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Beste Bilzenaar,

1

BILZEN, OPNIEUW EEN
KLANTVRIENDELIJKE EN
HARTELIJKE STAD

2

BILZEN,
EEN FINANCIEEL
GEZONDE STAD

Vandaag stellen we U fier ons programma voor: het is evenwichtig,

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

betaalbaar en opgebouwd vanuit de vele gesprekken die we met U

•

Een beleid dat ten dienste staat van de
mensen, bedrijven en verenigingen met
medewerkers die een helpende hand
reiken

•

De afschaffing van de huidige oneerlijke
afvalbelasting en opnieuw invoeren van
het principe ‘de vervuiler betaalt’

•

•

Ruimere openingsuren van de bibliotheek,
het zwembad, het containerpark, de administratieve diensten

Het terugdringen van de dure retributies
voor o.a. de aansluiting van riolering en
het gebruik van gemeentelijke zalen

•

•

Een eerlijk personeelsbeleid met respect
en waardering voor de medewerkers

Een beperking van de reclame- en promotiebudgetten

•

•

Een bereikbare burgemeester en schepenen met spreekuur

De afbouw van het overdreven aantal
medewerkers op de kabinetten van burgemeester en schepenen

hebben gevoerd de voorbije maanden en de vele voorstellen die ons
vanuit de bevolking zijn aangereikt.
Voor ToB staan de mensen en hun noden en vragen centraal.
Ons project is positief, gericht op de toekomst: het creëert ruimte voor
initiatief en neemt de zorg op voor wie hulp nodig heeft.
De volledige tekst vindt U op onze website of in de ToB-Galerij aan het
Klokkeplein, iedere dag vanaf 15u.
Onze verjongde ploeg (gemiddelde leeftijd van de kandidaten is 42jaar)
staat borg voor de realisatie ervan.
Vol vertrouwen vragen wij uw steun en stem op 14 oktober.
Johan Sauwens
Lijsttrekker

“De Burgemeester
staat klaar voor
iedereen.”

“Afschaffing
afvalbelasting.”
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BILZEN,
EEN VERKEERSVEILIGE
STAD

4

BETAALBAAR
WONEN VOOR ALLE
BILZENAREN

5

BILZEN,
OPNIEUW EEN
EVENEMENTENSTAD

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

•

Veiliger schoolomgevingen

•

•

•

10 km extra fietspaden

De hernieuwde organisatie van het stadsfestival Bilzen by Night en een moderne
versie van Terras Bilzen

•

De aanleg van de spoortunnel aan de
Sint-Lambertuslaan

De realisatie van gemeentelijke verkavelingen met goedkopere bouwgronden voor
eigen inwoners

•

•

Café Congé niet alleen in het centrum
maar ook in de deelgemeenten

•

Degelijk openbaar vervoer in alle deelgemeenten

Een hernieuwde samenwerking met de
Kleine Landeigendom

•

•

Een opwaardering van de plaatselijke
kermissen en lokale initiatieven

•

Rechtstreekse treinverbindingen met
Leuven en Antwerpen

Een renovatieprogramma voor de woningen van Cordium

•

Extra woongelegenheden voor alleenstaanden en starters

•

•

Een actief grond- en pandenbeleid in de
strijd tegen leegstand en verkrotting

Meer ruimte voor de gemeentelijke
jeugddienst, het cultureel centrum, de
bibliotheek, de seniorendienst… om goede
initiatieven te ontplooien

“840 € per maand
is teveel voor jonge
gezinnen.”

“Dorpsfeesten krijgen
extra kansen.”
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EEN ÉCHT
SOCIAAL BELEID

7

IEDERE DEELGEMEENTE
VERDIENT EVENVEEL
RESPECT

8

BILZEN,
EEN SPORTIEVE STAD

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

•

Een uitgebreid aanbod aan kinderopvang

•

•

Een atletiekpiste in de Katteberg

•

Een extra kindercrèche

•

Veilige kunstgrasvelden waar mogelijk

•

Een beter sociaal beleid voor alle
Bilzenaren

•

Een buurtsporthal in Spouwen

•

•

Het opnieuw invoeren van de mantelzorgpremie voor mensen die de zorg opnemen
voor een familielid of buur

Een overdekte petanquebaan voor senioren

•

Een degelijke aanpak van de groeiende
armoede

•

Het herstarten van het buurtopbouwwerk
in Schoonbeek, Gansbeek en
Munsterbilzen

•

Een boodschappendienst voor mindermobiele Bilzenaren

•

Een verhoging met 20% van de
subsidies van de cultuur-, sport en
jeugdverenigingen
Een beter onderhoud van de kerkhoven,
straten, pleinen en bermen in alle deelgemeenten

•

Meer openbare vuilnisbakken

•

Extra voetbalpitches in de deelgemeenten

•

Een nieuwe activering van de dorpsrestaurants

•

Meer recreatieve mogelijkheden voor
joggers en wandelaars

•

Veilige fiets- en wandelpaden in de
deelgemeenten

•

Een betere zorg voor ons historisch
erfgoed

•

Iedere woonkern heeft recht op een
dorpszaal
“Wat in Lanaken en
diepenbeek kan, moet
ook in Bilzen kunnen.”
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BILZEN,
EEN JEUGDIGE STAD

10

BILZEN,
EEN ECHT VEILIGE STAD

11

BILZEN,
EEN ONDERNEMENDE
STAD

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

•

De renovatie van jeugdhuis De Haajf

•

Meer wijkagenten

•

•

De uitbreiding en modernisering van de
speeltuin in Munsterbilzen

•

Meer aandacht voor de inzet van onze
brandweervrijwilligers

Extra ondersteuning van de handel en
middenstand in alle deelgemeenten

•

•

Betere lokalen voor onze jeugdverenigingen

•

Een nieuwe brandweerkazerne

Een actief management van onze bedrijvenparken wat betreft veiligheid, onderhoud, toezicht en duurzaamheid

•

De opwaardering van de speelpleintjes in de
deelgemeenten

•

Stadswachten die een belangrijke rol
spelen in het preventiebeleid

•

Aandacht voor de land- en tuinbouw en de
fruitteelt

•

Een volwaardige ‘blokbar’ voor onze
studenten

•

•

Een actief toeristisch beleid met aandacht
voor de vele parels in onze stad

•

Een nieuwe start van het jeugdopbouwwerk
in de wijken

Extra veiligheidscamera’s om vandalisme,
diefstal, druggebruik en verkeersovertredingen te voorkomen en te bestraffen

•

Het jaarlijks gratis ophalen van land- en
tuinbouwplastiek

•

Vrijetijdsinitiatieven voor jongeren van
12 tot 18 jaar

•

De realisatie van ‘speelbossen’ voor
onze jongeren en recreanten
“Meer aandacht voor
onze brandweervrijwilligers.”

“Land- en tuinbouw
zijn zeer belangrijk
voor onze stad.”
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BILZEN,
EEN GROENE EN
PROPERE STAD

13

BILZEN,
EEN SLIMME STAD

14

BILZEN,
OPNIEUW EEN
DEMOCRATISCHE STAD

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

TOB GAAT VOOR:

•

Een actieve aanpak van het zwerfvuil met
o.m. mobiele camera’s

•

Gratis stads-wifi met geleidelijke uitbouw
naar de andere woonkernen

•

Het eerherstel van de gemeenteraad als
hoogste gemeentelijke bestuursorgaan

•

Meer bloemen in alle deelgemeenten

•

•

•

Een beter onderhoud van de openbare
parken, bossen en natuurgebieden

Een duurzaam, groen gemeentelijk wagenpark

•

Een efficiënt beheer van het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen

Een transparant gemeentebeleid met
rechtstreeks uitgezonden debatten van de
gemeenteraadsvergaderingen

•

Het opstellen van een masterplan voor de
digitalisering van de openbare verlichting

Echte inspraak van de gemeentelijke
adviesraden

•

Geregelde informatie- en inspraakronden
in alle deelgemeenten

•

Een degelijk communicatiebeleid via een
digitaal communicatieplatform

•
•
•

Een opwaardering van het dierenparkje in
de Vrankrijk/Katteberg
Meer aandacht voor ons milieu en voor
fauna en flora
Een snelle invoering van ‘zacht water’ in
alle deelgemeenten

“Speelbossen voor de
jeugd.”

•
•

De uitbouw van een glasvezelnetwerk
waardoor alle inwoners en ondernemingen
toegang krijgen tot digitale toptechnologie

“Gratis WIFI, ook in de
dorpen.”

“Een digitaal platform
informeert de burger
in ‘real time’ over de
werken, omleidingen,
storingen, enz...”

Verantwoordelijke uitgever: Johan Sauwens, Kloosterstraat 16 bus 22, 3740 Bilzen
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Sauwens Johan

21

Swennen Ingrid

2

Aerts Lisbet

22

Roebben Joris

3

Thijs Ann

23

Theunissen Veerle

4

Lowist Jeroen

24

Snellings Joke

5

Caubergh Fons

25

Hasevoets Hanne

6

Lambrechts-Meisters Sandra

26

Slegers Anne-Sophie

7

Nelissen Pieter

27

Fantauzzo Linda

8

Meijers Maike

28

Vandeloo Pieter

9

Bosch Tom

29

Humblet Gino

10

Thijs Peter

30

Sillen Guy

11

Timmers Katrien

31

Moors Inge

12

Hensen Kevin

13

Cuenen Paul Jan

14

Schols Marina

15

Collas Nadine

16

Swennen Brecht

17

Debruyne Steff

18

Maurizio Pilotto

19

Adriaensen Saartje

20

Roebben Jos

Uw stem is altijd geldig zolang u op
één lijst blijft. U mag dus gerust voor
meerdere kandidaten stemmen, dan
heeft iedereen een volledige stem.

