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Zomerbarbecue
Op een barbecue ergens in een andere stad was het gezellig. Lachen
en in de avondzon zitten.
Veel meer was er niet nodig om
vrolijk en gelukkig te zijn. Het
vlees was goed gebakken en de
opbrengst was voor een goed
doel.
Niemand die kloeg in deze tijden
van onzekerheid. Nou ja, zo erg
is het nu ook weer niet. Denk ik
toch.
Plots vroeg de vrolijke man naast
me, op ernstige toon : ‘Zeg wat
is dat daar bij u in Schoonbeek ?’
Stilte. Hij zag mijn verbazing…
‘Ja ik lees dat toch regelmatig in de
krant, die wijk daar. Is dat daar zo
erg ?’
De zon scheen nog altijd en het
vlees werd bijgehaald voor de
tweede maal.
Ik had geen zin om uit te leggen
dat er niet zo veel aan de hand
is. Je wordt er niet bestolen, niet
verkracht, niet van je fiets getrokken, het huisvuil wordt netjes
opgehaald en het gras wordt
gemaaid… Waarschijnlijk zijn ze
daar nu ook aan het barbecuen,
zeker met dit zomerweer, zei ik
toen.
Weet je, volgend jaar zijn het verkiezingen eindigde ik de vraag en
het antwoord.
De vrolijke man begreep meteen,
en gelukkig perfect, wat ik bedoelde.

Mark Huygen
gemeenteraadslid

Samen spelen is super!
De bekroning van het Bilzers speelpleinenbeleid - in iedere (deel)gemeente een speeltuin – is rond. Martenslinde
heeft vanaf dit voorjaar ook een speeltuin voor de jongste en een speelplein voor de iets oudere jeugd.
Lees meer, achteraan op pagina 8!

CD&V-Nieuw, garantie voor een
gedurfd en dynamisch beleid
met visie op de toekomst!
Deze bestuursperiode is intussen voor 2/3 voorbij. We hebben de afgelopen vier jaar heel wat verwezenlijkt, en zijn
vast van plan de komende 2 jaar zo verder te doen. Nu de
laatste twee jaren van deze bestuursperiode begonnen zijn,
begint ook de oppositie in Bilzen te bewegen, en ze zullen
dit waarschijnlijk blijven doen tot aan de volgende verkiezingen. ‘We geven teveel uit, hebben geen visie, een studiebureau is ineens onprofessioneel en de begroting trekt op
niets….’ Dit is zowat de samenvatting van wat we de afgelopen weken gelezen hebben in diverse advertenties.
Sta ons toe toch het één en ander te verduidelijken,
hier op pagina 4!

