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BIERBEEK
BESTE BIERBEKENAAR,
Het voorbije jaar is met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Komt dit, zoals mijn
grootmoeder zei, omdat met het ouder worden de tijd sneller lijkt te gaan of zou het toch
die drukke politieke agenda geweest zijn? Ik hou het bij het laatste.
Ons druk bijgewoond Veranderingscongres, de succesvolle verkiezingen in mei en de
daarbij horende campagnedrukte, de plannen van Elicio en Storm om onder andere in
onze gemeente verscheidene windturbines neer te poten en de interne arrondissementele
en partijbestuursverkiezingen.
Het is maar een greep uit de vele activiteiten en dossiers die de agenda’s van onze lokale
mandatarissen, bestuursleden en militanten aandikten. Dagelijks zijn zij in de weer
om, door hun contacten met u als burger en via hun inbreng in de diverse raden, mee
vorm te geven aan het reilen en zeilen in onze gemeente. Hierbij worden niet altijd de
platgetreden paden bewandeld en wordt wel eens een weloverwogen en afwijkend
standpunt geformuleerd.

Jan De Bouw
Voorzitter

Dat doen we niet enkel in Bierbeek, maar ook op gewestelijk en nationaal niveau. Zo is het evident dat op bestuurlijk
vlak de tering naar de nering moet gezet worden, net zoals wij dat als modale burgers doen. Onze leidraad daarbij
is om de beschikbare middelen, zowel menselijk als financieel, zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten, zonder het
sociale aspect uit het oog te verliezen, Wij hebben er alleszins vertrouwen in dat de Vlaamse Regering, met voor het
eerst in haar bestaan een Vlaams-nationalist aan het hoofd, dit credo hoog in het vaandel draagt en de juiste koers vaart
om ook de welvaart en het welzijn voor toekomstige Vlaamse generaties te vrijwaren.

V.U.: Jan De Bouw, Pimberg 101, 3360 Bierbeek

De volledige N-VA-bestuursploeg en ikzelf wensen u allen een aangename kerst- en eindejaarperiode toe en een gezond
en succesvol 2015. Wij nodigen u ook graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op 31 januari.

www.n-va.be/bierbeek

Geef inbrekers geen kans!

Lokaal containerpark én groencompostering

Het terugdringen van woninginbraken is eerste prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan
2014-2017 van de Politiezone Lubbeek. 2013 was een triest topjaar met 247 inbraken in onze
politiezone. De voorlopige cijfers van dit jaar tonen een lichte vermindering van het aantal
inbraken over de hele zone, waarbij ook het aantal inbraken in Bierbeek daalt.

Enkele weken geleden werd de N-VA-gemeenteraadsfractie
geïnformeerd over de toekomstplannen voor het gemeentelijk
containerpark. Er liggen verschillende pistes op tafel, maar de
N-VA is duidelijk in haar keuze: een lokaal containerpark voor
de Bierbekenaren, inclusief groencompostering.
Het containerpark wordt uitgebaat door de gemeente en heeft
een voorlopige milieuvergunning tot 2016. De noodzakelijke
investeringen om deze voorlopige milieuvergunning om te zetten
naar een definitieve, zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
Ecowerf, de intercommunale voor de verwerking van afval in
Oost-Brabant, heeft al geruime tijd interesse in het containerpark
van Bierbeek. Het is qua oppervlakte een groot park met een
goede inrichting. Ecowerf wil in de toekomst de containerparken
een regionale functie geven waarbij ze kleine parken sluiten en
de grotere openstelt voor alle inwoners van de deelnemende
Gemeenteraadslid Arnaud Recko volgt dit dosgemeenten. Wij krijgen dan een regionaal containerpark waar ook
sier op
de inwoners van de omliggende terecht kunnen.
De keuze voor de N-VA-fractie is eenvoudig. Wij zijn voor het behoud van het containerpark in Bierbeekse handen waarbij
de groencompostering behouden blijft. Wij gaan resoluut voor optie één en willen de situatie houden zoals ze nu is. Dit
zijn onze argumenten:

