
VLAAMS BELANG

Beste Bilzenaar,

We beleven vreemde en moeilijke 
tijden. De gezondheidscrisis die we 
meemaken sinds begin vorig jaar 
heeft zijn weerslag gehad op heel 
ons maatschappelijk, economisch, 
familiaal en sociaal leven. Tal van 
onze mensen werden geconfronteerd 
met het verlies van dierbaren die het 
covid-19 virus niet overleefden. Het 
is van het grootste belang dat we de 
zorg en aandacht voor elkaar niet uit 
het oog verliezen. 

Ook op politiek vlak is niets wat het 
geweest is. De vergaderingen van 
gemeenteraden en andere bijeen-
komsten verlopen hoofdzakelijk digi-

taal en de vaak geanimeerde debat-
ten worden zeker gemist. Maar zoals 
het vaak gaat, heeft ieder nadeel ook 
zijn voordeel. Door het feit dat de 
gemeenteraden sinds vorig jaar via 
‘livestream’ gevolgd kunnen worden, 
zorgt dit voor een drempelverlagend 
effect en voor meer interactie tussen 
bevolking en politiek. Die verhoging 
aan transparantie kunnen we enkel 
maar toejuichen. 

In dit blad zal u zien dat onze frac-
tie in de gemeenteraad op allerlei 
domeinen actief is. Kritisch als het 
moet, maar constructief als het kan. 

Als grootste oppositiepartij in Bilzen 
komen wij consequent en complex-
loos op voor onze mensen en ijveren 
wij, met de kracht van onze overtui-
ging, verder voor een veilig, 
Vlaams en leefbaar Bilzen! 

Annick Ponthier
Fractieleider 

Vlaams Belang Bilzen
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JA, AAN DE ONDERTUNNELING! 
Voor het Vlaams Belang 
staat een duurzaam mo-
biliteitsplan in Bilzen 
voorop. Wij zijn absolute 
voorstander van een vlot-

te verkeersdoorstroming en het vermij-
den van verkeersstremmingen. Gelijk-
grondse overwegen passen hier hoe 
langer hoe minder in. Het is daarom 
dat onze fractie het mobiliteitsdossier 
heeft goedgekeurd dat in maart 2021 
op de gemeenteraad werd besproken. 

Dit plan houdt o.a. de afschaffing 
van zeven overwegen in voor auto-
verkeer. Het sluipverkeer op bepaal-
de locaties wordt zo sterk vermin-
derd. Op diverse plaatsen komen er 
voetgangers- en fietstunnels. Ook de 
fietssnelweg tussen Genk en Tonge-
ren sluit aan op dit traject. 

Bijkomend wordt er werk gemaakt 
van de ondertunneling van de over-
weg aan de Sint-Lambertuslaan en de 

Hasseltsestraat (N2). Dit komt de ver-
keersveiligheid en de verkeersdruk 
in het centrum ons inziens zeker ten 
goede. De werkzaamheden van het 
plan starten in maart 2022 en zou-
den eind 2024 klaar moeten zijn. 

We volgen dit belangrijke dossier 
verder voor u op en stellen altijd en 
overal meer verkeersveiligheid voor-
op! 

Openbare toiletten: een must voor Vlaams Belang Bilzen
Onze stad profileert zich steeds meer 
als winkel- en horecastad en ook als 
toeristische stad. Bilzen heeft wat dat 
betreft heel wat troeven. Maar een 
pijnpunt in dit hele gebeuren is het 
gebrek aan openbare toiletten. Een 
nood die volgens ons toch gepaard 
gaat met het feit dat een stad als 
de onze steeds meer volk naar het 
stadscentrum wil trekken. 

De problematiek werd in het verleden 
al aangehaald, en er werd dan ge-
antwoord dat er in het SAC (stedelijk 
administrief centrum) een openbaar 
toilet voorzien is. Maar die is enkel 
toegankelijk tijdens de openings-

uren, en die openingsuren worden 
almaar beperkter, gezien men meer 
en meer op afspraak werkt. 

