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Arnaud Recko trekt N-VA-lijst in 2018

Het partijbestuur van N-VA Bierbeek schuift Arnaud Recko naar voor als lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018. Arnaud woont in Bierbeek en zetelt sinds 2013 in de gemeenteraad als 
opvolger van Herman Van Autgaerden. Hij zette zich de laatste jaren in voor een degelijk bestuur en 
meer veiligheid in het verkeer.

Naar de verkiezingen trek je met een sterke ploeg. Sterk-
houders uit de verschillende deelgemeenten zullen Arnaud 
daarom bijstaan: Karen Dourée, fractieleidster in de gemeen-
teraad uit Lovenjoel, Marijke Sterckx, gemeente- en politie-
raadslid uit Opvelp en Jean-Marie Anthonis, OCMW-raads-
lid uit Korbeek-Lo. De komende maanden zullen we meer 
namen van onze lijst bekendmaken. 

Sterke ploeg met doordacht programma
 “Wij zijn hard aan het werken aan ons verkiezingspro-
gramma”, zegt Arnaud. “De afgelopen maanden hebben 
we gepeild naar de mening van de inwoners van Bierbeek, 
onder andere via onze enquête ‘Iedereen burgemeester van 
Bierbeek’. We willen dan ook iedereen bedanken die de de 
enquête heeft ingevuld. U kan erop rekenen dat de adviezen 
die u ons gegeven heeft, bij zullen dragen aan ons verkie-
zingsprogramma.”

Welkom!
Gemeentepolitiek is een ploegsport. Hoe meer mensen 
van zich laten horen, des te sterker kunnen wij wegen 
op het beleid in onze gemeente. Daarom lanceren wij 
hierbij een oproep naar mensen die interesse hebben 
in gemeentepolitiek. Wij zijn steeds op zoek naar man-
nen en vrouwen die zich graag laten horen, die ideeën 
hebben hoe het nog beter kan in onze gemeente en die 
deze ideeën graag willen realiseren.

Begint het te kriebelen? Neem dan contact met ons op 
via bierbeek@n-va.be of met een van onze bestuursle-
den of mandatarissen. Hun contactgegevens vindt u op  
www.n-va.be/bierbeek.

“Uw adviezen zullen bijdragen 
aan ons verkiezingsprogramma.”

Arnaud Recko, voorzitter en lijsttrekker

Meer weten over N-VA Bierbeek?
 www.n-va.be/bierbeek

 www.facebook.com/nvabierbeek

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Bierbeek wenst u fijne feestdagen!

N-VA Bierbeek wenst 
u een fijn 2018!
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Fietssuggestiestrook Bierbeekstraat
Op de gemeenteraad van september werd het voorstel van de N-VA-fractie om een fietssuggestiestrook aan te 
leggen in de Bierbeekstraat aangenomen. Snel daarna legde de gemeente die ook aan. Een dikke pluim voor 
onze gemeentediensten, die zo snel gehandeld hebben. 

Een permanente oplossing?
De fietssuggestiestrook is geen permanente oplossing. Op dit moment 
begint de gemeente met de uitwerking van de plannen voor de heraanleg 
van de Bierbeekstraat, zodat er een permanente en veilige oplossing kan 
komen. De realisatie zal echter pas voor binnen een aantal jaren zijn. Wij 
blijven dit dossier opvolgen.

Bovenlokale oplossingen voor de ‘zwarte punten’ in Bierbeek
Helaas is de Bierbeekstraat niet het enige ‘zwarte punt’ in onze gemeente 
wat mobiliteit betreft. Het sluipverkeer in de straten rondom de  
K. Albertlaan, de Dorp- en Hoogstraat wanneer er een zware ochtendspits  
is op de E40 en ga zo maar door.

Hoog tijd dat dit aangepakt wordt. Een bovenlokale aanpak is nodig. 
Daarom zijn de N-VA-afdelingen van Oost-Brabant het afgelopen jaar bij 
elkaar gekomen in verschillende werkgroepen.

Meer daarover leest u op pagina 3.

Bierbeekse speeltuintjes hebben 
nood aan onderhoud
15 oktober was de warmste oktoberdag ooit. Op een mooie  
herfstdag trekken Bierbeekse gezinnen met kleine kindjes wel 
eens naar een van de zeven speelpleintjes die onze gemeente rijk 
is. Helaas treffen zij daar verouderde en smerige speeltoestellen, 
uitpuilende vuilnisbakken, hoogstaand onkruid met hier en daar 
een sprietje gras en afval aan. Komaan gemeente Bierbeek: dit 
moeten we toch met z’n allen beter kunnen! Een rijke gemeente 
als Bierbeek moet haar speelterreinen beter onderhouden en 
opnieuw veilig en toegankelijk maken voor iedereen.

  In afwachting van een volledige heraanleg maken 
fietssuggestiestroken de Bierbeekstraat veiliger.

  Ondanks het verbod rijden er nog steeds 
zware vrachtwagens door de K. Albertlaan.

  De speeltuintjes in onze gemeente 
zijn in een erbarmelijke staat.

N-VA Bierbeek wenst  
u een prettige Kerst!
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30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant pakken mobiliteit 
samen aan
Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de  
30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant hun gedeelde 
visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van de 
belangrijkste lokale thema’s is voor de burger, besloot 
de N-VA met één regioaanpak te komen voor een 
aantal lokale mobiliteitsproblemen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys, een van de 
drijvende krachten achter het idee, geeft toelichting: “We 
schuiven drie concrete speerpunten naar voor: de uitbouw 
van gezamenlijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp en een 
intergemeentelijk fietsbeleid, met daarbij vooral aandacht 
voor veilige routes naar school en werkomgevingen, een 
fietsdeelsysteem over gemeentegrenzen heen en de uitrol van 
Route2School.” 

Het is voor het eerst dat in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen één partij met een echte 
regioaanpak rond mobiliteit komt.

Wie het mobiliteitsplan wil raadplegen, kan hiervoor terecht op 
www.n-va.be/bierbeek. Mail voor meer uitleg naar  
bierbeek@n-va.be of spreek een van onze mandatarissen aan.

  De 30 N-VA-afdelingen uit Oost-Brabant werken samen 
aan gezamenlijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp en 
een intergemeentelijk fietsbeleid.

  Lorin Parys,  
Vlaams volksvertegenwoordiger
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Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 12 januari
Buurthuis in Korbeek-Lo
Regeren is vooruitzien, zeker als het een feestje betreft. 

Zoals ieder jaar heffen wij het glas op het nieuwe jaar op 

onze traditionele nieuwjaarsreceptie.

Wij nodigen iedereen van harte uit om het nieuwe jaar 

samen met ons feestelijk in te zetten.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /
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