lijst nr 5
1

Sauwens Johan

17

Debruyne Steff

2

Aerts Lisbet

18

Pilotto Maurizio

3

Thijs Ann

19

Adriaensen Saartje

4

Lowist Jeroen

20

Roebben Jos

5

Caubergh Fons

21

Swennen Ingrid

6

Lambrechts-Meisters Sandra

22

Roebben Joris

7

Nelissen Pieter

23

Theunissen Veerle

8

Meijers Maike

24

Collas Silvia

9

Bosch Tom

25

Hasevoets Hanne

10

Thijs Peter

26

Slegers Anne-Sophie

11

Biesmans-Jolling Marina

27

Fantauzzo Linda

12

Hensen Kevin

28

Vandeloo Pieter

13

Cuenen Paul Jan

29

Humblet Gino

14

Schols Marina

30

Sillen Guy

15

Collas Nadine

31

Moors Inge

16

Swennen Brecht

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.
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EEN WARM EN DIENSTVAARDIG BELEID VAN EN
VOOR DE MENSEN: BILZEN,
EEN KLANTVRIENDELIJKE
EN HARTELIJKE STAD
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TOB GAAT VOOR:
•

Een beleid dat ten dienste staat van de mensen, bedrijven, verenigingen, bezoekers…
en een administratie die een helpende hand reikt

•

Een beleid dat (meer) respect heeft voor zijn medewerkers en personeelsleden,

•

In het vergunningenbeleid wordt iedere burger gelijk behandeld

Beste Bilzenaar,
de nieuwe verkiezingen geven u de kans om te kiezen voor een krachtig nieuw beleid in Bilzen. Want het gaat
op 16 juni wel degelijk over de inhoud: de burger beslist met zijn stem over de toekomst van zijn stad en zo
hoort het in een democratie.
Vandaag brengen wij u de krachtlijnen van ons programma waarvoor wij uw steun vragen, een programma dat
de mens met zijn vragen centraal plaatst.
Het volledige programma kan u terugvinden op onze website of wij bezorgen het u op eenvoudig verzoek. Onze
jonge dynamische ploeg van ToB kreeg in oktober massaal steun voor dit positief project: meer dan 1 bilzenaar
op 3 stemde voor onze kandidaten.
Ook nu staan zij borg voor de nieuwe start die onze mooie gemeente nodig heeft.
Geef hen uw volle vertrouwen.
Steeds tot uw dienst,
Johan Sauwens
Lijsttrekker

EEN SOBER FINANCIEEL BELEID: BILZEN,
EEN FINANCIEEL GEZONDE STAD
TOB GAAT VOOR:
•

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

•

Afbouw van het aantal jobs op de kabinetten van burgemeester
en schepenen

•

De reclamebudgetten van de stad worden gehalveerd
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EEN VERSTANDIG
VERKEERSBELEID: BILZEN,
EEN VERKEERSVEILIGE STAD
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BILZEN, OPNIEUW EEN
EVENEMENTENSTAD
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TOB GAAT VOOR:
•

10 km vrijliggende fietspaden, o.m. aan de Kempenstraat,
Groenendaal, Amelsdorp- Rode Kruislaan, Palsbosstraat,
fietssnelweg Laarstraat – Molenstraat, Eikaart…

“ DE STAD ORGANISE
ERT OPNIEUW
HET STADSFESTIVAL
BILZEN BY
NIGHT EN EEN MODE
RNE VARIANT
VAN HET ZOMERFES
TIVAL TERRAS
BILZEN.”

TOB GAAT VOOR:

•

De aanleg van de spoortunnel aan de Sint-Lambertuslaan Hasseltsestraat

•

De stad organiseert opnieuw het stadsfestival Bilzen by Night
en een moderne variant van het zomerfestival Terras Bilzen

•

Degelijke busverbindingen voor alle deelgemeenten en ook
met het Ziekenhuis te Tongeren

•

Café Congé en Kermiscafé komt er ook in de dorpen

•

De kermissen worden opgewaardeerd in alle deelgemeenten

BETAALBAAR WONEN VOOR ALLE BILZENAREN:
BILZEN, EEN BETAALBARE STAD
TOB GAAT VOOR:

4
TOB GAAT VOOR:

EEN ECHT SOCIAAL
BELEID: BILZEN, EEN
WARME SOCIALE STAD

•

De realisatie van 200 bouwplaatsen op eigen gemeentelijke verkavelingen

•

•

Een gemeentelijke bouwverordening die het mogelijk maakt om grotere
woningen om te bouwen tot kwaliteitsvolle twee- of driegezinswoningen

Wij zeggen halt aan de afbouw van het sociaal beleid in onze stad.
De strijd tegen de armoede is onze absolute prioriteit!

