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N-VA roept meerderheid op: 
“Jaag onze ondernemers niet weg.”
In september kwam gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) samen om een advies  
te geven over de plannen van de Melkerijsite. Die plannen vormen een goede uitvalsbasis om de site te 
ontwikkelen en te moderniseren en zo onze lokale handelaars te stimuleren. Alleen denkt een deel van  
de meerderheid daar blijkbaar anders over. De N-VA roept de bestuursverantwoordelijken dan ook op  
om onze ondernemers niet in te steek te laten. 

De gemeente stelde vorig jaar 
samen met de Gecoro een 
studiebureau aan dat met een 
voorstel moest komen om 
Melkerijsite te herinrichten. 
Op de site is D-Store geves-
tigdDe eigenaar van D-Store 
is al langer vragende partij om 
deze site verder te ontwikkelen 
en te moderniseren. Hij wil er 
een duurzaam centrumproject 
realiseren, afgestemd op de 
omgeving, met respect voor het 
uitzicht en geïntegreerd met de 
Hoogstraat. 

Mooi en ambitieus ontwerp
Het onafhankelijke studie-
bureau ontwierp een goed 
basisplan waarin er, met respect 
voor de groene omgeving, 
voldoende ruimte is voor win-
kelgelegenheid en woningen. 
In het plan wordt er rekening 
gehouden met een veilige ont-
sluiting van het gemeentehuis, 
de voetbalvelden van Hoger 
Op Bierbeek en de winkelsite 
zelf. Er is meer dan voldoende 
parkeergelegenheid voorzien. 

N-VA Bierbeek kiest resoluut 
de kant van de omwonenden 
en ondernemers en wil vooruit 
met de ontwikkeling van de 
Melkerij site. Het voorgestel-
de plan is daarbij een goed 
uitgangspunt. De N-VA wil alle 
kansen bieden aan een mooie 
en duurzaam ingerichte site met 
plaats voor winkelen, sporten 
én wonen. Het is volgens ons 
wél in het algemeen belang van 
Bierbeek dat een winkel die 
zorgt voor werkgelegenheid in 
ons dorp kan blijven. Wij willen 
ook dat onze jeugd er terecht 
kan voor vakantiejobs en 
vinden het van het allergrootste 
belang dat deze site een duurza-
me bestemming krijgt waar we 
trots op kunnen zijn. 

N-VA roept op om  

ondernemers te steunen

N-VA Bierbeek doet daarom 
een oproep aan de meerderheid 
en in het bijzonder aan CD&V. 
Steun onze ondernemers in 
plaats van ze weg te jagen. Zorg 
dat deze waardevolle werkgele-
genheid in Bierbeek blijft en dat 
mensen naar ons dorp kunnen 
blijven komen om te winke-
len. Kies voor een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling die de 
 Melkerijsite de opwaardering 
geeft die ze verdient en waar 
iedereen welkom is. U kunt 
hierin op onze steun rekenen.

SP-A wil D-Store weg 
Tot onze grote verbazing en ongenoegen werd het plan na een 

korte uiteenzetting meteen afgewezen. Vooral de afgevaardig-

de van de sp.a liet zich daarbij zeer negatief uit, in niet mis te 

verstane woorden. Volgens hem is de ligging van D-Store “niet in 

het algemeen belang van Bierbeek”. Hij wil dat de winkel vertrekt 

uit Bierbeek en beargumenteerde dat zeer scherp. Het plan leek 

wel rijp voor de vuilbak. 

“N-VA is voor een  

moderne Melkerijsite 

met plaats voor  

winkelen, sporten  

en wonen.”

Actie Veilig Verkeer  p. 2 Roze zakken of geen roze zakken?  p. 3
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‘Bierbeek bolt’, traag maar gestaag
De gemeenteraad van september keurde onlangs het " etscharter goed. Het engageert zich hiermee om in de 
toekomst onder de noemer ‘Bierbeek bolt’ meer werk te maken van een echt " etsbeleid in Bierbeek. 

Naast acties ter promotie van het fietsgebruik, dringt de N-VA 
er alvast op aan om het bestaande fietspadennetwerk beter én 
regelmatiger te onderhouden, opdat de miljoeneninvesteringen 
van de voorbije jaren optimaal kunnen renderen en zorgen voor 
meer veiligheid voor de kwetsbare weggebruikers. 

De N-VA steunt alvast ook de plannen voor de heraanleg van de 
versleten fietspaden langs de Neervelpsestraat en vraagt spoed te 
maken van nieuwe vrijliggende fietspaden in de Opvelpsestraat 
en Hoegaardsesteenweg. De eerste stappen voor de aanleg 
van fietspaden en rioleringen langs de Pellenbergstraat en de 
fietssnelweg in Korbeek-Lo en Lovenjoel kregen eveneens onze 
goedkeuring. 

Veilig naar school
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde 
N-VA Bierbeek haar actie rond een veilige 
start van het nieuwe schooljaar. Dagelijks 
rijden enkele honderden Bierbeekse 
jongeren met de " ets naar school, soms 
langs echte " etswegen, maar helaas 
al te vaak langs onveilige straten en 
steenwegen. 

Met onze actie willen wij in de eerste plaats 
alle andere weggebruikers attent maken op de 
aanwezigheid van kwetsbare jongeren in het 
verkeer. Met de donkere herfst- en winterdagen 
in het verschiet deelde de N-VA op de eerste 
schooldag alvast een honderdtal fluo rugzakhesjes 
uit. Op de eerste schooldag na de herfstvakantie 
gaan we de actie herhalen.

