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N-VA Boutersem en N-VA Bierbeek willen betere
busverbinding tussen Bierbeek en station Vertrijk
Niet enkel mensen van Boutersem stappen in station Vertrijk
op de trein. Ook inwoners van naburige gemeenten maken er
gebruik van. Zeker ook de Bierbekenaars. Zij hebben geen
station in hun gemeente en rijden dus eerst naar Boutersem.
Maar het aantal parkeerplaatsen aan het station is beperkt,
waardoor veel pendelaars hun wagen noodgedwongen in
naburige straten en in de berm van de toegangsweg naar het
station parkeren. Er moeten bijkomende parkeerplaatsen
worden gecreëerd. Daar is ook nog plaats voor.
Voor veel mensen is de wagen de enige optie om er te raken: de
enige busverbinding tussen Bierbeek en Boutersem (lijn 6 tussen
Wijgmaal en Hoegaarden die ook langs Neervelp passeert),
rijdt niet verder dan de carpoolparking langs de E40. Dat is op
anderhalve kilometer van het station. Wij pleiten er dan ook voor
om deze lijn door te trekken tot het station en de dienstregeling
beter af te stemmen op die van de NMBS. Een betere busverbinding is ook hier een deel van de oplossing voor het parkeerprobleem aan het station.
Het huidige plan van De Lijn om lijn 6 te laten uitdoven en enkel
nog te gebruiken als schoolbus vinden wij dan ook geen goed
idee. Tijdens de spitsuren zou die verbinding moeten blijven
bestaan. De verbinding wordt zo weinig gebruikt door de lussen

Dank je wel,
Benny Bielen
Na negen jaar als plaatselijke reporter
voor het Nieuwsblad stopt Benny Bielen
ermee. Hij bracht onze gemeente de voorbije jaren in beeld.
En ook al stonden je artikels te weinig in
de gedrukte uitgaven, in de digitale krant
was je veelvuldig aanwezig met mooie
artikels en foto’s.
Bedankt!

boutersem@n-va.be

in Neervelp en Haasrode. Daardoor doe je er een uur over om
van Neervelp naar Station Leuven te rijden.
N-VA Boutersem en Bierbeek
zullen beide punten voorleggen
aan De Lijn en de NMBS.
Dankzij het nieuwe concept
‘basisbereikbaarheid’, dat vanaf
volgend jaar in alle zestien
vervoerregio’s wordt opgestart,
krijgen lokale besturen meer
inspraak in dergelijke dossiers.
 icolas Bollion,
N
bestuurslid N-VA Boutersem

Proficiat, Xavier
Xavier Van Opdenbosch is al 25 jaar
onze gemeentesecretaris.
Onze afdeling kon met al haar
vragen steeds bij jou terecht voor je
deskundige uitleg en info, waarvoor
onze oprechte dank.
Wij hopen je nog vaak te mogen
‘komen lastigvallen’.

Verduidelijking
In ons vorige huis-aan-huisblad las
je dat er in bepaalde verbindingsstraten, waar toevallig een schepen
woont en twee wagens elkaar kunnen
kruisen, een bord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ staat, en dat die
borden op echte sluipwegen, waar
maar één wagen kan rijden en geen
uitwijkstroken zijn, nergens te
bespeuren zijn. We willen verduidelijken dat de beslissing om dat bord te
plaatsen is genomen door het vorige
gemeentebestuur. Toen woonde er
geen schepen in de straat. De N-VA
wil dat er ook op de andere sluipwegen dringend borden ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’ geplaatst worden.
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Met een nieuw bestuur naar 2018
Vanaf heden ben ik, Chris Huon, de nieuwe voorzitter van
N-VA Boutersem. Ik woon sinds ongeveer vier jaar in
Boutersem, ben 57 en heb twee kinderen: een zoon die
het huis al uit is en een thuiswonende dochter.
Ik werk als administratief bediende en preventieadviseur
in Bilzen. Tevens spring ik in als vrachtwagenbestuurder of
signalisatiewagenbestuurder.
Johan Gaublomme is aangesteld als ondervoorzitter en
Peggy-Ann Kruisland als onze ledenverantwoordelijke.
Samen met het volledig bestuur wensen we jullie heel veel
geluk voor het nieuwe jaar.

 ndervoorzitter Johan Gaublomme, voorzitter Chris Huon
O
en ledenverantwoordelijke Peggy-Ann Kruisland.

Maak kennis met ons nieuw bestuur
Wil je weten van wie deze handtekeningen zijn? Kom dit ontdekken op
14 januari vanaf 15 uur in het Schuttersveld, Schuttersveld 1 in Neervelp.
We nodigen je van harte uit om samen met ons op het nieuwe jaar te
klinken.

Marie-Rose Barbier
nieuw gemeenteraadslid

Help de vogeltjes in de
winter

Marie-Rose Barbier legde de eed af als nieuw
gemeenteraadslid en blijft OCMW-raadslid.

Sneeuw?! Leuk,
maar …
Voor oudere mensen die slecht
te been zijn is het zeer gevaarlijk om zich op besneeuwde
ondergrond te begeven. Het
beste wat je kan doen is wanneer het gesneeuwd heeft, de
stoep voor je deur sneeuwvrij
maken. Is je buur slecht te
been? Maak zijn of haar stoep
dan ook even sneeuwvrij. Hij
of zij zal je dankbaar zijn.

Nu het winter is,
vinden de vogels
weinig te eten. En
door de kou kost
het de tuinvogels
heel wat energie om
hun lichaamstemperatuur op peil
te houden. Kleine vogels kunnen door
de kou op korte tijd heel wat van hun
lichaamsgewicht verliezen. Doe de
vogels een plezier en geef ze in de winter
zeker wat te eten. Dat kan je doen met
vetbollen en zadennetjes die in de handel verkrijgbaar zijn. Ook fruit geeft ze
extra vitaminen om de winter door te
komen. Plaats zeker ook een klein bakje
met water en ververs het regelmatig,
zodat het niet bevriest. Wees maar zeker
dat de roodborstjes, mussen en mezen er
met veel plezier van zullen smullen.

www.n-va.be/boutersem

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

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,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 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.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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