•

•

Extra woongelegenheden voor alleenstaanden en starters

Opnieuw invoering van de mantelzorgpremie voor diegene die zorg
opneemt voor een familielid of buur

•

Een gemeentelijke woonverordening die prioriteit geeft bij de toewijzing van
sociale woningen aan eigen inwoners aan betaalbare prijzen

•

Er zijn steeds meer éénpersoonsgezinnen in Bilzen: zij verdienen onze
bijzondere aandacht, zowel in de belastings- en retributiereglementen als
in de dienstverlening
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TOB GAAT VOOR:
•

Het onderhoud in deelgemeenten: kerkhoven, wegen en
pleinen is een kerntaak van de gemeente en moet beter

•

Het voorkomen en opruimen van zwerfvuil is een absolute
prioriteit en verdient een totaal aanpak

•

De subsidies voor onze verenigingen worden verhoogd
met 20%: zij vormen de basis van het sociaal weefsel in
onze samenleving en verbinden mensen met mekaar
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BILZEN,
EEN JEUGDIGE STAD

“ HET JEUGD
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TOB GAAT VOOR:

IEDERE DEELGEMEENTE
VERDIENT EVENVEEL
RESPECT: BILZEN, EEN
STAD MET EVENWAARDIGE
DEELGEMEENTEN

•

Het jeugdhuis De Haajf (Zoemerik) wordt gerenoveerd

•

Er komen extra initiatieven voor jongeren van 10 tot 18 jaar in
de weekends en in de vakantieperiodes, ook voor de anders-valide
jongeren

•

Iedere jeugdbeweging heeft recht op degelijke lokalen!

•

De activiteiten en periodes voor de Grabbelpas worden uitgebreid
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BILZEN, EEN VEILIGE STAD
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BILZEN, EEN SPORTIEVE STAD
TOB GAAT VOOR:
•

Er wordt een atletiekpiste aangelegd

•

Er komt een kunstgrasveld in Munsterbilzen

•

Er komt een buurtsporthal in de vroegere
gemeente Spouwen

•

Wij vragen meer aandacht voor de inzet van onze brandweervrijwilligers: zij vormen een enorm menselijk kapitaal ten dienste van
onze bevolking

•

Een meer uitgebouwde wijkwerking voor onze politie: de wijkagenten zijn de ogen en oren van het veiligheidsapparaat tot in de
kleinste straat en zij zijn herkenbaar en aanspreekbaar ten dienste
van iedere burger die hulp zoekt

•

Door een beter gemotiveerd politiekorps wordt meer aandacht
besteed aan de echte veiligheidsproblemen. Zo zal er meer gecontroleerd worden in de omgeving van het station, De Kimpel, Alden
Biesen, het Edelhof en publieke parkeergelegenheden
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BILZEN, EEN
ONDERNEMENDE
STAD

TOB GAAT VOOR:
•

Een actief management van onze bedrijvenparken en industrieterreinen zorgt – kosten delend – voor groenonderhoud, nachtwacht, signalisatie…

•

De handelaars in al onze kernen krijgen ondersteuning: het
handelscentrum mag niet worden leeggezogen door baanwinkels

•

De stad haalt de banden aan met Aken, Maastricht en Luik: het
hart van de Euregio biedt kansen voor boeiende ontwikkelingen
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BILZEN,
EEN SLIMME
STAD

“EEN ACTIEF
MANAGEMEN
T VAN ONZE
EN INDUSTR
BEDRIJVENP
IETERREINEN
ARKEN
.”

TOB GAAT VOOR:
•

BILZEN, EEN GROENE
EN GEZONDE STAD

Wij wensen op korte termijn de invoering van
statiegeld op drankflessen en -blikjes

•

De stad heeft een voorbeeldfunctie in het verkleinen van de afvalberg,
in energie-efficiëntie, in een duurzame mobiliteit…

•

Onze parken, bossen en natuurgebieden worden goed onderhouden met
een groot respect voor de natuurwaarden

•
•

TOB GAAT VOOR:
•

Via de aanleg van een glasvezelnetwerk garanderen wij alle inwoners
toegang tot digitale toptechnologie. Dit creëert ook kansen voor
nieuwe ondernemingen

•

Gratis stads-wifi wordt stapsgewijze uitgebouwd ook naar de andere
woonkernen

•

De sociale media zullen op een professionele manier worden gebruikt
om mensen te laten communiceren, vragen van de burgers op te vangen, en snelle communicatie te realiseren
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TOB GAAT VOOR:

HERSTEL VAN DE
ECHTE GEMEENTELIJKE
DEMOCRATIE

•

De burgers moeten constant inspraak krijgen
in het beleid en niet enkel eenmaal om de zes jaren o.m.
via open dorpsvergaderingen. Voor belangrijke projecten
wordt de bevolking bevraagd

Het dierenparkje in de Vrankrijk / Katteberg wordt volledig opgewaardeerd

•

Er wordt een gemeentelijke ombudsdienst opgericht

Het drinkwater wordt verbeterd door een versnelde invoering van het
‘zacht water’. Dit voorkomt ook veel schade aan huishoudtoestellen door
verkalking

•

De stad zorgt ervoor dat de verkiezingen elektronisch
kunnen gebeuren

“ ONZE PARKEN, BOSSEN EN NATUURGEBIEDEN WORDEN GOED
ONDERHOUDEN MET EEN GROOT RESPECT VOOR DE NATUURWAARDEN.”
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Beste Bilzenaar,
“Hieruit volgt dat er zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 te Bilzen verschillende onregelmatigheden hebben
voorgedaan die, alleszins tezamen genomen, van aard geacht
moeten worden de zetelverdeling tussen de verschillende lijsten
te kunnen beïnvloeden. Er is reden de gemeenteraadsverkiezing
ongeldig te verklaren.” Met deze juridische volzin maakte de Raad
van State op 30 april 2019 haar vonnis bekend. Hieronder zetten
wij graag de cijfers en feiten voor u op een rijtje.
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Op 3 juli 2018 stemde de coalitie in de Gemeenteraad het voorstel van Katrien Timmers, Ann Thijs
en Johan Sauwens om elektronisch stemmen in te
voeren weg met 16 stemmen tegen 11.
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Voor 9 stembureaus stelde de raad een verschil vast tussen de gebruikte stemmen en
de getelde stemmen.
In stembureau 18 werden er 646 gebruikte en
83 niet gebruikte stembiljetten in de stembus
gevonden. Terwijl er bij aanvang maar 559
stembiljetten zijn geteld, liefst 170 minder. In
stembureau 37 stemden 4 ‘Europese kiezers’
per vergissing voor de provincie en niet voor
de gemeente.

De grootste inspanning wordt echter gevraagd
van de Bilzenaren
Nieuwe verkiezingen kosten geld - maar beperkt.
Het kost vooral inspanning en energie van de
Bilzenaren, die op drie weken tijd twee keer werden
opgeroepen om te stemmen.

Kosten

Dit had kunnen vermeden worden:
• als er niet zoveel onregelmatigheden waren gebeurd op 14 oktober
• als men niet pas in april, maar wel in december akkoord zou gegaan zijn met een hertelling
• als men geen vertragingsmanoeuvers had gevoerd op 5 april
• als men bij de coalitievorming wél met de wil van de kiezer had rekening gehouden.
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Op 30 april verklaarde
de Raad van State de
gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober 2018 Bilzen ongeldig.
Op 5 april zei de advocaat van de stad plots dat de Raad
niet bevoegd zou zijn en vroeg uitstel. De Raad van State is het hoogste bestuurlijk rechtscollege van het land
en houdt toezicht op de goede gang van zaken in overheidsbeslissingen. Het is door dit protest dat het arrest
er pas kwam op 30 april en niet op 9 april, en kunnen
de nieuwe verkiezingen niet meer op 26 mei, samen
met de parlementsverkiezingen gehouden worden. In
verkiezingsbetwistingen is geen hoger Cassatieberoep
mogelijk. Er komen dus nieuwe verkiezingen in Bilzen
in juni.
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Met slechts 5 stemmen
schoof in het laatste bureau
de zetel van groen terug
naar rood. En daardoor kon
de uittredende meerderheid
verder besturen. 1 stem
kan dus in een democratie
het verschil maken. Iedere
stem telt.

