE CONCREET?  
 De stad moet in de eerste plaats blijvend werk maken van een sterk toeristisch imago, 

met een grote naamsbekendheid over heel Vlaanderen en de Euregio 
 Een bloeiende en kwaliteitsvolle horeca draagt in grote mate bij tot de toeristische 

aantrekkingskracht en draagt bij tot een sterk sociaal weefsel. De N-VA maakt daarom 
uitdrukkelijk de koppeling tussen horeca en toerisme in het lokaal horecabeleidsplan. 

 De stad pleegt regelmatig en structureel overleg met de horeca-uitbaters en de 
ondernemers in de toeristische sector, en zorgt voor een permanent aanspreekpunt. 

 We breiden het bestaande aanbod uit met een (eventueel seizoensgebonden) camping 
in de nabijheid van Alden Biesen. 

 De toeristische dienst werkt verschillende toeristische arrangementen uit in 
samenwerking met lokale actoren. Onze toeristische troeven worden zo slim 
gecombineerd met recreatieve en culinaire activiteiten. De stad promoot dit aanbod 
actief bij toeristen, bij de ondernemers en de logiesuitbaters. 

 Voor de opening van het toeristisch seizoen organiseert de stad jaarlijks een toeristisch 
evenement. Bezoekers maken op die manier kennis met het concrete aanbod aan 
toerisme en horeca. 

Een deel van de Bilzerse landbouwgronden is sterk verweven met het woongebied. Die nabijheid bij 
de mensen biedt kansen voor extra natuur- en landschapsbeleving en voor nieuwe vormen van 
landbouw, die vertrekken vanuit een meer ecologische, lokale en recreatieve invulling. De stad 
ondersteunt de landbouw bij ecologische maatregelen. We gaan actief op zoek naar win-
winmaatregelen die de natuur én het landbouwbedrijf ten goede komen.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De stad stimuleert de landbouwers bij erosiebestrijding, ecologisch bermbeheer, het 

inrichten van kleine landschapselementen en andere maatregelen voor biodiversiteit. We 
geven informatie over alternatieve landbouwvormen en kortere voedselketens. We 
bieden de nodige begeleiding naar de beschikbare subsidies en kanalen voor 
ondersteuning. 

 Ook stadslandbouw dicht(er) bij woongebieden moet in Bilzen een plaats krijgen. We 
voorzien kansen voor landbouwers die op een duurzame manier voedsel willen 

produceren, dicht bij en mét de mensen – zodat het 
landbouwgebied een gedeelde en multifunctionele ruimte 
kan worden. 
 We vergroten de belevingswaarde van het open 
landbouwgebied door een netwerk van publiek 
toegankelijke ‘trage’ wegen. Dat is goed voor de 
biodiversiteit en maakt het landbouwbedrijf weerbaarder 
zonder te raken aan de landbouwpercelen zelf. 

 De stad ondersteunt de producenten van streekproducten, stimuleert een meer 
ecologische landbouw en voert promotie, bijvoorbeeld door een themadag, een 
boerenmarkt of een marketingevenement op de woensdagmarkt.  



Natuur en bos voor iedereen 

Bos en natuur zijn van levensgroot belang, niet alleen voor de biodiversiteit en als klimaatbuffers, 
maar ook omdat mensen er tot rust komen en er gezonde lucht kunnen inademen. Natuur in de 
buurt maakt gelukkiger en gezonder. Gelukkig is Bilzen rijk bedeeld met open ruimte, maar die moet 
worden beschermd en versterkt. Voldoende inzet voor natuur en bos is daarom een must. 

Voorkomen is beter dan genezen 

De milieu- en klimaatproblemen moeten we aanpakken waar de effecten het grootst zijn, met name 
aan de bron. De uitstoot van CO2 verminderen, afval vermijden en op ons energieverbruik besparen, 
vallen immers goedkoper en efficiënter uit dan wanneer we de problemen achteraf moeten 
oplossen. We stimuleren iedereen om duurzaam om te springen met water, energie en andere 
grondstoffen. Het verschuiven van de belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt 
daaraan bij. 

De stad geeft zelf ook het goede voorbeeld, zonder te betuttelen. De N-VA ziet er op toe dat de eigen 
stedelijke diensten duurzaam omgaan met energie en milieu. 

De gemeente neemt dierenwelzijn mee als een integraal onderdeel van het gemeentelijk 
milieubeleid met een eigen schepen. In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over onze omgang 
met dieren, en terecht. Een moderne samenleving met sterke morele waarden draagt een humane 
behandeling van alle levende wezens hoog in het vaandel. Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid 
die alle burgers samen moeten dragen. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De N-VA wil iedereen in een kwalitatieve, groene omgeving laten wonen door: 

o Een omgevingsbeleid dat natuur en open ruimte versterkt 
o Een ecologisch gemeentelijk groenbeleid. 

 Het stedelijk groenbeleid zorgt voor voldoende natuurlijke aanplant in iedere buurt en is 
gericht op het ecologisch herstel van het landschap.   

 We planten meer streekeigen groen en bomen in de bermen en plantsoenen. Een 
aangepast maaibeheer en een doordachte, onderhoudsarme inrichting van wegkanten, 
oevers, kerkhoven,… werkt kostenbesparend zodat meer middelen vrijkomen voor echte 
natuur.  

 De gemeente gebruikt geen pesticiden. Waar mogelijk laten we de natuur haar gang 
gaan. Omdat er minder bestrijding nodig is en er minder vaak moet worden gemaaid, 
komt die keuze ook de biodiversiteit ten goede. Zo krijgen meer planten en dieren een 
kans. 



 Nu al wordt veel stedelijk groen ecologisch beheerd, maar het groenbeheer moet meer 
systematisch worden aangepakt. Bomen in het openbaar domein worden 
geïnventariseerd en planmatig beheerd en onderhouden. 

 De stad zoekt actief naar middelen voor de realisatie van bijkomend bosgebied: door 
voorwaarden te koppelen aan omgevingsvergunningen (boscompensatie), door fondsen 
van het Vlaams Gewest aan te spreken, door overeenkomsten met private eigenaars of 
natuurverenigingen, of door 
een actief grondbeleid. We 
trachten de reeds voorziene 
bosuitbreidingsgebieden 
daadwerkelijk te realiseren op 
het terrein.  

 De stad investeert verder in de 
aankoop van bos of natuur en 
beheert die gebieden samen 
met de natuurverenigingen. Zo 
wordt maximaal gebruik gemaakt van vrijwillige hulp en beheerssubsidies. 

 We zetten subsidies in voor meer biodiversiteit: kleine landschapselementen, 
natuurtuinen, hoogstamboomgaarden, groenzones met inheemse beplanting in 
verkavelingen, nestmogelijkheden en dies meer. De stad stimuleert en ondersteunt 
burgers om hun (school)buurt of tuin klimaatrobuust in te richten. 

 De stad moet een natuurbegraafplaats inrichten in aangelegd bos grenzend aan het 
Willerpark en aan de rand van de bossen van Schoonbeek. 

 De inbeslagname van de open ruimte door nieuwe ontwikkelingen moeten we een halt 
toeroepen. Ook lokaal maken we daarom werk van de verhardingsstop. Dat betekent 
niet dat we moeten ‘stoppen met bouwen’, maar wel dat we voortaan de open ruimte 
behouden en de bijkomende oppervlakteverharding strikt beperken. 

 De stad brengt de ‘landschappelijke ruis’ in kaart, dat zijn elementen die de open ruimte 
verstoren of natuurlijke verbindingen onderbreken. Ze voorziet in een gekoppeld 
actieplan (handhaving en dialoog, budget) om de pijnpunten op het terrein op te lossen. 

 We plegen bovenlokaal overleg met de buurgemeenten en de provincie om 
natuurverbindingen zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De natuurverenigingen 
en adviesraden zijn een vaste gesprekspartner. 

 We moedigen onze inwoners aan om actief te participeren in het natuurbeleid en 
groenbeheer door sensibilisering (Klimaatweek, Milieuprijs) en educatie, 
peterschapsacties of adoptie.  

 We stimuleren actieve natuurbeleving in scholen. We promoten onze lokale natuurparels 
zoals de Hoefaert, het Munsterbos, de bossen van Schoonbeek, het Willerpark via de 
toeristische website, een bezoekerscentrum, een wandelkaart, een leerspel of 
infoborden.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Het omgevingsbeleid zorgt voor groene woonbuurten op maat van fietsers en 

voetgangers. We realiseren veilige fiets- en voetverbindingen, ‘doorlopende’ straten,… 
en laten die systematisch mee opnemen ten laste van de ontwikkelaars in 
ontwikkelingsprojecten. Meer fietsers = minder auto’s = minder uitstoot. 

Onder impuls van N-VA werd een deel van het Munsterbos omgezet 
van industrie- naar natuurgebied  



 Het gemeentelijk gebouwen- en wagenpark moet ecologisch beheerd worden. We 
nemen de ambitie van de Vlaamse overheid over: 40% minder CO2 uit brandstofverbruik. 

 We herwaarderen grachten: ecologie en onderhoud gaan hand in hand. Ingebuisde of 
overdekte waterlopen maken we terug open en richten we recreatief in. 

 We blijven investeren in de afkoppeling van rechtstreekse lozing in waterlopen. De 
zuivering van 100% van het afvalwater blijft onze doelstelling.  

 We voorzien een premie voor aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel voor 
bestaande woningen. 