•
•
•

•

Stoppen met de groencompostering ter plekke betekent een verhoging van de dagelijkse verkeersbelasting door zware
vrachtwagens in de dorpskern van Korbeek-Lo en de omgeving van het containerpark.
Het verplaatsen van de groencompostering brengt een sterke verhoging van de geurhinder met zich mee.
Het inschakelen van het containerpark in de regioplannen van Ecowerf brengt meer afvalverkeer met zich mee.
Zowel van zware vrachtwagens om alles af te voeren, als van personenwagens uit de ruimere regio die met hun afval
naar Bierbeek komen. De relatief smalle Bierbeekstraat, zonder fietsstrook én met veel fietsers en de dorpskern van
Korbeek-Lo krijgen volgens ons al genoeg verkeer te verwerken.
Ook financieel is het afstoten van het containerpark naar Ecowerf volgens ons geen goed idee. De kosten en
investeringen worden door Ecowerf verdeeld over de deelnemende gemeentes. De gemeente Bierbeek zal dus mee
betalen voor de aanleg en uitbating van een containerpark in de ruimere omgeving, van Boortmeerbeek tot Landen
en van Huldenberg tot Scherpenheuvel. Nu zijn de kosten precies gekend en in de hand te houden. Dat zou dan niet
meer het geval zijn.

N-VA Bierbeek vertegenwoordigd in nationale partijraad
De N-VA vernieuwde in oktober haar arrondissementele besturen en de nationale partijraad.
N-VA Bierbeek zakte met een grote delegatie af naar Wezemaal af om de kandidatuur van haar
oorzitter voor de partijraad moreel en met de daarbij horende stemmen te ondersteunen.

Jan De Bouw

Dat lukte, want Jan werd met een totaal van 262 stemmen op 397 aanwezigen voor de komende
drie jaar verkozen als één van de afgevaardigden voor de nationale partijraad en zal bijgevolg
ook deel uitmaken van het arrondissementeel bestuur.

Nieuw OCMW-raadslid Jean-Marie Anthonis

bierbeek@n-va.be

Marijke Sterckx
Gemeenteraadslid
Lid Politieraad PZ
Lubbeek

Tips voor inbraakpreventie vindt u op de website van de Federale Politie : www.polfed-fedpol.
be onder Veiligheid en Criminaliteit/Preventietips/inbraakpreventie.
Een absolute aanrader is ook de site www.vps.fgov.be van de Algemene Directie Veiligheid
en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken waar u, via een interactieve virtuele tour,
specifieke tips voor de beveiliging tegen inbraak in en rond uw woning terugvindt.

N-VAnders in de gemeenteraad
VERPLAATSBARE CAMERA’S?

De meerderheid in de gemeenteraad besliste om verplaatsbare camera’s in te zetten op
de Bierbeekse wegen. Dit naar aanleiding van het toenemend vandalisme en de recente
vernieling van de verkeerslichten aan de Koning Albertlaan in Korbeek-Lo.
De N-VA-fractie stemde echter tegen. Wij menen dat het bestaande probleem zo enkel
verplaatst wordt. Dat zagen we ook al bij onze buurgemeenten. Wij pleiten voor overleg met
de bewoners en een buurtonderzoek in samenwerking met de wijkagent.

Karen Dourée
Fractieleidster
gemeenteraad

VLIEGROUTES

De N-VA sloot zich aan bij de eis van de werkgroep ‘Leuven Rechtdoor’ voor een evenwichtige spreiding van het
vliegverkeer. Wij kaartten wel het overlastprobleem van het helikopterverkeer aan.

ACTUALISATIE WOONBELEIDSPLAN

Wij maken ons zorgen over de realisatie van het woonbeleidsplan 2014-2019. Hierin staan 85 operationele
doelstellingen en 6 strategische doelstellingen. Wij stelden aan de meerderheid de vraag in hoeverre de garantie
bestaat om deze plannen effectief ten uitvoer te brengen.

