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Een bewogen jaar
Beste Bierbekenaar,
Nu de zomer en de vakantie eindelijk van
start gaan, is het tijd om even stil te staan
bij een bewogen jaar, met een ongeziene
vluchtelingencrisis, met terreuraanslagen
in Zaventem en Brussel. Maar ook een
jaar van stakingen tegen de regeringen,
stakingen van de Waalse cipiers, stakingen van de Waalse spoorwegen, stakingen
van de Waalse overheidsdiensten, alle door
de socialisten georkestreerd, omdat zij lak
hebben aan elk initiatief om komaf te maken met nefaste politieke besluitvorming
uit het verleden.
De uitdagingen die ons wachten zijn niet
min, de nood aan verandering dubbel
zo groot. Maar er is nu eenmaal geen
andere weg, om voor ieder van ons en
in het bijzonder voor onze kinderen en
kleinkinderen een toekomst in welvaart te
verzekeren.
Op zondag 10 juli vieren we onze Vlaamse
feestdag; we doen dit opnieuw samen met
onze zusterafdeling uit Boutersem.
Ik wens u allen een deugddoende en
zonnige vakantie en natuurlijk heet ik u
van harte welkom op onze 11 juliviering in
Boutersem.

Karen Dourée:
Fractieleider gemeenteraad

Dorpsvergaderingen Bierbeek gemiste kans

Wordt u écht betrokken bij het beleid?
De Bierbeekse bestuurs
ploeg is halfweg. Als wijze
van tussenevaluatie or
ganiseerde het gemeente
bestuur de afgelopen we
ken in elke deelgemeente
een dorpsvergadering om
een luisterend oor te leg
gen bij haar inwoners. Een
lovenswaardig initiatief dat
N-VA Bierbeek toejuicht.
Elk initiatief waarbij bur
gers gehoord worden en
betrokken worden bij het
beleid dat ons allen aanbe
langt, verdient een kans.

Mevrouwkensveld; betaalbaar wonen een noodzaak in Bierbeek

Magere opkomst
Ondanks veelvuldige promotie was de opkomst echter bijzonder mager, met slechts een
handvol aanwezigen in Opvelp, Bierbeek en Korbeek-Lo en een tiental in Lovenjoel. Dat is een
gemiste kans, volgens N-VA Bierbeek. Het roept vragen op of de formule van een dorpsverga
dering de juiste is om de Bierbeekse burger nauwer bij het beleid te betrekken.
In de vergaderingen waarbij de N-VA aanwezig was, kwamen enkele klassieke pijnpunten
boven:
• Dringend frequenter en beter onderhoud van het openbaar domein: voetpaden, fietspaden,
wegen, bermen, speelpleintjes, wegsignalisatie, ...
• Is er nog ruimte om te investeren nu de bouw van het gemeentehuis een zodanige financiële
kater heeft nagelaten?
• Hoe pakken we de toenemende verkeersdrukte en -onveiligheid in onze straten en wijken
aan?
• Hoe beschermen we het landelijk karakter van onze gemeente en verfraaien we onze dorpskernen?
• Is er nog ruimte voor ondernemen in onze gemeente? Krijgen boeren in Bierbeek nog een
eerlijke kans?
• Blijft wonen, bouwen en verbouwen in Bierbeek nog betaalbaar?
Handen uit de mouwen
Nu is het zaak om de handen uit de mouwen te steken en de burgers gehoor te geven! N-VA
Bierbeek ziet er, vanuit onze oppositierol, op toe dat deze én andere belangrijke thema’s de
tweede helft van de legislatuur wel de aandacht krijgen die ze verdienen.
Het bestuur en de raadsleden van N-VA Bierbeek wensen iedereen in tussentijd een zonnige
en deugddoende zomervakantie!
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N-VA Bierbeek wil ecorealisme centrale plaats geven
in beleid
Bierbeek staat bekend om zijn holle wegen en prachtige glooi
ende landbouwvelden. Landbouwactiviteiten hebben mee de
geschiedenis en het uitzicht van ons dorp bepaald. Dat werd
recentelijk nog bevestigd in een advies van de erfgoedraad.
Diezelfde erfgoedraad propageert een visie op erfgoed waarin
iedere periode en gebruik een extra betekenislaag toevoegt aan
erfgoed. Daarmee is een moderne invulling van soms eeuwen
oud erfgoed mogelijk en wordt (meestal) ook gesteund. De N-VA

steunt nieuwe invullingen van landbouwgebied. Zeker als hier
een kleinschalig en eco-realistisch project aan ten grondslag ligt.
Jong N-VA zette recentelijk haar eco-realistische visie uiteen.
Jong N-VA stelt steeds innovatie, marktwerking en logisch
denken boven regelneverij, marktverstorende subsidies of extra
overheidsstructuren. “Natuur en milieu worden al jarenlang
misbruikt om een verkeerde agenda te dienen. Dat moet stop
pen. Met eco-realisme kiezen de N-VA jongeren uitdrukkelijk
voor het huwelijk tussen de vrije markt en ecologie. “ In 2019
zullen op het nationale vlak de bevoegdheden klimaat, milieu en
natuur exact 30 jaar in handen zijn van partijen die een water
meloen-beleid voeren, groen van buiten, rood van binnen. Een
verstandig groen beleid is enkel mogelijk als het zich onttrekt
aan ideologische dogma’s.
Ecorealisme is een pleidooi voor een vermindering van de
administratieve lasten en voor meer kansen voor Landbouwers.
De N-VA Bierbeek wil ondernemerschap stimuleren en kansen
bieden aan iedereen die voor zichzelf een betere toekomst wil
uitbouwen. Daarom roepen wij de meerderheid op om landbou
wers volop te steunen.