  De Pellenbergstraat is echt 

levensgevaarlijk voor fietsers.

  De Vuilenbosstraat is een veilige 

alternatieve fiestroute voor de 

drukke Opvelpsestraat.

  De eerste tekenen van de langverwachte fietssnelweg.

  Waversesteenweg, een verkeersvertragende proefopstelllng op zijn 

Bierbeeks. Waar is de noodzakelijke signalisatie?

 Gezellige drukte tijdens de actie.

Onze gemeenteraadsleden Karen 

Dourée, Marijke Sterckx en André 

Van Melkebeek tijdens de actie 

“Veilig naar school” en met de steun 

van Herman Van Autgaerden.  
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Roze zak of toch geen roze zak? 
Raar waar waar: voor de inzameling van zachte plastics 
kunnen de Bierbekenaren sinds kort gebruik maken van 
de beruchte roze zak. Ten minste, als je die roze zak op de 
kop kunt tikken. Want de zakken zijn blijkbaar schaars en 
worden maar per mondjesmaat verdeeld. 

Als je geen roze zak vindt, kan 
je natuurlijk met een volle, 
grijze zak zachte plastic naar het 
containerpark. Althans, zo dacht 
mening Bierbekenaar. Zonder 
roze zak kan je daar echter niet 
terecht! Dan moet je ter plekke je 
grijze zak overladen in een roze 
zak die daar te koop is. Niet meer 
dan drie exemplaren, want zelfs op 
het containerpark zijn roze zakken 
schaars.

Als je na drie volle, roze zakken, toch 
nog zachte plastics in je grote, grijze zak hebt, dan mag je die 
terug mee naar huis nemen. Bierbeek, anno 2016. 

Roze zakken worden – in tegenstelling tot Leuven – ook niet 
aan huis opgehaald, waardoor menig Bierbekenaar nu met 
een mini-containerpark in zijn garage, berging of kelder zit, in 
afwachting van ... de roze zak. Klantvriendelijk is anders! Of 
hoe een goed bedoeld project volledig verknoeid kan worden 
door onzorgvuldige voorbereiding. Een gemiste kans...

Zorgt kunstgrasveld voor nieuw 
voetbaltalent?
Enkel weken geleden is op de terreinen van Hoger-Op Bierbeek 
het eerste kunstgrasveld van onze gemeente in gebruik 
genomen. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) 
kende een subsidie toe van 50 procent van de initiële kostprijs, 
een geste die de N-VA bijzonder waardeerde. 

De club investeerde op haar beurt 20 procent en de gemeente 
maakte het plaatje rond, inclusief de meerkosten. De totale 
kostprijs van het project bedraagt ruim 700 000 euro. Nu maar 

hopen dat er 
geen problemen 
rijzen met de 
kunstgrasmat en 
dat deze enorme 
investering ook zijn 
vruchten afwerpt, in 
de eerste plaats voor 
de ontwikkeling 
van nieuwe 
jeugdtalenten. Wij 
duimen er alvast 
voor. 

Minder wateroverlast in Opvelp
De gemeenteraad hee$  met het ruilverkavelingscomité 
Willebringen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
voor de aanleg van een wachtbekken aan de Perrestraat-hoek 
Culostraat. Dit bu& erbekken hee$  een afstroomgebied van 113 
hectare, een oppervlakte van 1,5 hectare (75 m op 200 m) en een 
bu& ercapaciteit van ongeveer 9 000 m³. 

De aanleg wordt ruim gesubsidieerd door de overheid (75 procent  
door het Vlaams Erosiefonds en 7 procent  door de provincie 
Vlaams-Brabant). De gemeente betaalt 18 procent. 

Door een gecontroleerde uitstroom vanuit dit bekken zou 
bij hevig onweer de wateroverlast in de Culo- en Velpestraat 
moeten verdwijnen. De N-VA blijft erop aandringen dat ook het 
afstromend water vanaf Bevekom via de Waversesteenweg naar 
dit bufferbekken zou afgeleid worden. Hierdoor zou ook het 
lagergelegen gedeelte van de Waversesteenweg verlost kunnen 
worden van de wateroverlast.

  De N-VA vraagt om een 

dringende oplossing voor 

het tekort aan roze zakken 

  Het kustgrasveld , het wordt gewaardeerd 

door de spelers.



pas na 10 jaar verblijf in België

intrekken verblijfsvergunning 

en hogere boetes 

op basis van geleverde arbeid in EU-landen

€€€

€€

€€ Sociale bijstand 
voor 65-plussers*

Recht op

werkloosheidsuitkering

Strijd tegen

schijnzelfstandigheid*

op basis van

geleverde arbeid

waar ook ter wereld

pas na 3 maanden gewerkt in België

1

2

3

4

bij aankomst in België

geen prioriteit

na 1 gewerkte dag in België

Vier maatregelen tegen sociale-zekerheidstoerisme
Voor wat
hoort wat

Vroeger Nu, mét de N-VA

* Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)

* Fictieve aansluiting bij de Sociale Zekerheid voor 

  Zelfstandigen, om een uitkering of leefoon te verkrijgen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10

info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 

is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 

diensten van de N-VA. De wet van 8 december 

1992 in verband met de bescherming van de 

persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 

gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  

de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