 We behouden voldoende financiële middelen voor het onderhoud van het bestaande 
gemeentelijke rioleringsstelsel. Onderhoud kost minder dan herstellen en heraanleggen. 
De gemeente maakt een langetermijnplanning en reserveert het nodige budget. 

 Samen met Limburg.net gaan we voor een ambitieuze uitbreiding van de blauwe PMD-
zak tot P+MD, zodat alle plastic meekan in de huis-aan-huisophaling. 

 We hanteren een nultolerantie voor zwerfvuil. We zetten mobiele of vaste camera’s in 
op probleemplaatsen voor sluikstort, zoals bij glascontainers. Overtreders pakken we 
samen met de politie streng aan door GAS-boetes, gemeenschapsdienst voor 
sluikstorters en in extreme gevallen doorverwijzing naar de rechtbank.  

 We pakken zwerfvuil ook preventief aan, door sensibilisering in scholen en opruimacties. 
Een zwerfvuilploeg van vrijwilligers, ploggers, jeugdbewegingen,… ondersteunt de 
stadsdiensten, al dan niet met een financiële stimulus.  

 Glascontainers gaan waar mogelijk ondergronds. 
 We betrekken de handelaars en de horeca bij de aanpak van afval in winkelstraten, op 

evenementen en festivals, op parkings en bij foodtrucks. De stad kan heel wat afval 
voorkomen door op feesten, evenementen of in ontmoetingscentra plastic 
wegwerpbekers te vervangen door herbruikbare exemplaren uit kunststof. 

 We zetten in op een eigen sorteeranalyse zodat we gericht kunnen werken aan het 
verminderen van de restfractie in Bilzen: beter voor het milieu en voor uw budget. 

 De stad houdt haar investeringen en aankopen milieuvriendelijk. Ze houdt daarbij 
rekening met herbruikbaarheid, eenvoudig onderhoud, lange levensduur en 
recyclagemogelijkheden. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We bouwen een ‘klimaatreflex’ in over alle gemeentelijke diensten heen. Niet alleen 

voor de technische diensten, maar ook voor sociale zaken en voor welzijn. In 
samenwerking met de natuurverenigingen, de sociale organisaties en de zorginstellingen 
(Demerhof, Cordium) breien we een vervolg op succesverhalen zoals de 
buurtmoestuintjes: sociale of therapeutische tewerkstelling in groenbeheer, initiatieven 
zoals een rolstoel-natuurpad of samentuinen. 

 We geven het goede voorbeeld door de eigen stedelijke instellingen en het openbaar 
domein klimaatrobuust in te richten. We kiezen voor minder verharding, het hergebruik 
van regenwater, duurzame materialen, de aanleg van parken, groenzones, groendaken 
en hernieuwbare energie. 

 De gemeentegebouwen worden energie-efficiënt beheerd door in de eerste plaats de 
behoefte aan energie en warmte te beperken. We brengen de energiebehoeften van 
onze gebouwen in kaart en voeren op korte termijn maatregelen uit die een snelle 
energiekostenbesparing opleveren, zoals een aangepaste licht- en klimaatregeling. 



 We stimuleren een goede energieprestatie (EPC-EPB) bij nieuwbouw en moedigen 
energiezuinige renovatie aan door onder meer in te zetten op energieadvies, 
sensibilisering, samenaankoop en wijkrenovatie. 

 Het gemeentelijk voertuigenpark wordt verkleind en vergroend. We breiden het 
autodelen uit, zetten in op elektrische en CNG-voertuigen, en stimuleren het fietsgebruik 
voor het gemeentepersoneel ook tijdens werkverplaatsingen. 

 We stellen samen met de netbeheerder een gemeentelijk lichtplan op en zetten in op 
dimbare, tijdgestuurde en intelligente LED-verlichting. We bekijken waar overtollige 
straatverlichting kan worden gedoofd. We maken een investeringsplan op om deze 
omschakeling te maken. Op die manier verminderen we het energieverbruik, wat 
meteen ook zorgt voor een lagere energiefactuur én minder lichtvervuiling. Tegelijkertijd 
verbeteren we ook de zichtbaarheid op gevaarlijke kruispunten. 

 We richten een energieloket op waar je 
terecht kan met alle vragen rond 
energiepremies, energierenovaties en het 
vinden van een nieuwe (goedkopere) 
energieleverancier, het aanvragen van een 
energielening, … Woon- en energieadvies 
worden zoveel mogelijk gebundeld en voorzien 
op één locatie. 

Vlaanderen is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Ook Bilzen is in het verleden 
niet gespaard van de verrommeling van het landschap. Lintbebouwing en verharding van de 
oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die ver van voorzieningen liggen of die enkel met de 
wagen bereikbaar zijn.  

Tegelijkertijd neemt de behoefte aan woningen en voorzieningen toe: de gezinnen worden steeds 
kleiner en de bevolking groeit. 

Er is nood aan een duidelijke en krachtdadige ruimtelijke ordening die ontwikkeling toelaat zonder 
de open ruimte verder in te nemen. Door in te zetten op slimmer ruimtegebruik, betere kwaliteit en 
meer efficiëntie moeten we onze stad en de kernen van de deelgemeenten versterken, en 
tegelijkertijd de open ruimte vrij houden voor natuur en landbouw.  

Ook de klimaatverandering heeft een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om 
voldoende groene ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. 

Bilzen is – gelukkig – rijk bedeeld met natuur en open ruimte. Door een halt toe te roepen aan 
nieuwe verharding en door plaats te bewaren voor groen en water in onze stad, moeten we in de 
toekomst beter gewapend zijn tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We stimuleren verdichting en ontwikkeling binnen het centrum en de bestaande 

woonkernen, zodat het landelijke en open karakter van de Haspengouwse omgeving 
wordt gevrijwaard.  Cruciaal hierbij is ruimte voor kleinschalige handel (buurtwinkels), 
sociale voorzieningen zoals kinderopvang en onderwijs, publiek groen en een veilige 
inrichting van de wegenis en openbare ruimte.  



 Het is heel belangrijk dat nieuwe woongebieden een goede mix geven van de 
samenleving. Zowel gezinnen met kleine kinderen, alleenstaanden en ouderen vinden op 
die manier in de directe omgeving een invulling van hun behoeften.  

 De aandacht voor de woonkernen wordt ondersteund door een openbaar vervoer op 
maat. 

 We kiezen voor meer groen in de stad en de dorpen: straten, pleinen, buurtparkjes 
worden zo aangename ontmoetingsplekken en bieden plaats aan spelende kinderen.  

 De dorpspleinen van Beverst, Schoonbeek, Merem en Munsterbilzen worden 
heraangelegd. Trage wegen, steegjes en voetverbindingen worden behouden of 
heringericht  als wandelwegen. 

 Kasteel Edelhof in Munsterbilzen wordt gerenoveerd en groeit uit tot een erfgoedhuis 
waar heemkunde, natuureducatie en onze rijke Bilzerse geschiedenis een thuis vinden. 

 Leegstaande ongebruikte kerken moeten behouden blijven en een nieuwe bestemming 
krijgen ten dienste van de gemeenschap, met respect voor hun erfgoedwaarde en 
betekenis voor het dorp. 

 We zetten het actief grond- en pandenbeleid verder zodat plekken van verkrotting, 
overbewoning en verpaupering worden omgebouwd tot een modern en comfortabel 
woonaanbod. 

 We helpen kandidaat-bouwers en -verbouwers om van hun woning een duurzaam en 
energieneutrale thuis te maken, door ze de juiste informatie te bezorgen en de weg te 
wijzen naar beschikbare subsidies. 

 We vormen het Ruimtelijk Structuurplan om tot een echt beleidsplan. De focus moet 
liggen op de groene verbindingen rondom en doorheen het Bilzers kleinstedelijk gebied 
en de deelkernen. Natuurgebied en open landbouwgebied krijgen een planologische 
verankering in een uitvoeringsplan ‘open ruimte’.  

 We voeren een strikt handhavingsbeleid. De tijd van illegaal bouwen in bos of 
natuurgebied is definitief voorbij. De vergunningsvoorwaarden worden van nabij 
opgevolgd tijdens de bouwfase. 

Nergens staan er meer files dan in Vlaanderen. Het aantal verkeersdoden ligt veel hoger dan in onze 
buurlanden. Daarom moet verkeersveiligheid onze topprioriteit zijn op het vlak van mobiliteit.  

We moeten investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste 
schoolomgevingen en een weginrichting die aangepast is aan het verkeer.  

Verder voorzien we in een aangepast GAS-reglement om verkeersoverlast zoals stoepparkeren in de 
buurt van scholen aan te pakken. 

N-VA Bilzen wil alle vervoermiddelen een juiste plaats geven in het verkeer. We bouwen verder aan 
netwerken voor zowel de voetgangers, de fietsers, de auto als het openbaar vervoer.      

Als kleinstedelijke kern is Bilzen nog sterk op het gebruik van de auto gericht. Een vlotte 
bereikbaarheid met de auto is daarom belangrijk voor de gemeentekern en de deelgemeenten. 
Doorgaand verkeer moet, waar mogelijk, gescheiden worden van het plaatselijk verkeer en vlot 
kunnen doorstromen. Plaatselijk zoals in schoolomgevingen, op pleinen, … moet de auto wél plaats 
inruimen voor de zwakke weggebruiker en moet de snelheid worden verminderd. 



Het openbaar vervoer zal op Vlaams niveau worden onderverdeeld in vervoersregio’s.  Daardoor zal 
Bilzen meer inspraak krijgen in de keuzes voor het O.V.-net en in het vervoer op maat van de buurt. 
N-VA wil dat Bilzen die rol maximaal invult en verder denkt dan de klassieke belbus.  