De Galgenberg op de Bremt, een typisch landbouwgebied in
Bierbeek

Hoe gaan we om met drugs, ook in Bierbeek?
Hoe gaan we in onze samenleving, maar ook Bierbeek het best om met het
fenomeen drugs? Moet men streng optreden en een nultolerantie voor drugs
invoeren? Kiest men daarbij resoluut voor repressie? Of zet men eerder in op
preventie en ontrading?
De meningen zijn verdeeld. Een gemakkelijk, eenduidig antwoord is er niet. Al
te vaak heeft drugsgebruik niet alleen gevolgen voor de gebruiker zelf, maar
ook voor zijn naaste omgeving en zelfs voor de brede samenleving.
Talrijk zijn de getuigenissen van familieleden van drugsverslaafden die door
de hel zijn gegaan. Drugs maken veel levens kapot, rukken gezinnen uiteen en
veroorzaken maatschappelijke drama’s.
De N-VA beseft dat voorkomen steeds beter is dan genezen! De N-VA pleit
voor een goed uitgewerkt preventie- en repressiebeleid: multidisciplinair,
samenhangend en doordracht.
Wij nodigen u uit om in dialoog te gaan. Op eenvoudige aanvraag bezorgen
wij u het uitgebreide dossier met een actieplan: ‘Bouwstenen voor een daad
krachtig drugsbeleid. De visie van de N-VA.’ Doe het vandaag nog met een
mailtje naar info@n-vabierbeek.be

bierbeek@n-va.be

Onze contactpersoon voor Bierbeek is Dr. André
Van Melkebeek, neuropsychiater en N-VA ge
meenteraadslid.
andre.vanmelkebeek@n-va.be
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Cultuur en sport ook voor jongeren uit kansarme gezinnen
N-VA Bierbeek stelt voor om de financiële hulp te verdubbelen die de gemeente geeft om jongeren uit
kansarme gezinnen te laten deelnemen aan sport en cultuur. “De huidige 100 euro volstaat vaak niet.”
Er voor zorgen dat kansarmen een dak boven hun hoofd hebben,
eten op tafel krijgen en een degelijke opleiding kunnen volgen,
is uitermate belangrijk. Maar even belangrijk is het om jongeren
uit kansarme gezinnen toegang te geven tot alle socioculturele
activiteiten in de gemeente. Het gebrek aan financiële middelen in
het gezin mag daarom geen reden zijn om deze jongeren kansen te
ontnemen om zich uit te leven, te ontspannen, te ontwikkelen en
ja, ook uit te blinken in de activiteiten die ze graag doen.
De gemeente Bierbeek voorziet nu een tussenkomst van 100
euro per jaar, maar laten we eerlijk zijn: daar doe je vandaag nog
maar weinig mee. Als we de toegang tot de sportclub of culturele
organisatie, de benodigde uitrusting en andere kosten optellen
voor gelijk welke activiteit, dan zit je al snel boven dat bedrag.

Ook kansarme jongeren verdienen alle kansen.

N-VA Bierbeek stelt daarom voor om deze tussenkomst minstens
te verdubbelen; de gemeente moet ook effectief werk maken van
samenwerkingsakkoorden met de verschillende verenigingen in Bierbeek, om jongeren uit kansarme gezinnen ook te laten genieten
van een echt sociaal tarief voor het jaarlijks lidgeld, vakantiestages, enzovoort.
Enkel op deze manier werk je aan een echte inclusieve gemeenschap en geef je de jongeren de kansen die ze verdienen. De N-VA werkt
daar graag aan mee.

N-VA organiseert opnieuw verkeersveiligheidsactie

Veilig terug naar school

Over twee maanden begint het
Gewoontegetrouw organiseert N-VA
verkeersveiligheidsactie.

nieuwe schooljaar.
Bierbeek dan een

Ook dit jaar willen we op het einde van de vakantie bij het grote
publiek een warme oproep doen om van ‘Veilig terug naar school’
een succes te maken. We kunnen immers allen samen ervoor
zorgen dat veilig naar school fietsen, of het nu in Bierbeek of naar
Leuven of Meldert is, ook bij ons kan.

Herman Van Autgaerden en Karen Dourée zijn de
sterkhouders van deze actie

Om onze actie extra in de verf te zetten zullen we de fietsende
schoolgaande jeugd met een geel fluohoesje voor de rugzak
verrassen.

Onze 11 juliviering vindt plaats op zondag 10 juli in de Gemeentelijke
Feestzaal van Boutersem vanaf 11 uur, met gastspreker en buffet.

www.n-va.be/bierbeek

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
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Terugkeerbeleid WERKT

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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