CD&V-Nieuw, garantie voor een gedurfd
en dynamisch beleid met visie op de toekomst!
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe gemeentedecreet enkele jaren geleden, dient het budget van een
gemeente gekoppeld te zijn aan concrete, inhoudelijke
doelstellingen. Het budget is dus meer dan enkel wat
cijfers plakken op uitgavenposten en inkomsten. Het is de
financiële vertaling van wat de stad wil bereiken. Samen
met onze coalitiepartner en met het managementteam
van de stad, hebben we in het begin van de legislatuur
een meerjarenplanning opgemaakt. Deze vertaalt zich elk
jaar in een doelstellingennota en hieraan gekoppeld een
begroting.
In 2011 zetten we onder meer
zwaar in op infrastructuur, patrimonium, veiligheid, lokale economie,
vrije tijd en sociaal beleid. De extra
investeringen in het onderhoud van
onze wegen, de oprichting van ‘het
huis van de economie’ in BilzenCentrum, een nieuwe vleugel aan
de kimpel en het verder uitwerken
van een aantal belangrijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, zijn hier
enkele voorbeelden van.
Maar ook in de dorpen zal er
verder worden geïnvesteerd. Elke
bilzenaar moet bekennen dat de
vernieuwde zalen in Eigenbilzen
en Kleine Spouwen pareltjes zijn,
waar vele andere gemeenten ons
om benijden en die het verenigingsleven en de sociale cohesie in
de dorpen ten goede komen. Ook
dit en de volgende jaren willen we
op de ingeslagen weg verder en
zullen onder meer ook de zalen
in Beverst, Grote Spouwen en
Rosmeer aangepakt worden. Ook
de opmerkingen van de bewoners
zelf tijdens de druk bijgewoonde
hoorzittingen van afgelopen jaar
zijn niet vergeten en worden stilaan
aangepakt.
Tegelijkertijd houden we, door een
sober en efficiënt beleid, de financies onder controle en slagen we
erin om, ondanks zware investeringen de belastingen zelfs een beetje
te verlagen.
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Geselecteerde projecten die het studiebureau zal opvolgen :
Site Sint-Lambertuslaan Bilzen
Het projectgebied bevindt zich
tussen het Sint-Lambertuscollege,
de Martinusschool en de Ganshof
(voormalig ziekenhuis). Het betreft
een zone voor wonen en diensten.
Bedoeling is een ‘poortfunctie’ te
creëren langs de Sint-Lambertuslaan naar het centrum, rekeninghoudend met o.m. de geplande
nieuwe spoorwegonderdoorgang.
Site pastorij Rijkhoven
Het projectgebied bevindt zich
tussen de Kogelstraat en Souwveld
op het terrein met grillig reliëf. Het
wordt ingesloten door enerzijds het
parochiaal centrum en de plaatselijke basisschool en anderzijds een
steenkapperbedrijf. Het betreft
een nieuwe woonontwikkeling en
uitbreiding van de parochiezaal met
een repetitieruimte.
Site Zaal Onder
Ons Grote-Spouwen
Het projectgebied bevindt zich
aan de Pastorijstraat, tegenover het
dorpsplein, met een kern gevormd
door de parochiezaal, pastorij en
plaatselijke basisschool. Het betreft
een nieuwe woonontwikkeling, herdefiniëring van de gemeenschapsvoorzieningen en tegemoetkoming
aan de noden van de school.

Site Rentmeesterswoning
Rijkhoven
Het projectgebied bevindt zich aan
de Reekstraat rondom de leegstaande Rentmeesterswoning. Dit
pand is een beschermd monument
dat volgens het nieuwe ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) in een zone
voor verblijfsrecreatie met aanverwante functie ligt. De zone grenst
aan het domein Alden Biesen.
Het betreft de uitbreiding van het
bestaande pand met het oog op de
realisatie van een hotel. Het RUP
stelt in functie hiervan specifieke
voorschriften op.
Site hoek Appelboomgaardstraat – Wijngaardstraat Munsterbilzen
Het projectgebied bevindt zich op
de hoek van de Wijngaardstraat en
Appelboomgaardstraat rondom de
Gemeentelijke Secundaire School en
vroegere, thans leegstaande gemeentelijke jongensschool. Het betreft
de uitbreiding van de GSM via
promotiebouw samen met nieuwe
woonontwikkeling. Daarbij worden
de oude gebouwen afgebroken.
Site Jazz Bilzenplein Bilzen
Het projectgebouw bevindt zich in
het centrum van Bilzen en wordt
begrensd door de Demer, de
Kloesterwal, de gebouwen van het
H;Grafinstituut, de parochielokalen
Pabilo en het Camille Huysmansplein. Het betreft de realisatie van
een nieuw stedelijk administratief
dienstencentrum, nieuwe ontwikkeling en openbare pleinfunctie.
Site herenwoning
Petry Bilzen
De woning Petry is een beschermd
monument en bevindt zich aan de
Klokkestraat. Bedoeling is om hierin
een toeristisch verblijfproject (stad-

shotel) te realiseren samen met een
privé partner.