Het is cruciaal dat de reiziger snel en vlot kan overstappen tussen verschillende vervoersvormen – 
ook op vervoermiddelen van private en commerciële partners.  

Ook het lokaal ruimtelijk beleid moet afgestemd zijn op een goede mobiliteit en zich richten op de 
knooppunten van openbaar vervoer. Bijkomende woningen worden hoofdzakelijk in de dorps- of 
stadskern ontwikkeld, zodat handel en diensten goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. 

We besteden aandacht aan mensen 
met een verminderde mobiliteit. 
Heel de mobiliteitsketen moet voor 
iedereen vlot bereikbaar en 
bruikbaar zijn. We voorzien in een 
aangepaste infrastructuur 
(toegankelijke stoepen, voetpaden, 
oversteekplaatsen, bushaltes,…); 
ook het verkeer op maat wordt 
toegankelijk gemaakt.      

Ten slotte moet Bilzen de samenwerking met de andere gemeenten in onze vervoersregio verder 
uitbouwen om de mobiliteit in de streek voor iedereen te garanderen. Mobiliteitsplannen, 
fietspaden, (vracht)routes en initiatieven voor vervoer op maat moeten over de gemeentegrenzen 
heen bekeken worden.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We schakelen met ons fietsbeleid een versnelling hoger, en investeren in infrastructuur: 

meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen, fietsstallingen, oplaadpunten 
voor elektrische fietsen,…  

 Een fietsstad is een aantrekkelijke stad. We 
maken werk van een integraal fietsplan en rollen 
het netwerk van fietspaden en trage wegen 
verder uit over het hele Bilzerse grondgebied.  

 De auto beperkt laten omrijden moet 
bespreekbaar zijn als dat ten goede komt aan een 
veiligere doorgang voor voetgangers en fietsers. 

 Voor wegen met doorgaand verkeer kiezen we 
voor aparte fietspaden. In woonbuurten waar een 
lagere snelheid gewenst is, voorzien we 
snelheidsremmers liefst in de vorm van 
groenaanplantingen.  

 Het succes van de eerste fietsstraten in Bilzen dient als inspiratie: in de woonbuurten 
zorgen we voor bijkomende plaatsen waar fietsers voorrang krijgen in het wegverkeer. 

 Fietsroutes stoppen niet aan de gemeentegrens maar sluiten aan op de hoofdroutes in 
de regio. Uniforme fietsbewegwijzering zorgt ervoor dat de belangrijkste voorzieningen 
en publieksfuncties gemakkelijk te vinden zijn. 

De Zonhoevestraat, eerste fietsstraat in Bilzen 



 We stimuleren het fietsverkeer naar de school en het woon-werkverkeer per fiets. In de 
eerste plaats door veilige fietsinfrastructuur, maar ook door sensibilisering en de 
opwaardering van trage wegen. Schoolroutekaarten helpen om de veiligste weg naar 
school uit te stippelen. 

 We zorgen voor comfortabele, diefstalveilige en vandaalbestendige fietsstallingen, 
minstens aan de grote openbare gebouwen zoals de Kimpel, de bibliotheek en het 
Ganshof maar ook aan de pleinen en zalen in de deelgemeenten, op de Markt of bij de 
parking aan de Pabilo. We overwegen de verplichting om een minimum aantal 
fietsstallingen te voorzien bij nieuwbouw woningen, appartementen of grotere winkels. 

 We nemen fietsdiefstal ernstig: een antifietsdiefstalbeleid moet worden uitgewerkt - en 
ook effectief worden uitgevoerd - in samenwerking met de politiezone. 

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Een ongeval met lichamelijk letsel is voor de betrokkene, 
voor zijn familie én voor de samenleving een drama. Daarom blijven we investeren in veiliger verkeer 
en in veilige verkeersinfrastructuur.  

In de eerste plaats denken we daarbij aan onze kinderen. Bilzen verwelkomt dagelijks honderden 
scholieren uit de eigen gemeente of van ver daarbuiten. De weg naar school moet veilig met de fiets 
kunnen worden afgelegd, en de schoolomgeving moet tijdens de schooluren autoluw of autovrij 
worden gemaakt waar mogelijk. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We verbeteren de veiligheid op de wegen naar school. Pijnpunten worden verder in 

kaart gebracht samen met initiatieven zoals Route2school  
 We blijven investeren in veiligere infrastructuur: gescheiden fietspaden of trage wegen, 

aangepaste schoolomgevingen en een weginrichting die aangepast is aan het verkeer.  

 Iedere schoolomgeving wordt geëvalueerd met het oog op verkeersveiligheid. Waar 
mogelijk beperken we het gemotoriseerd verkeer tijdens de schooluren. Zeker het 
vrachtverkeer wordt geweerd uit de schoolomgevingen tijdens de schoolspitsen. 

 We voorzien een aangepast GAS-reglement om verkeersoverlast zoals stoepparkeren in 
de buurt van scholen aan te pakken. 

 We maken werk van een integraal fietsplan en rollen het fietspadennetwerk verder uit 
over het hele Bilzerse grondgebied.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De vlotte doorstroming moet gevrijwaard blijven. Een slechte doorstroming veroorzaakt 

immers sluipverkeer via de omliggende woonstraten. Knelpunten zoals de entreestrip 
aan de Tongersestraat moeten beter worden ingericht of ontdubbeld. De stad zorgt dat 
de verantwoordelijke Vlaamse wegbeheerder hiervoor het nodige doet. 

 Parkeren blijft gratis in Bilzen-centrum, zowel onder- als bovengronds, voor maximaal 
twee uur volgens het blauwe-zoneprincipe. Waar dat wenselijk is vullen we het aanbod 
aan met shop-en-go-plaatsen. Voor een langere parkeerduur kan men terecht op de 
randparkings en aan het station. 

 Autodelen vermindert het aantal wagens op de weg en biedt een sociaal en 
milieuvriendelijk alternatief voor de eigen wagen. Bilzen was de eerste Limburgse stad 
die deelnam aan het delen van het gemeentelijk wagenpark. We bouwen dit systeem 
verder uit en maken het beter bekend.  



We maken van Bilzen een plek waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – 
zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn 
plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde.  

De stad is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een 
voldoende en gedifferentieerd aanbod is. We kiezen daarbij radicaal voor de eerstelijnszorg, zodat 
middelen meest efficiënt worden ingezet, en terecht komen bij wie daar het meeste nood aan heeft. 

De stad brengt de sociale organisaties rond de tafel en werkt nauw met hen samen om lacunes in het 
aanbod in te vullen. Initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie worden 
door N-VA actief aangemoedigd en ondersteund.  

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit 
dat we bij alle beslissingen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een 
beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij 
sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan 
deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme 
gemeenschap.  

Goede gezondheidszorg vertrekt van een laagdrempelige solide basiszorg. Dat betekent dat we in de 
eerste plaats voorrang geven aan preventie en een goede eerstelijns gezondheidszorg. Daarnaast 
moet Bilzen blijvend beschikken over voldoende gespecialiseerd aanbod.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We bundelen alle beschikbare expertise. We werken het uniek zorgloket in het Sociaal 

Huis verder uit zodat elke vraag op één plek zijn antwoord vindt. 
 Inzet op preventie en sensibilisering: Bilzen neemt een actieve voortrekkersrol op bij de 

oprichting van de eerstelijnszone ‘Zuid-Oost-Limburg’ zodat de preventieve 
gezondheidszorg in Bilzen en de buurgemeenten wordt gebundeld. 

 We zorgen in een voldoende en toegankelijk aanbod van laagdrempelige eerstelijnszorg 
in en nabij het Sociaal Huis. 

 We richten een zorgraad op om in overleg met alle partners en de buurgemeenten het 
zorgaanbod voor de regio te optimaliseren en te vervolledigen. 

 We gaan voor een verdere en doorgedreven ontwikkeling van de nieuwe welzijns- en 
zorgcampus op de Ganshof. In samenwerking met Vesalius en andere partners bouwen 
we een nieuwe polykliniek en daghospitaal. 



 De mantelzorger geeft dagelijks het beste van zichzelf. Ondersteuning krijgen is voor de 
mantelzorger dan ook heel belangrijk. Daarom wil N-VA Bilzen verder blijven investeren 
in het organiseren van infosessies, begeleiding, workshops en vormingen. 

Onze ambitie voor een toegankelijk Bilzen is een stad waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk 
toegang heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, tot dienstverlening en communicatie. Iedereen kan 
er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren en werken, dagelijkse activiteiten 
uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen. Oók de inwoners met een beperking – zichtbaar of 
onzichtbaar. Zij hebben net als iedereen recht op een volledige en gelijkwaardige deelname aan de 
samenleving. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Openbare gebouwen, stoepen, straten en pleinen moeten toegankelijk zijn voor 

iedereen “van 8 tot 88 jaar”. Niet door aparte specifieke maatregelen maar door een 
verstandig en universeel ontwerp. Zo voelt zowel de persoon met een handicap als de 
shopper overladen met boodschappentassen zich welkom.  

 De Stedelijke Toegankelijkheids Adviesraad (STAR) is een volwaardige partner in het 
stedelijk beleid. Samen met de STAR en andere gebruikersorganisaties en 
ervaringsdeskundigen onderzoeken we welke gebouwen of infrastructuur prioritair moet 
worden aangepakt. We stellen een actieplan en bijhorend investeringsplan op.  

