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De afgelopen maanden hebben we niet stil- 
gezeten. We moesten namelijk een nieuw  
bestuur kiezen. Zo werd Arnaud Recko  
verkozen als nieuwe voorzitter en Steven  
Tiesters als nieuwe ondervoorzitter. 

N-VA Bierbeek is ook al begonnen aan de 
voorbereiding van de verkiezingen van volgend 
jaar en jij kan ons hierbij helpen. Deze zomer 
trekken we de straat op om te peilen naar jouw 
mening over het bestuur van onze gemeente.  
 
Je krijgt de kans om ons te vertellen wat er 
volgens jou goed gaat en waar er nog ruimte is 
voor verbetering op bestuurlijk vlak.

Bedankt, Herman!

In mei nam onze voorzitter, Herman Van Autgaerden, ontslag als voorzitter van N-VA Bierbeek omwille van gezondheidsre-
denen. Herman was meer dan 50 jaar actief in onze partij en haar voorloper, de Volksunie. In die 50 jaar was hij onafgebroken 
bezig met het wel en wee van Bierbeek. 

Zijn engagement bracht hem tot gemeenteraadslid, provincieraadslid, schepen en gedeputeerde van de provincie. Hij coachte ver-
schillende jonge enthousiastelingen en steeds weer konden wij op hem rekenen voor raad en daad. Beste Herman, vanuit het bestuur 
willen wij je dan ook van harte bedanken voor al de inzet en steun de afgelopen jaren.

 Arnaud Recko, gemeenteraadslid en nieuwe 
voorzitter van N-VA Bierbeek.

 Herman Van Autgaerden was  
jarenlang de drijvende kracht  
achter N-VA Bierbeek.

 Herman tijdens één van de vele 
acties van N-VA Bierbeek.

 Herman met Bart De Wever, Bart Seldeslachts 
(burgemeester van Kontich en gewezen Bierbeke-
naar) en bestuursleden van N-VA Bierbeek.

N-VA Bierbeek start campagne verkiezingen 2018

Laat van je horen!
Vul de enquête online in:

www.n-va.be/bierbeek

 www.facebook.com/nvabierbeek

We kijken uit naar jouw reactie.
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Eind mei werd de gemeenteraad geconfronteerd met een nieuw 
projectvoorstel voor windmolens, ditmaal vanuit Engie. Zij 
plannen vijf windturbines met een tiphoogte van 180 meter 
ongeveer op dezelfde plaatsen waar Storm-Elicio uiteindelijk  
haar plannen moest opbergen na bezwaren van de betrokken 
inwoners en de gemeente. 

Vanuit de gemeenteraad heeft de N-VA toen gevraagd om 
dit project op te schorten, omdat de windmolens te dicht bij 
bestaande woningen zouden komen. Het project staat inmiddels 
'on hold' door bezwaren vanuit de luchtvaart. 

Er zijn zeker meer mogelijkheden in Bierbeek
Ondertussen heeft Vlaams-Brabant een kaart opgesteld met 
de mogelijkheden voor groene energie. Die mogelijkheden zijn 
zonnepanelen op de HST-berm en het gebruik van bodemwarmte. 
Er is geen sprake van ruimte voor windmolens. De N-VA blijft bij 
haar standpunt dat windmolens thuishoren in industriegebieden, 
maar niet dicht bij bestaande woningen. Ook de gemeenteraad wil 
het project afvoeren. Het volledige antwoord van de gemeenteraad 
kan je nalezen op onze website. 

Nieuwe plannen voor windmolens stuiten op bezwaar

Binnenkort kunnen we met z’n allen weer veilig vanuit Opvelp 
en Lovenjoel naar het centrum van Bierbeek fietsen en wandelen, 
want de fietspaden langs de Neervelpsestraat worden vernieuwd.

Het oorspronkelijke fietspad werd on-
geveer 50 jaar geleden aangelegd. Het 
is al jaren een doorn in het oog van 
vele fietsers, die de moeilijk berijdba-
re paden dan ook letterlijk links lieten 
liggen en dit tot grote ergernis van 
menig automobilist.

De N-VA pleit voor een veilig en fiets-
vriendelijk Bierbeek en is voorstander 
van een beperking van de maximum- 
snelheid tot 50 km/uur. In de  

Neervelpsestraat is de maximum- 
snelheid nog steeds 70 km/uur.  
Daarom moet het fietspad daar 
vrijliggend aangelegd worden, met 
een groene berm tussen rijweg en 
fietspad. 

We hopen dan ook dat deze bermen 
tijdig worden onderhouden om zo 
onze fietsers niet opnieuw de rijbaan 
op te sturen.