Vlaams Belang denkt hierbij ook 
specifiek aan mindervaliden, voor 
wie het allerminst evident is om bij-
voorbeeld in een horecazaak 
op zoek te gaan naar een 
toilet, o.w.v. het feit dat 
de fysieke doorgang met 
rollator of rolstoel niet 
altijd mogelijk is. Wij 
vragen dus als Vlaams 
Belang-fractie dat het 
stadsbestuur de reële 
nood aan openbare toilet-

ten erkent en zich ertoe verbindt om 
openbare toiletten te creëren voor 
alle bezoekers van onze stad, die 
zich, zoals gezegd, toch profileert 
als winkelstad en toeristische trek-
pleister. 

Volgens het stadsbestuur is dit 
een moeilijke oefening. Men 

heeft geen pasklare op-
lossing om de openbare 
toiletten te voorzien van 
onderhoud. Dit kan vol-
gens de Vlaams Belang-
fractie perfect door een 

zelfreinigend systeem.

GEEN RETRIBUTIE VOOR GEDWONGEN ONTGRAVING!
Op de gemeenteraad van 2 maart 
2021 stelde Vlaams Belang Bilzen 
voor om te voorzien in een kwijt-
schelding van de retributie op de 
ontgraving van stoffelijke overschot-
ten, in het kader van een tijdelijke en 
eenmalige tegemoetkoming. 

De motivering vindt u hieronder: 
Op 7 juli 2020 werd er op de ge-
meenteraad beslist over te gaan tot 
ontruiming van een gedeelte van de 
stedelijke begraafplaats van Bilzen. 
Dit omwille van een aantal redenen 
die te maken hebben met gebrek aan 
concessies, het esthetische aspect 
van de begraafplaats, het onderhoud 

en plaatsgebrek dat zal ontstaan op 
middellange termijn. 

Voor de nabestaanden zijn er sinds-
dien drie opties mogelijk: 

1. Niets ondernemen waardoor de 
stoffelijke resten in een massa-
graf met een algemeen gedenk-
teken geplaatst worden;

2. Ontgraving, gevolgd door cre-
matie;

3. Ontgraving, gevolgd door her-
begraving in een nieuw graf 
met een nieuwe concessie en 
aangepaste grafsteen.

Bij de twee laatste opties zijn de 
kosten voor de nabestaanden. In de 
praktijk blijkt dat de kosten hierbij al 
snel oplopen tot enkele duizenden 
euro’s.  Behalve de kosten die dit met 
zich meebrengt, betreft het uiteraard 
ook zeer gevoelige materie. Grafver-
storing maakt nu eenmaal onvermij-
delijk emoties los bij de nabestaan-
den. 

Om al deze redenen is het dan ook 
zaak dat de uitvoering van het ge-
meenteraadsbesluit met de nodige 
omzichtigheid en menselijkheid dient 
te gebeuren. 

Onze fractie heeft daarom van in het 
begin gepleit voor een pro-actieve 
vorm van communicatie met de nabe-
staanden die bereikt kunnen worden. 
In de praktijk blijkt dit laatste echter 
niet of onvoldoende gebeurd te zijn. 
En als ‘klap op de vuurpijl’ wordt er 
aan de getroffen nabestaanden ook 
nog eens de retributie op ontgraving 
t.b.v. 125 euro aangerekend! Het 
menselijke aspect in de hele afwik-
keling van het dossier ontbreekt dus. 
Wat onze fractie betreft een gemiste 
kans.

Ons voorstel tot eenmalige kwijt-
schelding werd helaas weggestemd 
door Trots Op Bilzen en Beter Bilzen. 
N-VA stemde voor en Groen en Sp.a 
hadden geen mening en onthielden 
zich. 
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Annick PONTHIER
Fractieleider/ 
Gemeenteraadslid

annick.ponthier@vlaamsbelang.org

Veilig fietsen op Groenendael: 
Vlaams Belang Bilzen stelt 
fietssuggestiestroken voor.
Groenendael is een veelgebruikte 
verbindingsweg tussen het bosrijk 
gebied van Waltwilder en Munster-
bilzen. Er is echter weinig of geen 
verlichting, er wordt vaak te snel 
gereden en de zichtbaarheid voor 
de auto’s is heel beperkt, zeker in 
de bocht. Enige tijd geleden vroegen 
buurtbewoners via een petitie om 
de gevaarlijke verkeerssituatie voor 
zwakke weggebruikers (en automo-
bilisten) in Groenendael dringend te 
verbeteren. 