 We sensibiliseren de middenstand, de horeca, de scholen en andere publieke 
dienstverleners om mee te stappen in het verhaal van integrale toegankelijkheid. 

 De stad geeft het goede voorbeeld: bij verbouwingen, bij nieuwe projecten, bij aankopen 
wordt rekening gehouden met integrale toegankelijkheid. We voorzien een automatische 
deuropening bij alle openbare gebouwen. We zorgen voor aangepaste speeltoestellen.  

 Evenementen die in de stad worden georganiseerd houden rekening met 
toegankelijkheid vanaf het begin. Tijdens evenementen op de Markt of op het Jazz-
Bilzenplein moeten vervangende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking 
worden voorzien op een goed bereikbare plaats.  

 Stedelijke informatie moet beter de mensen met een zintuiglijke handicap bereiken. We 
laten ons leiden door het voorbeeld van onze stadswebsite met voorleesfunctie voor 
blinden. We geven de mindermobielencentrale meer bekendheid. 

 Op de Markt voorzien we loopzones met een vlakke bovenafwerking zodat het plein 
beter begaanbaar is voor minder mobiele mensen, voor rollators en voor kinderwagens. 

 Het uniek zorg- en welzijnsloket van het Sociaal Huis is er eveneens voor alle vragen in 
verband met toegankelijkheid of ondersteuning voor mensen met een beperking en hun 
verzorgers. 

 Ook voor mensen met een beperking wordt het regionaal zorgaanbod uitgebreid. We 
werken een initiatief uit voor ondersteuning van mensen met een niet-aangeboren 
handicap op de nieuwe zorgcampus Ganshof. 

Het Sociaal Huis moet een geïntegreerd sociaal beleid voeren. Dat is een beleid voor maatschappelijk 
kwetsbare groepen dat zich uitstrekt over de verschillende levensdomeinen heen: wonen, welzijn, 
jeugd, integratie, vrije tijd, werk en onderwijs, ...  



WAT DOEN WE CONCREET?  
 Het lokale bestuur is (mede)verantwoordelijk voor de samenwerking van de relevante 

actoren . Het coördineren van overleg en samenwerking is dan ook kerntaak. De stad 
brengt ook de minder evidente partners in armoedebestrijding rond de tafel: de dienst 
Wonen, de lokale bedrijven, de VDAB. 

 Een toeleiding naar vast werk is de beste garantie tegen armoede. Zoals de voorbije zes 
jaar blijven we inzetten op activering van mensen in armoede en langdurige inactieven. 

 We voeren een tweesporenbeleid: naast ondersteuning zetten we vooral in op 
preventie. We hebben bijzondere aandacht voor het armoederisico door gokverslavingen 
en druggebruik. 

 De kennis van het Nederlands is een belangrijke voorwaarde om duurzaam aan armoede 
te kunnen ontsnappen. We werken verder aan de opgestarte initiatieven voor 
taalstimulatie: ‘Kind en Taal’ voor kinderen uit kansarme gezinnen, en de buddywerking 
van ‘Vriend en Taal’. 

 De stadsdiensten informeren de rechthebbenden pro-actief over het voor hen 
beschikbare aanbod aan dienstverlening. Al te vaak nog missen mensen in armoede 
nieuwe kansen door gebrek aan informatie. 

 De specifieke aandacht voor gezinnen met jonge kinderen in armoede onder het beleid 
van N-VA wordt verder gezet. 

Ouderen zijn actiever, gezonder en hoger opgeleid dan enkele decennia geleden. Niet voor niets 
zetten senioren zich vaak in als vrijwilliger of nemen ze deel aan allerlei sociale en culturele 
activiteiten in onze gemeenten. En ook ouderen die beperkingen of zorgnoden ondervinden, 
beschikken nog over heel wat competenties waarmee ze kunnen bijdragen tot een actief, 
aangenaam en zorgzaam Bilzen.  

De N-VA past resoluut voor het negatieve beeld van ouderen als louter zorgbehoevenden. Essentieel 
is dat elke oudere, wat zijn of haar situatie ook moge zijn, de kans blijft krijgen om actief ouder te 
worden. Zo maken we Bilzen tot een leeftijdsvriendelijke stad.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Het uitgebreid aanbod voor de actieve senior dat Bilzen nu reeds kent, houden we in 

stand en wordt vervolledigd. Het aanbod voor de seniorennamiddagen mag gerust wat 
kwalitatiever. 

 Op ons grondgebied hebben we een goed werkende Senioren Adviesraad. Dit blijft ons 
eerste aanspreekpunt voor alle aangelegenheden waarin senioren als groep zijn 
betrokken. 

 Bijzondere aandacht in het lokaal mobiliteitsbeleid gaat naar het wegwerken van 
bereikbaarheidsdrempels voor senioren. We zorgen dat aangepast vervoer steeds 
beschikbaar is voor een bereikbare dienstverlening.  

 We drijven de strijd op tegen vereenzaming en sociaal isolement. 80-plus-bezoekteams, 
vrijwilligers samen met maatschappelijk werkers gaan pro-actief op zoek naar dreigende 
vereenzaming. 

 Informatie op maat van de senioren moet nog vlotter toegankelijk zijn. Het nieuwe lokale 
dienstencentrum De Wijzer neemt hierin ten volle zijn rol op.  

 We overwegen een mobiel loket in de deelgemeenten of dienstverlening-aan-huis zodat 
weinig mobiele ouderen langer in de eigen vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.  



 Door de oprichting van het Sociaal Huis (integratie OCMW-stad) kunnen we alle zorg- en 
welzijnsvragen op maat van senioren aanbieden in één loket. Zo bouwen we verder aan 
een transparant ouderenbeleid met een duidelijke informatiestroom. 

 Verenigingen spelen een cruciale rol bij het versterken van het sociaal weefsel in de 
gemeente en in de sociale inclusie van ouderen. We ondersteunen en faciliteren de 
werking van de verenigingen. 

 Bilzen beschikt over een uitgebreide sportinfrastructuur. Idem wat betreft de 
mogelijkheden voor vorming en recreatie. We maken deze beter gekend en beter 
beschikbaar voor de seniorenwerking. Sport, recreatie en beweging vervullen een 
belangrijke rol voor de gezondheid en sociale activiteit van ouderen. 

 De toegankelijkheid van de openbare gebouwen en van de buurt kan nog op heel wat 
plaatsen worden verbeterd (bvb Tongersestraat). We zorgen voor een oplijsting van de 
knelpunten (samen met STAR) en remediëren volgens prioriteit. Voor nieuwe aanleg en 
nieuwe gebouwen hanteren we de integrale leeftijdstoets: gebouwen zijn geschikt voor 
gebruikers ‘van 8 tot 88 jaar’. 

 We nemen het initiatief om in de grotere woonkernen in onze stad een ‘woonzorgzone’ 
in te richten. Dit is een buurt waar een verhoogd permanent zorgaanbod beschikbaar is 
en waar infrastructuur en gebouwen structureel leeftijdsvriendelijk zijn ingericht: Bilzen 
van campus Katteberg tot campus Ganshof, Munsterbilzen rond campus St-Jozef, Beverst 
rond het rusthuis.  

 De digitale kloof is voor veel senioren een reëel probleem. Het lokaal dienstencentrum 
kan een aanbod uitwerken voor zowel senioren als niet-senioren en zo tegelijkertijd een 
sociale en digitale kloof dichten. 

De voorbije vijf jaar nam het aantal kinderen in kinderopvang in Bilzen toe met maar liefst 30%. We 
bouwen verder op dit elan met de ontwikkeling van flexibele en betaalbare kinderopvang.  

De stad trekt steeds meer ondersteunende partners aan in het nieuwe Huis van het Kind. We willen 
dit Huis verder uitbouwen, met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 In het Huis van het Kind kunnen gezinnen met al hun vragen terecht. In de eerste plaats 

met vragen over opvoedingsondersteuning en preventieve gezondheidszorg, maar 
evengoed voor informatie over opvang, vrijetijdsbesteding, onderwijs, premies en 
tegemoetkomingen. 

 Het Huis van het Kind biedt ook ruimte voor ondersteuning van partner-relaties of 
bemiddeling bij scheiding: vormingsaanbod en informatie over bemiddeling. 

 We zorgen voor toegankelijke opvang en vrijetijdsactiviteiten voor alle gezinnen, 
bijvoorbeeld via de Vrijetijdspas 

 We faciliteren overleg en afstemming van het volledige aanbod voor opvang en vrije tijd. 
Met name op vlak van kortingen, sociaal tarief, toegankelijkheid voor kinderen met een 
beperking, aanbod voor kleuters, start- en openingsuren, voorrangsregels, periodes van 
opvang, aanbod voor verschillende leeftijdsgroepen, ... 

 We geven speciale zorg aan alleenstaande ouders om deelname aan het 
maatschappelijk leven te stimuleren. Vooral flexibele kinderopvang maar ook vakantie-
initiatieven zoals Rap op Stap of de Grabbelpas worden verder ondersteund. Het 
vormings- en informatie-aanbod in het Huis van het Kind wordt uitgebreid. 



We willen met de N-VA  verder werk blijven maken van een fundamenteel sterk inburgeringsbeleid. 
Inburgering van nieuwkomers is van essentieel belang voor een succesvolle integratie. Maar 
inburgering is ook een verhaal van rechten én plichten en veronderstelt het aanvaarden van onze 
waarden en normen.  