Zicht vanaf Katspoelhof. Hier hadden de windmolens moeten komen.

Fietspaden Neervelpsestraat eindelijk vernieuwd

Langs de Neervelpsestraat wordt een vrijliggend fietspad aangelegd.

“Goed nieuws voor de fietsers. 
Nu nog de maximumsnelheid voor  
het autoverkeer beperken.” 

Karen Dourée, fractievoorzitter

 Als je vragen hebt, kan je mailen naar bierbeek@n-va.be.
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N-VA Bierbeek strijdt tegen tabak 
Een dossier dat altijd actueel blijft en waar we nog 
steeds aan moeten werken, is het tabaksdossier.  
De N-VA voert al jaren strijd om rokers te 
ontmoedigen. Zo kwam er al een rookverbod in de 
horeca. N-VA Bierbeek steunt de strijd tegen tabak 
voor 100 procent.

Mensen van hun sigaret afhelpen, is niet alleen belangrijk voor 
hun gezondheid, maar voor de hele maatschappij. Kamerlid 
Renate Hufkens berekende onlangs dat de maatschappelijke 
kost van roken tot ruim 11 miljard per jaar oploopt. Een 
kost die meer dan vijf keer zo hoog is als de inkomsten uit 
tabaksproducten, zoals accijnzen en BTW. Reden genoeg dus om 
de strijd tegen tabak verder te zetten.

Meer sensibilisering van de Bierbeekse jeugd
Een grote meerderheid rokers start al op jonge leeftijd met 
roken. We moeten dan ook vooral op die doelgroep focussen. 
We mogen niet vergeten dat jonge mensen extra kwetsbaar zijn 
voor verslavingen. Begin deze regeerperiode diende Renate een 
wetsvoorstel in om de verkoopsleeftijd van tabaksproducten op 
te trekken van 16 naar 18 jaar. België is nog een van de enige 
landen in Europa en ter wereld waar de leeftijdsgrens nog op 16 
jaar ligt. Samen met een doorgedreven sensibiliseringsbeleid zou 
dit stelselmatig tot minder rokers moeten leiden.

Een nieuwe trend in het roken, is de elektronische sigaret. Hippe 
dampwinkels rijzen als paddenstoelen uit de grond. Meer en 
meer jongeren raken daardoor in de verleiding. Daarom diende 
Renate ook een resolutie in om de regelgeving aan te passen aan 
de realiteit van deze opkomende 
trend. Hopelijk zorgen deze 
maatregelen voor minder rokende 
jongeren in Bierbeek.

N-VA start Veilig naar 
school is cool-campagne
Wij blijven bezorgd om de verkeersveiligheid van 
onze jongste inwoners en daarom start N-VA  
Bierbeek eind augustus haar jaarlijkse Veilig naar 
school is cool-campagne weer op.

Ook dit jaar vragen wij aandacht voor de volgende 
punten: 
  50 km/uur moet de maximumsnelheid worden in heel de 

gemeente. 
  Veiligheid op weg naar school vergt de medewerking van 

iedereen.
  Meer aandacht van de gemeente voor de schoolroutes: beter 

onderhoud, herhaalde maaibeurten, goede verlichting en 
duidelijke signalisatie.

Onze boodschap voor de fietsers: 
  Zorg ervoor dat je steeds goed opvalt in het verkeer, draag een 

fluohesje of ander reflecterend materiaal. 
  Zorg dat je fiets tiptop in orde is en draag steeds je helm. 
  Vorm met je vriendjes en vriendinnetjes een groepje om 

samen naar school te fietsen. 
  Gebruik altijd de fietspaden.

Onze boodschap voor de automobilisten:
  Kinderen zijn onvoorspelbaar en kunnen soms plotseling 

oversteken. Wees hierop voorbereid. Beperk je snelheid in de 
buurt van de school tot maximaal 30 km/uur. 

  Als je fietsers inhaalt, houd dan minimaal 1,5 meter afstand. 
Wees geduldig en blijf er desnoods wat langer achter rijden. 

  Parkeer op de voorziene plaatsen en zeker niet op de stoep of 
het fietspad.

Onze boodschap voor alle weggebruikers: 
Wees verdraagzaam en houd rekening met elkaar. Hoffelijkheid 
siert, zeker in het verkeer.

Roken op jonge leeftijd is levensgevaarlijk!

 Kamerlid Renate Hufkens  
voert strijd tegen tabak.

Herman Van Autgaerden en gemeenteraadslid Karen Dourée 
zetten zich in voor veilig fietsverkeer.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /


