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Blijf plakken in Bierbeek
Stellen dat ondernemers het
zwaar hebben in coronatijden,
is een open deur intrappen.
Ook in Bierbeek ging men op
zoek naar een manier om de
lokale ondernemers te ondersteunen. N-VA Bierbeek is blij
dat de gemeente inging op ons
voorstel om een spaarkaart te
lanceren.
De raad lokale economie
heeft de actie ‘Blijf plakken in
Bierbeek’ op touw gezet. Per
aankoopschijf van 10 euro bij
de deelnemende handelaars
krijgt u een sticker. Een volle
spaarkaart met 20 stickers
kunt u inruilen voor een lokale
Kadoobon van 10 euro.
Bovendien maakt u kans om
een mooie prijs te winnen.
De actie loopt nog tot 3 januari
2021. Een mooie actie op
aanzet van N-VA Bierbeek die
zowel de lokale ondernemers
als de Bierbekenaren ten goede
komt. Spaart u al mee?
We nodigen u ook graag uit
om een kijkje te nemen in de
ondernemersgids die de raad
lokale economie ontwikkelde.
Dankzij die handige gids vindt
u een lokale onderneming in
een bepaalde activiteit makkelijk terug. Te consulteren via
www.bierbeek.be/bedrijven.

Volgt u N-VA
Bierbeek al op
Facebook?
N-VA Bierbeek

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 oktober.

12.000 laptops voor scholieren
tijdens lockdown
Arnaud Recko, fractieleider voor de
N-VA in de Bierbeekse gemeenteraad,
is een van de oprichters en bestuurders
van de vzw DigitalForYouth.be. Samen
met zijn drie collega-bestuurders
zorgde hij ervoor dat meer dan 12.000
scholieren in Vlaanderen les konden
volgen tijdens de lockdown door hen een
gratis laptop te bezorgen.

“Het waren intensieve maanden, maar we
hebben veel jongeren kunnen helpen”, blikt
Arnaud Recko tevreden terug op de inzamelactie van zijn vzw DigitalForYouth.be.

Inzamelactie
“Toen in maart de scholen dichtgingen
vanwege de coronacrisis kwamen er
plotseling heel veel vragen van scholen, ouders en leerlingen voor hulp aan
leerlingen die thuis geen laptop hadden”,
vertelt Arnaud. “De beslissing was snel
genomen, we zouden helpen waar we
konden. We zijn meteen een inzamelactie
begonnen om tweedehands ICT-materiaal
bij bedrijven en overheidsinstellingen op
te halen. Daarnaast startten we met een
actie om fondsen te verzamelen zodat we
de laptops konden herstellen, herinstalleren, desinfecteren en versturen naar de
scholen. De scholen zorgden er dan voor
dat de laptops bij de jongeren terechtkwamen.”

Steun van Ben Weyts
Arnaud kijkt tevreden terug op die actie.
“Het waren intensieve maanden, maar
we hebben veel jongeren kunnen helpen.
Meer dan 12.000 in Vlaanderen. We

Samen met drie anderen richtte Arnaud
in 2019 de vzw DigitalForYouth.be op.
Die vzw heeft als doelstelling jongeren
onder de 26 een veilige en vlotte toegang
tot ICT te bieden. Via de Koning Boudewijnstichting steunen ze projecten die de
digitale kloof bij jongeren willen overbruggen.

hadden bij de start nooit kunnen dromen
dat onze actie zo groot werd. Dat is mede
te danken aan Vlaams N-VA-minister
van Onderwijs Ben Weyts. Toen we hem
contacteerden met ons plan geloofde hij er
meteen 100 % in. Zijn steun was onontbeerlijk. Hij zorgde voor een financiële
impuls via een subsidie vanuit het ministerie van Onderwijs. Dankzij zijn televisieoptredens waarbij hij onze actie onder
de aandacht bracht, kregen we landelijke
bekendheid en kwamen bedrijven naar
ons met ICT-materiaal of een financiële
bijdrage.

Digitale kloof dichten
“We weten niet wat de toekomst zal
brengen”, gaat Arnaud verder. “Hopelijk
komt er geen tweede algemene lockdown.
Wat wel zeker is, is dat DigitalForYouth.be
haar missie zal verderzetten. Er is een
digitale kloof aanwezig in Vlaanderen.
Die kloof dichten, daar blijf ik me heel
graag 200 % voor inzetten!”
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N-VA Bierbeek vraagt
daadkrachtig ‘neen’
tegen vervoersplan
De Lijn

Bevolking in de kou gezet

Toen N-VA Bierbeek in november
2019 schreef dat het in ontwikkeling
zijnde vervoersplan van De Lijn slecht
nieuws is voor Bierbeek, kon dat niet
op bijval rekenen van de schepen van
Mobiliteit. Het waren plannen, niets
was definitief. Vandaag is het heel
duidelijk dat het definitief is: Bierbeek is
voor De Lijn absoluut geen prioriteit.

Het heil moet komen van een ‘flextaxi’
die lokale individuele vervoersvragen moet
opvangen. Hoe dat precies in zijn werk zal
gaan, is evenwel nog niet duidelijk. Onze
inwoners, en dan vooral de mensen zonder
eigen vervoer en de mensen uit de deelgemeenten, worden nog maar eens in de
kou gezet.

“Het nieuwe vervoersplan van De Lijn is slecht
nieuws voor Bierbeek”, stelt raadslid Betty Dupont.

Het gemeentebestuur stelde voor dat
Bierbeek zich zou onthouden bij het
Opvelp blijft stiefmoederlijk behandeld, de voorliggende plan in de raad van de
Vervoerregio Leuven. N-VA Bierbeek is
gevraagde aansluiting op het station van
daarin niet meegegaan en heeft een daadVertrijk komt er niet. Bierbeek-Centrum
krachtig ‘neen’ gevraagd van het bestuur.
zal niet meer bereikbaar zijn met de bus
vanuit de andere deelgemeenten. Dit kan
bezwaarlijk een goed resultaat genoemd
worden.
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

58% 42%

“

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen
door paars-groen? Word
dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word
nu lid. Of word 24/7 lid via
www.n-va.be/word-lid of
leden@n-va.be

Bij de N-VA telt uw stem wél mee. De N-VA zal de
komende jaren meer dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