N-VA wil dat nieuwkomers de lokale eigenheden en cultuur omarmen en ermee vertrouwd raken. Zo 
zorgen we ervoor dat migratie ook leidt tot echte integratie, en voor iedereen in Bilzen een positief 
verhaal wordt. We bevorderen wederzijds respect. Op die manier helpen we nieuwkomers op weg in 
hun inschakeling in onze lokale gemeenschap.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De kennis van het Nederlands is dé sleutel tot integratie in de samenleving. Het is een 

noodzakelijke voorwaarde én een middel tot participatie en emancipatie. We zetten 
daarom actief in op het voeren van een taalbeleid en op de lokale promotie van het 
Nederlands. Met de buddy’s – vrijwilligers die nieuwkomers begeleiden richting 
verenigingen, jeugdbewegingen, sport en bedrijfswereld – moedigen we de deelname 
aan het sociaal weefsel actief aan.  

 Inburgering is tweerichtingsverkeer, een verhaal van rechten en plichten. Als 
nieuwkomers niet bereid zijn om de nodige inspanningen te leveren voor hun integratie, 
dan koppelen wij hier concrete gevolgen aan. Wie geen echte inspanningen doet om 
werk te vinden, kunnen we tijdelijk de toegang tot het leefloon weigeren. Hetzelfde geldt 
voor de wil tot integratie en het aanleren van de Nederlandse taal. 

 De stad waakt actief over de strikte naleving van alle regels voor het samenleven. We 
respecteren elkaars eigenheid, maar hechten ook veel belang aan een harmonieuze en 
warme Vlaamse samenleving. 

 Op het vlak van ordehandhaving speelt de politie kort op de bal. Ze moet kordaat 
optreden wanneer het gedrag en de overlast van enkelen het samenleven onmogelijk 
maken of verzieken. 

 We voorzien een officieel onthaalmoment voor mensen die het inburgeringstraject met 
succes hebben afgelegd. 

In onze maatschappij groeit de bezorgdheid over onze omgang met dieren, en terecht. Een 
samenleving met sterke morele waarden draagt een humane behandeling van alle levende wezens 
hoog in het vaandel. De stad moet dierenwelzijn dan ook mee opnemen als een integraal onderdeel 
van het gemeentelijk beleid. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We coördineren het lokale beleid door de bevoegdheid ‘Dierenwelzijn’ expliciet op te 

nemen samen met het milieubeleid in het schepencollege. 
 We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. We 

evalueren de gemeentelijke reglementen zoals m.b.t. het eindejaarsvuurwerk. We 
houden overleg met de landbouwsector en ondersteunen informatiecampagnes. 

 We onderzoeken waar er in de gemeente nog plaats is voor een losloopweide voor 
honden en een hondenzwemvijver. 

 We moeten voor een stuk terug leren om samen te leven met de natuur. Sommige 
dieren zijn immers beschermd, maar kunnen wel schade veroorzaken. Denk  maar aan 
vossen, steenmarters of everzwijnen. We voorzien een duidelijk aanspreekpunt waar 



burgers terechtkunnen voor informatie en preventieve maatregelen om schade te 
voorkomen en toch te genieten van de natuur als goede buur.  

 We voeren een permanente sterilisatieactie 
in voor zwerf- en huiskatten, in overleg met 
de sector van dierenartsen en vrijwilligers. 
Op die manier kunnen we de 
zwerfkattenpopulatie enigszins indijken. 

 

 

Werken in eigen streek 

Tewerkstelling is dé bron van welvaart en welzijn voor de gemeente. We brengen het onderwijs en 
de bedrijfswereld met elkaar in contact. Zo maken we onze leerlingen bewust van latere 
jobmogelijkheden in de eigen gemeente en/of streek. Tot slot brengen we ook ondernemingen en 
potentiële werknemers samen. 

Activeren via sociale economie 

We garanderen het recht op begeleiding, opleiding en tijdelijke werkervaring in lokale 
tewerkstellingsprojecten. Tegelijk hebben werkzoekenden de plicht om positief in te gaan op een 
passend jobaanbod. 

Tewerkstelling is voor ons een hefboom voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie. Op 
lokaal vlak zien we sociale economie als een middel voor de activering en integratie van specifieke 
doelgroepen. In de eerste plaats denken we aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
en personen met een arbeidshandicap. Voor ons mag de sociale economie geen oneerlijke 
concurrentie voeren met de reguliere economie en de tewerkstelling in het normaal economisch 
circuit niet verdringen. Via sociale economie leggen we de focus op een maximale doorstroming naar 
de klassieke arbeidsmarkt en creëren we zo een duurzame tewerkstelling.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Bilzen neemt de regierol op voor ‘Wijk-werken’. Samen met de buurgemeenten zetten 

we hiermee maatwerk in om mensen met lagere arbeidskansen toch te begeleiden naar 
een actieve tewerkstelling. 

 We blijven zoeken om projecten in de lokale sociale diensteneconomie te realiseren, 
bijvoorbeeld aan de stationsomgeving of in samenwerking met verenigingen zoals Sint-
Vincentius en het Biesotiekje. We werken samen met Maatwerk-bedrijven.  

 Het principe van ‘Klaverbladfinanciering’ maximaliseert subsidies en middelen van de 
partners: iedere euro vanwege de gemeente wordt bijgepast door de Vlaamse overheid 
en door de andere partners. 

 Elke leefloner moet inschrijven op een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke 
Integratie (GPMI). Zo kan de begeleiding vanwege de overheid sneller worden 
bijgestuurd naar een betere maatschappelijke integratie van de betrokkene. 

 We brengen het onderwijs en de bedrijfswereld samen. In overleg met de secundaire 
scholen en de bedrijfswereld bemiddelen we bij duaal leren.  



 We bouwen onze strategische 
samenwerking met de VDAB verder 
uit. We maken werk van een lokale 
jobmarketing en voorzien hiervoor 
een vast aanspreekpunt.  
 
 

 

Een betaalbaar, divers en sociaal woonaanbod 

In Bilzen is het aangenaam wonen, en dat moet zo blijven.  

Het lokale woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) woningaanbod in de 
gemeente voldoende divers is. Niet alleen gezinswoningen en appartementen, maar ook 
starterswoningen, woningen voor eenpersoonshuishoudens en specifieke woningen voor ouderen, 
co-housing of groepswoningprojecten moeten kansen krijgen. 

We schenken in het lokale woonbeleid bijzondere aandacht aan de meest behoeftige gezinnen en 
alleenstaanden uit de directe omgeving. Ieder van ons heeft immers recht op een betaalbare woning, 
die ook kwalitatief in orde is en in een behoorlijke woonomgeving ligt.  

Een kwaliteitsvolle en gezonde woning in een fijne buurt moet vanzelfsprekend zijn. Woningen met 
zware vochtproblemen of andere gezondheidsrisico’s zijn daarom onaanvaardbaar. Bovendien 
hebben verwaarloosde of verkrotte woningen een negatieve uitstraling op de buurt: ze kunnen 
leiden tot sluikstorten, overlast en vandalisme. Leegstand is nefast voor het straatbeeld en voor de 
lokale economie. We voeren daarom verder een actief woonkwaliteitsbeleid en geven leegstand, 
verwaarlozing en verkrotting geen kans. We zorgen voor goed onderhouden groenvoorzieningen, 
voldoende openbaar vervoer, en een nette buurt met kwalitatieve zorg en kinderopvang. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We werken samen met Cordium en het Sociaal Verhuurkantoor om voldoende sociale 

woningen te voorzien, evenwichtig verdeeld over het centrum en de deelgemeenten. 
 De stad ontwikkelt een bescheiden woonaanbod, met voorrang voor gezinnen die al in 

onze stad wonen of werken of er schoolgaande kinderen hebben. Nieuwe woningen 
worden kort bij de bestaande dorpscentra gebouwd, zodat de meeste diensten en 
winkels te voet of met de fiets bereikbaar zijn.  

 Bouwvoorschriften moeten meer diverse woonvormen mogelijk maken, uiteraard steeds 
in respect voor het bestaande karakter van de buurt. 

 Waar mogelijk, bieden we ondersteuning voor aanpasbaar en flexibel bouwen, en 
stimuleren ‘levenslang thuis wonen’. Niet alleen de eigen woning, maar ook de publieke 
ruimte moet de toegankelijkheidstoets kunnen doorstaan: In de directe omgeving zetten 
we in op het wegnemen van drempels, een aangepaste openbare ruimte en een nabije 
dienstverlening. 



 We blijven strijden tegen leegstand en verkrotting. We evalueren het 
leegstandsreglement en de verkrottingsheffing. We blijven actief optreden tegen 
misbruik, eventueel in samenwerking met de buurgemeenten.  

 Het Sociaal Huis moet preventief 
ondersteuning bieden bij armoede, om 
uithuiszettingen zoveel als mogelijk te 
voorkomen. Één infoloket bundelt alle 
dienstverlening en informatie rond 
sociaal wonen in Bilzen.  
 
 

 

Van onze stad een (h)echte gemeenschap blijven maken, dat is voor de N-VA dé uitdaging. Het 
belang van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden. Een buurt die aan 
elkaar hangt zet dingen in beweging, zorgt voor de nodige sociale controle en veiligheid, zorgt voor 
gelukkigere en gezondere bewoners. 

Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van deze sociale cohesie. 
Denk maar aan het rijke Bilzerse verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, 
de jeugdwerking en het grote culturele, recreatieve en sportieve aanbod in de gemeente.  

Dat zijn stuk voor stuk de ideale en noodzakelijke bouwblokken om mensen bij elkaar te brengen en 
hun banden te versterken. Die banden zijn één van de mooiste troeven van Bilzen.  