Het stadsbestuur gaf bij het aantre-
den aan in te zetten op verkeersvei-
ligheid, specifiek gericht op de situ-
atie van de zwakke weggebruiker. 
Bovendien wordt een structurele op-
lossing (fietspaden) voorlopig niet 
weerhouden bij de onderhandelin-
gen met het Agentschap voor Natuur 
en Bos. 

Het Vlaams Belang zocht naar een 
tussentijdse oplossing en stelde voor 
om snel te handelen door het inrich-

ten van fietssuggestiestroken. Deze 
zorgen voor een zichtbare positie 
van de fietser op de rijbaan, werken 
snelheidsremmend en kunnen zo zor-
gen voor veiliger fietsen op Groenen-
dael. Sp.a en Groen onthielden zich. 
ToB en Beter Bilzen stemden tegen.

Nadien pakte sluwe vos Sauwens in 
HBvL zélf ‘trots’ uit met het verven van 
fietssuggestiestroken op Groenenda-
el, in het kader van veiliger fietsen 
en deed Beter Bilzen hetzelfde op 
sociale media. Blijkbaar is het dus 
niet de inhoud die telt voor de traditi-
onele partijen, maar wel de indiener. 
Intriest en ronduit schaamteloos!

Een politiek spel op de kap van de 
veiligheid van onze fietsers (op dit 
traject overigens veel schoolgaande 
jeugd) is niet aan ons besteed. Het 
Vlaams Belang blijft de buurtbewo-
ners ondersteunen en zal blijven 
ijveren voor een veiligere situatie op 
Groenendael.

Een koesterhuis is een warme 
ontmoetingsplek, waar wie 
rouwt om een kind welkom is om 
verhalen te delen, troost te vin-
den en herinneringen te koeste-
ren. Je kan er eveneens terecht 
met vragen over rouwen om een 
kind of om er op een laagdrem-
pelige manier kennis te maken 
met het thema.

Vlaams Belang wil dat er ook in 
Limburg een Koesterhuis wordt 
geopend en nam daartoe enige 
tijd geleden een initiatief in de 
gemeenteraad van Bilzen. Wij 
willen daarmee de nood onder-
steunen dat er binnen het profes-
sionele zorgveld, maar ook in 
de hele maatschappij meer aan-
dacht moest zijn voor de rouw na 
het verlies van een kind. 

Er zijn name-
lijk geen woor-
den voor de 
pijn die ou-
ders die een 
kind verlie-
zen moeten 
doors taan. 
Zij verdienen 
alle steun en 
troost die 
de samenleving hen kan 
bieden. Een warm huis voor wie 
dergelijk onfortuinlijk lot over-
komt, waar herinneringen en 
ervaringen gedeeld kunnen wor-
den, zou in elke provincie aan-
wezig moeten zijn. Immers Lim-
burg staat bekend als een warme 
provincie. 

Het Vlaams Belang neemt daar-
om het voortouw en is bereid om 
elk voorstel te bespreken dat als 
resultaat heeft dat ook Limbur-
gers die getroffen worden door 
het verlies van een kind terecht 
kunnen in een ontmoetingsplaats 
in onze provincie waar ze troost 
kunnen vinden en herinneringen 
koesteren. Ons voorstel werd niet 
goedgekeurd, maar het stadsbe-
stuur gaf wél aan andere initia-
tieven in deze richting te willen 
ondersteunen. We volgen het ze-
ker verder voor u op!

GEMEENTERAAD

Jean GERAERTS
Gemeenteraadslid 

jean.geraerts@telenet.be

Bart LINDELAUF
Gemeenteraadslid 

bart.lindelauf@vlaamsbelang.org

Cindy SAX
Gemeenteraadslid 

cindy_sax@msn.com

Vlaams Belang Bilzen 
wil een 

Koesterhuis 
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Registreer u als kiezer!

Tom Van Grieken
Voorzitter

België heeft na 500 dagen eindelijk een 
regering. En wat voor één. Een regering waar de 
meerderheid van de Vlamingen niet voor stemde. 
Met een regeerakkoord waarin exact hetzelfde 
staat als het omgekeerde van waar de Vlaming 
voor stemde. De Vlaming wou een Vlaamse 
en rechtse weg inslaan, maar de paarsgroene 
karavaan van maar liefst 7 partijen hobbelt rustig 
maar vastberaden de volledig andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de officiële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.
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U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee
U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via  
vlaamsbelang.org/doemee


