Bilzen
van
dichtbij !

Bilzen alaaf!
Op 17 en 18 februari staat Bilzen volledig in het teken van carnaval. Zaterdag
staan de kinderzitting, de traditionele machtsoverdracht en de uitreiking van de
Trotwaarleper op het programma. Zondag kan iedereen vanaf 9.33 uur terecht
op de Markt voor het frühshoppen. Om 14.11 uur trekt de 56ste carnavalsoptocht
door het centrum met vertrek in de Tabaartstraat en aankomst op de Markt. Bilzen
alaaf!

Nieuw leven in Park Haffmans
In de zomer van vorig jaar begaf de iconische grote rode beuk in Park
Haffmans het onder de aanhoudende regen. De opvolging is echter verzekerd.
Eind januari werd namelijk een nieuw exemplaar geplant in de schaduw van
zijn voorganger. De herinnering aan de oude boom blijft voor altijd behouden
door enkele restanten van de stam en een trapje dat werd uitgezaagd in de
overgebleven wortels.

Werken Brugstraat van start
Op 19 februari gaat de vernieuwing van de Brugstraat van start. Het versleten
wegdek in klinkers wordt vervangen door asfalt, er komt een opgehoogde rijstrook
               
den. Gelijktijdig worden de nutsleidingen aangepakt. De werken zullen ongeveer 3,5
maand duren. De handelaars blijven te voet bereikbaar en ook laden en lossen blijft
mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Demerwal en de Korenstraat.

Veiliger oversteken op de Munsterbilzenstraat
De Munsterbilzenstraat werd ter hoogte van de Zavelstraat onlangs voorzien
van een oversteekplaats voor voetgangers. Het zebrapad liet even op zich
wachten aangezien het een gewestweg betreft die beheerd wordt door het
Agentschap Wegen en Verkeer. Dankzij de volgehouden inspanningen van de
buurtbewoners en de stad kunnen bewoners en kinderen voortaan veilig de weg
oversteken.

Stand van zaken Sint-Mauritiuskerk
      
wankel. Uit voorzorg werden daarop enkele parkeerplaatsen rond de kerk afgesloten.
       
lende leien op het dak los liggen. De herstelling van deze leien vindt plaats na de
            
weer zal de zone tussen de kerk en het oude stadhuis opnieuw worden afgesloten.

Info: 089 51 92 00 - www.bilzen.be