N-VA wil die sociale samenhang dan ook blijvend verzekeren door een sterk verenigings- en 
vrijetijdsbeleid. 

Al sinds de hoogdagen van Jazz Bilzen staat onze Stad gekend om zijn bruisend evenementenleven 
voor jong én oud. Het speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van Bilzenaren en zorgt 
tegelijkertijd voor een kruisbestuiving tussen de verschillende generaties en interesses over de 
stadsgrenzen heen. Dit culturele erfgoed is een gegeven dat onze stad een enorme meerwaarde 
geeft en net daarom wil de N-VA dit blijven stimuleren en aanmoedigen. 

Daarnaast beschikt Bilzen ook over een mooi aanbod aan jeugdinfrastructuur, waaronder het 
gloednieuwe jeugdcentrum De Bilding. Op die plekken kunnen onze jongeren elkaar ontmoeten en 
zichzelf ontplooien. Ook hierin moeten wij als partij de jonge generatie blijven steunen door ze 
optimaal de kansen te geven om deze ruimtes te benutten als ontmoetingsplaats of 
evenementenlocatie. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De stad ondersteunt als partner de evenementen op haar grondgebied. 
 De Bilzerse evenementenkalender is een belangrijk instrument in onze stadspromotie en 

citymarketing. De stad voert de nodige lokale, regionale en nationale promotie. 
 We zorgen voor een uniek aanspreekpunt voor initiatiefnemers waar zij terecht kunnen 

voor alle informatie en assistentie m.b.t. vergunningsaanvragen, (brand)veiligheid, 
locatiemogelijkheden, veiligheidsbesprekingen enzovoort. De stad denkt actief mee met 



de initiatiefnemers om praktische problemen op te lossen en administratieve drempels 
te verkleinen. 

 We bekijken bijkomende ondersteunings- en subsidieringsmogelijkheden voor 
evenementen, in functie van de omvang en de meerwaarde voor de stad. 

 We voorzien bewaakte fietsenstallingen bij evenementen. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Bilzen heeft een bloeiend verenigingsleven met gerespecteerde vrijwilligers en een 

sterke buurtwerking. Verenigingen zijn belangrijk voor sociale inclusie en voor een sterk 
sociaal weefsel. We blijven initiatieven ondersteunen die de sociale cohesie versterken. 

 Vrijwilligers worden steeds belangrijker. Wie vrijwilligerswerk uitvoert, heeft bovendien 
een zinvolle tijdsinvulling en een actief middel voor versterking van sociaal contact. De 
recent opgericht vrijwilligerscentrale moet het ideale werkinstrument worden om de 
vrijwilligerswerking in Bilzen te laten bloeien.  

 Financiële ondersteuning gebeurt steeds op basis van objectieve en transparante criteria. 
 Sportclubs, cultuur- en vrijetijdsverenigingen worden actief begeleid en financieel 

ondersteund om mensen met een beperking, nieuwkomers, … op te nemen in hun 
vereniging, en om motorische, sociale of psychische drempels weg te werken.   

 Iedere vereniging moet kunnen beschikken over de nodige ruimte en infrastructuur. We 
gaan in dialoog met de scholen om hun infrastructuur na de lesuren nog meer ter 
beschikking van de verenigingen te stellen. 

 We belonen jeugdbewegingen bij het opruimen van zwerfvuil. De stad stelt alle 
materiaal ter beschikking en betaalt een vergoeding per schoongemaakte kilometer. 
Jeugdbewegingen kunnen zo een beetje bijverdienen en dragen bij aan een nette buurt. 

Sport is maatschappelijk goud. Sport bevordert de gezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing 
en is een maatschappelijk bindmiddel dat sociale integratie bevordert.  

Als stad zijn we fier op onze bestaande infrastructuur. Maar zonder de vrijwilligers en de 
verenigingen is er geen sportbeleving. Die inzet verdient ondersteuning. De stedelijke sportdienst is 
de spil tussen club, school, vereniging en individu. De sportdienst stimuleert, organiseert, 
coördineert, regisseert en promoot. De aandacht moet hierbij zowel gaan naar competitieve sporten 
als naar recreatieve sporten. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Sportclubs worden gestimuleerd om verder te groeien en zelfredzaam te zijn. 

Verenigingen die naast het sportieve ook aandacht hebben voor hun sociale en 
maatschappelijke rol in de buurt, zijn de beste garantie op levenslang sporten. De stad 
zorgt voor ondersteuning met subsidies, informatie, logistiek of infrastructuur.  

 We focussen onze subsidiereglementen op kwaliteit, jeugdopleiding en professionele 
omkadering. Versnippering trachten we te vermijden en we stimuleren samenwerking of 
samengaan van lokale sportclubs. 

 Het Bilzers sportaanbod moet breed gedragen, kwaliteitsvol en professioneel 
georganiseerd blijven. Een specifiek sportaanbod wordt ontwikkeld naar verschillende 
doelgroepen en leeftijdsgroepen. Om kinderen op jonge leeftijd reeds een sportcultuur 
mee te geven wordt er ook verder gewerkt met de buitenschoolse kinderopvang.  



 We blijven investeren in het onderhouden, vernieuwen en uitbreiden van de stedelijke 
sportinfrastructuur. Alle sporten - soms ook minder bekende - dienen over voldoende 
mogelijkheden te beschikken om te groeien, hun (top)talenten optimaal te kunnen 
begeleiden en om hun succes te concretiseren binnen hun werking. 

 Bilzen heeft de ambitie een voortrekkersrol te blijven vervullen in de G-sport (sport voor 
personen met een beperking). Naar voorbeeld van vzw Orca die G-zwemmen aanbiedt, 
ondersteunen we initiatieven voor  bijvoorbeeld atletiek of rolstoelhockey. Sportclubs 
worden actief begeleid om waar mogelijk mensen met een handicap op te kunnen 
nemen in hun normale werking. 

 Naast de sportverenigingen 
neemt het aandeel van de 
recreatieve individuele sporters  
jaar na jaar toe. We voorzien 
laagdrempelige sportingrepen 
zoals petanque-veldjes, 
fitnessbanken of aangeduide 
loopparcours over de 
deelgemeenten. Tegelijk wordt 
het fietsenpadennet naar en 
rond deze sportlocaties 
versterkt en aangesloten op de 
bestaande fietsroutes.  

 In de Katteberg is het nieuwe tenniscomplex in aanbouw, en werd onlangs het jeugdhuis 
de Bilding in gebruik genomen. Samen met de bestaande infrastructuur biedt deze 
locatie ongeziene sport- en recreatieve mogelijkheden. De Katteberg moet dé centrale 
recreatieve en sportcampus worden voor de Zuid-Oost-Limburgse regio. 

 De combinatie (top)sport, infrastructuur en bedrijfswereld biedt kansen als incubator 
voor economische vernieuwing. We onderzoeken welke rol de stad kan spelen in het 
samenbrengen van bedrijven als professionele partners van de Bilzerse sport. 

 We geloven dat een sportieve omgeving perfect geschikt is om anderstaligen te 
integreren. Dat kan via taalbegeleiding van anderstalige sporters en ouders (met de 
klemtoon op Nederlands leren), taalgebruik in de kantine, gerichte promotie … Hierin 
willen we de lokale sportclubs actief ondersteunen. De sportdienst neemt de regierol op 
samen met het Sociaal Huis.  

Het Bilzers jeugdbeleid bloeit! Denk maar aan het splinternieuwe jeugdcentrum de Bilding, de talrijke 
jeugdinitiatieven, de verschillende jeugdhuizen, de Jeugddienst en de Jeugdraad. Op de weg van 
kinderen naar volwassenen blijft onze stad de Bilzerse jeugd verder ondersteunen: investeren in de 
jeugd is investeren in de toekomst.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De goede communicatie en de wisselwerking tussen stad, jeugddienst en jeugdraad 

wordt behouden, versterkt en verder gestroomlijnd.  
 De jongeren moeten een ontmoetingsplek in het centrum kunnen behouden, in een 

infrastructuur van goede kwaliteit en in een goede verstandhouding met de directe 
omgeving. 

 Bilzen kent een bloeiend verenigingsleven en er vinden tal van evenementen plaats. De 
jeugd moet daarin haar rol kunnen blijven spelen: als volwaardige deelnemer aan die 



samenleving, maar ook met eigen evenementen en verenigingen specifiek gericht op de 
jeugd. De stad erkent en ondersteunt die jongerencultuur in evenementen en 
verenigingen.  

 In de Bilding kan een eigen jongerenprogrammatie worden uitgebouwd in 
samenwerking met cc De Kimpel. 

 Er moet voldoende ruimte blijven 
voor spelende ‘kinderen’ van alle 
leeftijden. We zorgen voor 
voldoende speelpleintjes in elke 
deelgemeente, maar ook 
hangplekken, speelbossen en 
sportpleinen. Samen met de dienst 
toerisme bekijken we de 
mogelijkheden voor meer 
infrastructuur voor zomerkampen 
zoals een kamphuis en een 
uitleendienst voor kampspelen. 

 We zoeken naar een goed evenwicht tussen een meer flexibel sluitingsuur en een 
beperking van overlast zoals lawaaihinder. 

 Het skatepark tussen het zwembad en de nieuwe tennis moet worden opgewaardeerd 
en gemoderniseerd. 