BIERBEEK NIET IN AFSCHAKELPLAN

Afgelopen weken ontstond er veel tumult over het afschakelplan. Bierbeek is niet opgenomen in dit plan, maar
wij vroegen aan de burgemeester en schepenen of we op één of andere manier toch niet ook ons steentje konden
bijdragen.
Wij stelden voor om de verlichting aan openbare gebouwen en recreatiedomeinen te minderen en de burgers
informatie en tips te geven via onder andere Info Bierbeek en de website van de gemeente.

Fietspadenactie: de resultaten
Foto’s zeggen meer dan woorden, onze fietsactie van deze zomer heeft resultaten opgeleverd.

OCMW-raadslid Agnes Abts uit Opvelp heeft beslist haar mandaat beschikbaar te stellen
aan eerste opvolger Jean-Marie Anthonis. Jean-Marie is manager bij een multinational
en woont met zijn gezin in Korbeek-Lo. Wij kennen hem als een heel gedreven man die
de voorbije jaren vooral achter de schermen actief was en nu een rol op het voorplan zal
vervullen.
We danken Agnes voor haar grote en sterk geapprecieerde inzet de voorbije twee jaar en
heten Jean-Marie hartelijk welkom als mandataris en bestuurslid.

Omdat elke inbraak er een te veel is, blijft preventie de boodschap. Ook het belang van sociale
controle mag niet worden onderschat: meld elke verdachte situatie onmiddellijk aan het
noodnummer 101, dit verhoogt de pakkans! Wist u trouwens dat de meeste inbraken gebeuren
tijdens de late middag en avond? Juwelen, geld en laptops zijn de meest gegeerde buit.

Jean-Marie Anthonis
legt de eed af als OCMWraadslid

Waversesteenweg in een nieuw
kleedje

www.n-va.be/bierbeek

Neervelpsestraat met terug berijdbare fietspaden

Nieuwe fietspaden langs de Lovenjoelsestraat. Nu nog beplanting
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Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale
regeringsdeelname
unaniemVlaamse
goedkeurden.
“Eindelijk
De
N-VA heeft
heeft
het roer
roer van
vanhaast
de nieuwe
nieuwe
Vlaamse
Regering
De
N-VA
het
de
Regering
is
er
ook
federaal
een
coalitie
gevormd
die
uiting
geeft
aan
wat
stevig in
in handen.
handen. Een
Een regering
regering die
die een
een duidelijk
duidelijk en
en de
stevig
Vlaamse
kiezer
wil.”
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale

krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar
waar Vlaanderen
Vlaanderen voor
voor staat.
staat. Een
Een regering
regering die
die
uitdagingen
wil vertrouwen,
vertrouwen, verbinden
verbinden en
en vooruitgaan.
vooruitgaan.
wil
Geert Bourgeois,
Bourgeois, Vlaams
Vlaams minister-president:
minister-president: “Het
“Het Vlaamse
Vlaamse
Geert
regeerakkoord
stelt
een
echte
verandering
voorop.
Een
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige
slagvaardige overheid
overheid met
met minder
minder overheidsbeslag,
overheidsbeslag,
kleine,
minder regels
regels en
en minder
minder lasten
lasten en
en met
met meer
meer ruimte
ruimte voor
voor
minder
investeringen. We
We staan
staan voor
voor moeilijke
moeilijke budgettaire
budgettaire tijden.
tijden.
investeringen.
Inspanningen zijn
zijn nodig,
nodig, want
want deze
deze Vlaamse
Vlaamse Regering
Regering wil
wil
Inspanningen
haar begroting
begroting in
in evenwicht
evenwicht houden.
houden. Zo
Zo creëren
creëren we
we ruimte
ruimte
haar
om te
te investeren
investeren in
in onze
onze economie
economie én
én in
in de
de zorg.”
zorg.”
om

Met vijf Het
voor
verandering
volledige regeerakkoord
Het volledige regeerakkoord

De N-VA levert
drie ministers
– onder wie één vicepremier – en twee
vindt
op www.n-va.be
www.n-va.be
vindt
uu op
staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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