sten : het OCMW, een rust- en
verzorgingstehuis, een daghospitaal,
gemeenschapsvoorzieningen, de
Site kasteel
Stedelijke Academie voor Beeldende
Edelhof Munsterbilzen
Kunsten en diverse andere diensten.
Het projectgebied is gelegen in een
De zogenaamde ‘Doktersvilla’ is
zone voor gemeenschapsvoorzienin- een vestiging van de gemeentelijke
gen en openbaar nut en ligt ingebuitenschoolse kinderopvangdienst
sloten tussen Leroyplein, de WaDomino.
terstraat, een speeltuin en de Oude
Beekstraat. De zone maakt deel uit
Site Borrehuis Bilzen
van een beschermd dorpszicht. In
Het projectgebied is gelegen aan de
de Remise (vroegere dienstgebouBorreberg, een terrein met grilwen van het Edelhof) is thans een
lig reliëf dat uitkijkt op de brandbezoekerscentrum met gemeenweerkazerne, de Begijnhofstraat en
schapsvoorzieningen en cafetaria
het park bij het rijksadministratief
ingericht.
centrum.
Momenteel is de gemeentelijke
Site de Ganshof Bilzen
jeugddienst gehuisvest in het BorHet projectgebied is gelegen aan de rehuis, maar op termijn krijgt deze
Hospitaalstraat en Sint-Martinuseen andere huisvesting, waardoor
straat en grenst aan het domein van een nieuwe herbestemming van het
de Martinusschool (gemeenschapsgebouw en ontwikkeling van de aanonderwijs) en het projectgebied
sluitende percelen gewenst is.
Sint-Lambertuslaan. De Ganshof
Thierry de Grunne
herbergt momenteel diverse dien-

agenda

De gespreksavond over de staatshervorming had op 28/04 meer
dan 120 geïnteresseerden gebracht
naar Bilzen. De gastsprekers waren
Dhr. Johan Sauwens en Dhr. Luc
Van den Brande, voormalig Vlaams
minister-president. Deze gespreksavond werd ingericht door onze
CD&V-Nieuw afdeling van Bilzen.

Op 05/05 bracht ons bestuur een
bezoek aan het Medisch Centrum
St-Jozef te Munsterbilzen. Er werd
ons een korte uiteenzetting gegeven
over de werking, de visie en het
beleid van het Centrum. Nadien
mochten we een bezoek brengen
aan een bepaalde afdeling.

PETANQUE

IS SUPER
Bestel een petanqueset
15 euro voor 6 ballen.

Er werd op 19/06 een wandeling
gemaakt langs het Spartacus-project
dat in uitbouw is.
Een korte uiteenzetting van deze
toekomstplannen werd gegeven.

Bestel via
www.cdenv.be/samenissuper,
beweging@cdenv.be
of bel naar 02/238.38.43

Noteer
alvast volgende data
21/08 Barbecue
25/09 Eetdag Jongeren CD&V
08/10 Bal van de Burgemeester
13/11 Mosselavond
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Speelplein Martenslinde
Schepen Maike Meijers en haar jeugddienst bogen zich
een aantal maanden geleden over een mogelijke inplanting van de speeltuin. De opties van schoolomgeving en
de nieuwe woonwijk in het dorp waren om allerhande redenen niet realiseerbaar. Met Gino Humblet, kerkfabriek
en zaalcomité werd uiteindelijk gekozen voor de omgeving achter zaal De Linde.
Op die manier is de speelruimte
zeer centraal gelegen en kan ze
zowel door de lokale KLJ-afdeling,
de gebruikers van de zaal als de
inwoners van Martenslinde gebruikt
worden. Het kerkfabriek gaf de
grond voor 20 jaar in erfpacht aan

de stad, die instaat voor de plaatsing
van de speeltuigen en het aanleggen
van een speelwei. Het zaalcomité
nam een groot stuk van de omheining voor haar rekening. Op 12
februari werd de eerste draadlegging
gevierd (zie foto).

Bij de realisatie van de speeltuin
wordt rekening gehouden met de
natuurlijke omgeving: behoud van
aanwezige bomen en zelfs aanplanting van fruitbomen, houten speeltuigen, houtsnippers als valdempende ondergrond, kastanje afsluitingen
en beukenhagen. De speeltuigen
zelf garanderen speelplezier voor
voorzichtige spelertjes, maar ook
voor de durvers onder hen. Voorzien zijn: een heuse speeltoren, een
vogelnestschommel, een groepsveerwip, een klimjungle, een basketbalring en een pingpongtafel.

Op de foto: schepen Maike Meijers, Gino Humblet, leden van KLJ-Martenslinde en zaalcomité

Website
Vanaf heden is de vernieuwde website
van CDenV-Nieuw Bilzen een feit.
Hierop vindt u zowel het lokale nieuws van de afdeling Bilzen als het
provinciale en het nationale nieuws van CDenV.
Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die er georganiseerd
worden, en waaraan u kunt deelnemen. Ook de mandatarissen en het
bureau staan vermeld.
Ga zeker eens een kijkje nemen

www.cdenv-nieuw.be of bilzen.cdenv.be
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