Cultuur is van en voor iedereen. Cultuur vormt mee onze identiteit. We willen dan ook meer 
aandacht schenken aan een laagdrempeliger aanbod dat een ruimer bereik heeft dan het traditionele 
cultuurpubliek. We moeten nog meer stimuleren om samen te werken en te innoveren met alle 
cultuurpartners en om netwerken uit te bouwen met actieve vertakkingen naar economie, onderwijs, 
toerisme, verenigingsleven en jeugd. Cultuur moet naar buiten komen en deelnemen aan de 
omgeving. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De stad erkent het belang van de erfgoedorganisaties en de culturele verengingen. Door 

hun laagdrempelig cultuuraanbod en publicaties schrijven zij mee het verhaal van een 
gedeelde identiteit in onze gemeenschap. We promoten en ondersteunen dit aanbod. 

 Cultuurverenigingen worden actief aangemoedigd om hun activiteiten open te stellen 
voor een zo breed mogelijk publiek. Ze kunnen daarbij met voorrang gebruik maken van 
de gemeentelijke zalen en infrastructuur. 

 De stedelijke cultuurinstellingen moeten cultuurontwikkeling, informatieverspreiding en 
participatie actief promoten. Onze bekroonde bibliotheek en de stedelijke academies 
voor muziek en beeldende kunsten doen hierin alvast schitterend werk.  

 Door een budgetvriendelijk verhuurbeleid moet de Kimpel er in slagen om nog meer in te 
zetten op een open werking: kleinschalige cultuurprojecten van individuen en 
verenigingen, talentondersteuning, infomomenten van buurtgroepen, uitleendienst … 
Het cultureel centrum kan hierin een waardevolle rol spelen en initiatieven met raad en 
daad bijstaan. 

 We zorgen voor een centrale en gecoördineerde promotie en communicatie van het 
cultuuraanbod. Het infoblad ‘Dertien’ en de stadswebsite zijn maar twee van de vele 
mogelijkheden hiervoor. 



 Cultuur moet dicht bij de mensen staan en voor iedereen toegankelijk zijn. Met het 
participatiefonds en de EDC-kaart (Europese kaart voor personen met een handicap) 
spelen we hierop in, maar we denken bijvoorbeeld ook aan livestreaming van 
voorstellingen in de zorgcentra.  

 We overwegen de invoering van de UitPas voor Bilzerse cultuurevenementen, zodat 
voorstellingen voordeliger toegankelijk zijn en cultuurdeelname wordt versterkt. 

Een multi-inzetbare school 

De N-VA wil het concept van ‘multi-inzetbare scholen’ ruim(er) invullen. Het optimaal benutten van 
de schoolinfrastructuur is niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Als kloppend hart van onze samenleving draagt de school bij tot het 
versterken van het kostbare, sociale en lokale weefsel. 

Kwaliteitsvol onderwijs 

De stad heeft een belangrijke coördinatieopdracht inzake onderwijs en vorming. Daarnaast is Bilzen 
zelf een belangrijke aanbieder van (basis)onderwijs. Die rol moet de stad in de toekomst blijven 
opnemen.  

Bilzen voert een net-overschrijdend flankerend onderwijsbeleid. We betrekken ouders bij de 
opleiding van hun kind en hebben speciale aandacht voor de taalproblematiek bij achterstand.  

De N-VA wil kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor elk kind ongeacht hun thuissituatie en 
rekening houdend met ieders individuele capaciteiten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, 
iedereen moet mee.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We maken werk  van ‘brede scholen’, waarbij scholen hun infrastructuur tegen betaling 

van een redelijke vergoeding ter beschikking stellen van verenigingen en inwoners, onder 
meer voor avondonderwijs, groepsactiviteiten en sportactiviteiten.  

 We zetten voort in op taalstimulering van anderstalige kleuters (cfr de huidige projecten 
Kind en Taal, Instapje) zodat zij samen met hun leeftijdsgenootjes met volle kansen aan 
hun schoolcarrière kunnen beginnen. Onderwijs blijft een belangrijk middel om ouders 
en kinderen in de lokale gemeenschap te integreren. 

 De projecten rond huiswerkondersteuning willen we verder uitbreiden. 
 We blijven het aanbod voor leerlingen in het lager onderwijs monitoren. Indien nodig 

creëren we nog meer capaciteit in het stedelijk basisonderwijs.  
 De stad moet investeren in de schoolgebouwen om die duurzamer en energiezuiniger te 

maken en leerlingen eigentijds onderwijs te verschaffen. 

 De stedelijke muziekacademie moet een volwaardige plek krijgen in het hart van onze 
stad, met aangepaste lokalen en infrastructuur. 

 We brengen onderwijs en de bedrijfswereld samen.   
o Talentenplatform: denktank voor het onderwijs, bedrijven en bemiddelaars.  
o Schoolverlatersdag en jobbeurs: we maken leerlingen bewust van latere 

jobmogelijkheden in de regio en brengen potentiële werknemers en 
ondernemingen bijeen.   



Het beschermen van de burgers is één van de meest fundamentele kerntaken van de overheid. Het 
veiligheidsbeleid werd in dit land jarenlang verwaarloosd en daarvoor hebben we helaas een zware 
prijs moeten betalen. Dankzij minister van Binnenlandse Zaken Jambon hebben we op alle niveaus –
ook op lokaal niveau – de omslag gemaakt naar een echte veiligheidscultuur, een geïntegreerde 
aanpak van de veiligheidsproblematiek en dat ondanks de moeilijke maatschappelijke context.  

Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen. Burgers zijn voor de stad een 
onmisbare partner om overlast en criminaliteit te voorkomen. Zij kennen hun buurt immers als geen 
ander. Ook de stad en de lokale politie moeten actief inzetten op preventie.  

Waar preventie niet helpt, gelooft de N-VA in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid 
via GAS-boetes om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid aan te pakken.  

Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. Sinds 1 januari 2015 werden onze 
brandweerdiensten definitief omgevormd tot een nieuwe structuur: de hulpverleningszone. Die 
reorganisatie zorgt onder meer voor een efficiëntere werking. De stad dient ook op het bovenlokale 
niveau haar rol blijvend op te nemen met betrekking tot de brandweer.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Inzetten op inbraakpreventie. De stad en de politie informeren bewoners over kleine 

maatregelen die inbraken helpen voorkomen of die het voor inbrekers moeilijker maken. 

 De buurt-informatienetwerken (BIN) worden verder ondersteund en uitgebouwd. Via 
WhatsApp-groepen of andere sociale media helpen de burgers mekaar en de politie. 

 We blijven investeren in buurtpreventie en –bemiddeling. We stimuleren positief gedrag 
in allerlei acties. 

 De stad evalueert regelmatig het GAS-reglement, en blijft hierover in overleg met politie 
en parket. De stad moet de kleine criminaliteit zoals sluikstorten, vandalisme, 
fietsdiefstal of overlast snel en kordaat kunnen bestraffen. 

 De stad bouwt het ANPR-cameranetwerk uit, in samenspraak met de andere gemeenten 
in de politiezone. We voorzien ook bijkomende mobiele ANPR-camera’s die gemakkelijk 
in te zetten zijn zodat overlast efficiënt kan worden aangepakt. 

 De politie moet zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in de wijken en alert blijven 
voor jeugddelinquentie en drugshandel. 

 De politie kan toegankelijker worden, door promotie van Police-on-web en digitale 
communicatie. We voorzien de nodige investeringen in een technisch goed uitgerust en 
hedendaags politiekorps. 



WAT DOEN WE CONCREET?  
 We stimuleren vrijwilligers om het brandweerkorps te versterken. 

 We ondersteunen de brandweer en de hulpverleners met proactieve en preventieve 
acties, voor meer veiligheid in het huishouden. 

 De ambulancedienst die werd geïntegreerd in de brandweerkazerne (tot grote 
voldoening van de bevolking) vormt een meerwaarde voor de brandweer. 

 De ligging in Bilzen Centrum mag brandweer en ambulance niet verhinderen om snelle 
interventies uit te voeren, ook in de deelgemeenten. We volgen de interventietijden 
nauwlettend op, en werken een toekomstvisie uit om een goede hulpverlening in Bilzen 
te blijven verzekeren. 

 



Ondanks de enorme uitdagingen uit het verleden, staan de financiën van Bilzen er terug goed voor. 
Daarop zijn we als N-VA niet een klein beetje fier!  

 De schuldenlast daalde van 67,5 miljoen euro in 2013 naar 50,3 miljoen in 2018. Per inwoner 
daalde de schuld van 2150 € naar 1562 €.  

 De basisdienstenbelasting werd gehalveerd en de aanvullende personenbelasting daalde van 
8,3 naar 8,1 procent. 

 En ondanks die geweldige inspanning werd meer dan 100 miljoen geïnvesteerd.  
 
Bilzen is vandaag de snelst groeiende gemeente in Limburg, met een aantrekkelijk kader voor 
inwoners, bezoekers en investeerders. 

Die lijn willen we graag, met uw steun, ook doortrekken naar de volgende legislatuur. 

De gemeentefinanciën moeten worden beheerd vanuit het principe van het goed huismoederschap. 
Dat betekent een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. De rekening moet dus kloppen, 
maar als burger betaalt u al genoeg: nieuwe middelen moet de overheid zoeken bij zichzelf.  

Als N-VA willen we nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatiekosten. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De uitgaven blijven onder controle. Met de N-VA gaan de belastingen niet omhoog. 

Integendeel, we zoeken naar de budgettaire ruimte voor een afschaffing van de 
basisdienstenbelasting en/of een verdere verlaging van de aanvullende 
personenbelasting. 

 We zoeken naar verdere efficiëntiewinsten in de stedelijke dienstverlening, in de eerste 
plaats door intergemeentelijke samenwerking. Onze logische partners daarbij zijn in de 
eerste plaats onze buurgemeenten.  

 We zijn bereid om mogelijke fusies te onderzoeken naar positieve effecten op het vlak 
van dienstverlening, financiële draagkracht en identiteit. 

 De kosten voor uitbating, onderhoud of herstelling worden meegenomen als criterium 
bij belangrijke aankopen en investeringen. Goedkoop mag niet duurkoop blijken: ook op 
de lange termijn moet de gemeentelijke werking betaalbaar blijven. 

 We gebruiken ons netwerk om actief op zoek te gaan naar subsidies vanuit de Vlaamse, 
Federale of Europese overheden. We bekijken of groepsaankopen samen met andere  
gemeenten kans bieden om tegen verlaagd tarief bepaalde diensten aan te bieden.   



 Al vanaf de beginfase van een project betrekken we alle bevoegde diensten. Op die 
manier wordt rekening gehouden met alle aspecten en komen we achteraf niet voor 
verrassingen te staan – of het nu gaat om de toegankelijkheid, de nutsvoorzieningen, de 
mobiliteit,…  

 Tijdens het jaar houden we ons aan een strikte budgetopvolging waarbij we op heel 
regelmatige basis een formele controle uitvoeren en de budgetten eventueel bijsturen. 

De gemeente is als een bedrijf. Een bedrijf waarvan alle inwoners aandeelhouder, deelgenoot, klant 
én consument zijn. Dat bedrijf dient dan ook op een adequate, transparante en performante wijze 
geleid te worden. 

Om de zes jaar duiden de duizenden aandeelhouders (u en uw medeburgers) de nieuwe algemene 
vergadering (gemeenteraad) aan die op haar beurt de raad van bestuur (college van burgemeester 
en schepenen) kiest. Zij dragen de politieke verantwoordelijkheid voor het bedrijf.  

Zij werken samen met de CEO: de algemeen directeur, met het managementteam en de tientallen 
medewerkers die actief het bedrijf draaiende houden.  

Een bedrijf dat er op gericht is een optimale kwaliteit te verzekeren voor al de burgers-
aandeelhouders. De gemeente is er dus voor de mensen. Niet omgekeerd.  

Maar zoals in elk goed draaiend bedrijf, is een grote betrokkenheid van alle actoren cruciaal. 

Kortom, de N-VA gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf! 

Ons beleid is gestoeld op vier pijlers: inspraak, informatie, administratieve vereenvoudiging en 
personeelsbeleid. 

Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit wil zeggen dat ze moeten durven beslissen, ook 
als het niet zo leuk of populair is. Maar vooraleer ze dit doen, dienen ze zich wel goed te informeren. 
Mensen kansen geven tot inspraak is dan ook een actieve opdracht. 

Aan het einde van het proces van inspraak en participatie is het belangrijk dat er steeds een goede 
verantwoording gegeven wordt voor de genomen beslissingen. Waarom zus? En waarom niet zo? De 
reden van een beslissing is zeker zo belangrijk als de beslissing zelf.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De gemeenteraad is voor de N-VA het hart van de democratie. De raadsleden van 

meerderheid én oppositie moeten volop hun rol kunnen vervullen. Ze moeten de kans 
krijgen om mee te overleggen, deel te nemen aan werkbezoeken en automatisch volheid 
van informatie bekomen. Dit vraagt een open en constructieve opstelling van beide 
zijden. 

 Alle politieke fracties kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het gemeentehuis 
om hun opdracht te vervullen, inclusief vergadermomenten na de openingsuren. 

 Adviesraden worden ernstig genomen. Het stadsbestuur luistert naar hun advies en gaat 
het gesprek met hen aan. Ook de adviesraden kunnen gebruik maken van de stedelijke 
faciliteiten en accommodatie. 



 Het feit dat niet de burgemeester, maar een ander raadslid de gemeenteraad voorzit, 
blijven wij in Bilzen voortzetten. Een onafhankelijke voorzitter zonder uitvoerend 
mandaat bevordert het democratische debat. 

 Ook de stem van het stadspersoneel is van belang. N-VA bestuurt samen met het 
personeel. 

Informatie verstrekken en geïnformeerd worden, is zowel voor het beleid als voor de burger 
belangrijk. Dit dient volgens de N-VA ook correct en met de nodige zorg te gebeuren, waarbij alle 
kanalen benut worden: informatievergaderingen, de Dertien, de stedelijke website, sociale media, 
lokale streekbladen, nieuwsbrieven, een infopunt in de openbare gebouwen... 

Onze bibliotheek, bekroond tot beste bib van Vlaanderen en Brussel, evolueert daarbij voor de N-VA 
naar een volwaardig kennis- en informatiecentrum, waar ook laagdrempelige toegang wordt 
aangeboden tot online informatie. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 De gemeentelijke communicatie moet objectief, correct, volledig en snel zijn, in 

eenvoudige mensentaal. 

 We leveren meer inspanningen om ook de mensen met een zintuiglijke handicap te 
bereiken, naar het voorbeeld van onze stadswebsite met voorleesfunctie voor blinden. 

 Jaarlijks worden de nieuwe inwoners ontvangen en kunnen ze kennismaken met het 
stadsbestuur en haar diensten. 

 Burgers krijgen via een meldingsplatform de kans om aan te geven waar zich problemen 
voordoen: aan straten of stoepen, maar ook overlast, sluikstort, … De stadsdiensten 
reageren steeds tijdig op die meldingen.  

 Openbare werken worden tijdig gecommuniceerd met de betrokkenen; buurtbewoners, 
belangengroepen, bedrijven, enz. 

 Alle beleidsbeslissingen worden duidelijk gemotiveerd. 

We leven in een complexe samenleving waarbij het voor burgers en bedrijven vaak moeilijk is de weg 
te vinden in de veelheid van regels, vergunningen, ... 

De N-VA meent dat al de overheden, ook de stad, een bijdrage moeten leveren om procedures te 
vereenvoudigen en verkregen informatie niet steeds opnieuw op te vragen.  

WAT DOEN WE CONCREET?  
 We streven er naar dat alle aanvragen on-line kunnen gebeuren en afgehandeld worden. 

We hebben de ambitie om waar mogelijk op te treden als pionier in de verdere 
digitalisering, maar dat mag niet ten koste gaan van mensen met weinig digitale kennis. 

 Alle gemeentelijke regels worden zo transparant mogelijk opgesteld, gecommuniceeerd 
en tijdig op de website geplaatst. Gemeentelijke regelgeving wordt constant doorgelicht, 
zowel op het vlak van efficiëntie als van duidelijkheid. 



 Dankzij de integratie van OCMW- en stadsdiensten maken we werk van één uniek, 
toegankelijk en klantvriendelijk onthaal voor àlle stedelijke dienstverlening. 

 De interne processen van de stadsdiensten worden beter op mekaar afgestemd. 
Hokjesdenken is in een moderne bedrijfsvoering niet meer aanvaardbaar. 

  We smelten de ondersteunende diensten (financiën, personeel, IT, logistiek en 
administratie) van de stad en het OCMW samen. Het sociale beleid wordt efficiënt 
geïntegreerd in het Sociaal Huis waar de vertrouwelijke en discrete behandeling van de 
steundossiers gewaarborgd blijft.  

Al onze personeelsleden zijn niet alleen de uitvoerders van het lokaal gemeentelijk beleid. Ze zijn ook 
de belichaming ervan en op die manier allemaal ambassadeurs.  

Dit vereist van hen de nodige competenties, vakbekwaamheid en klantvriendelijkheid. De juiste 
persoon op de juiste plaats is dan ook de grote uitdaging. De door de Vlaamse overheid opgelegde 
integratie van het OCMW in de stadsdiensten biedt op dat vlak een grote uitdaging, maar ook nieuwe 
kansen. 

WAT DOEN WE CONCREET?  
 Aanwervingen gebeuren objectief en op basis van examens. 

 Verschillen in de statuten (statutair en contractueel) worden op termijn weggewerkt, o.a. 
voor de pensioenen. Personeelsleden krijgen kans tot permanente bijscholing en 
doorstroming binnen de organisatie. 

 Personeelsleden krijgen verantwoordelijkheid en worden daar ook op aangesproken. 
Van personeelsleden verwachten we dat ze klantgericht en probleemoplossend 
meedenken en meewerken. 

 Personeelsleden worden betrokken bij de organisatie van hun dienst, aankopen van 
materieel e.d. 

 Het bestuur brengt respect op voor de deskundigheid en de onafhankelijkheid van het 
gemeentepersoneel. Medewerkers van de gemeente gedragen zich stijlvol, beleefd en 
dienstvaardig in hun contacten met collega’s, derden en burgers. 

 Politici en ambtenaren hebben elk hun verantwoordelijkheid. Naar buiten mogen de 
beleidsverantwoordelijken van het personeel de nodige discretie en loyaliteit vragen, 
zonder afbreuk te doen aan het spreekrecht van ambtenaren. Personeelsleden mogen 
diezelfde loyaliteit en correctheid vanwege de politici verwachten. 

 Het bestuur neemt initiatieven om het groepsgevoel te versterken d.m.v. sport of 
teambuilding en deelname aan externe activiteiten. 

 We doen beroep op jobstudenten om tijdelijke tekorten op te vangen en jongeren 
kansen te geven kennis te maken met de lokale overheid.



 

 


