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LILLENiets duurt voort, behalve verandering
LILLE
Niets duurt voort, behalve verandering

Windturbines: wel turbulentie, geen transparantie
Bijna halfweg!
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Onze fractie eist dan ook dat alle belanghebbenden (met name de omwonenden) volledig en in alle openheid
geïnformeerd en betrokken worden bij
een mogelijk wind-turbineproject.

Laat het ons weten via het formulier op www.n-va.be/ lille, via onze Facebookpagina of met een mailtje
naar een van onze raads- of bestuursleden. Wij houden u verder op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit dossier.

www.n-va.be/lille
www.n-va.be/lille

G-sport: ook na dit jaar nog een prioriteit

Aansluiting asielzoekers bij
zorgkas ZIV kan besparen
op OCMW-kosten
Elke erkende vluchteling moet zich aansluiten
bij een ziekenfonds, net zoals alle burgers in dit
land. De N-VA vindt dat de OCMW’s de erkende
vluchtelingen moeten aansluiten bij het ziekenfonds
met de minste kosten, in dit geval de Hulpkas Ziekte
en Invaliditeit (ZIV). Hier is de aansluiting kosteloos.
Als belastingbetaler hebt u hier ook baat bij, want het
OCMW van Lille kan dan op de kosten besparen. De
erkende vluchteling heeft bovendien geen nood aan de
aanvullende verzekeringen die grote ziekenfondsen
aanbieden.
Onze OCMW-mandatarissen Nicole Sneyers, Els
Peerlinck, Marc Daems en Bart Vyncke hebben dan

Gezellige drukte op
jaarmarkt

Bart Vyncke en Els Peerlinck vervangen sinds januari
Jowan en Ingrid in de OCMW-raad. Wij danken Ingrid en
Jowan voor hun inzet de voorbije drie jaar.
ook een voorstel ingediend op de OCMW-raad van
februari om deze verplichte aansluiting bij Hulpkas
ZIV door te voeren. Benieuwd of de meerderheid hierin
wil meegaan.

“Op 9 januari nodigde ik mijn
collega-ambassadeurs van de

om de toekomst van de G-sport te
garanderen en verder uit te bouwen.

In het najaar werd de verkoop van het stuk bos goedgekeurd op de raad van bestuur van het Gielsbos. Op
28 januari keurde de provincieraad het voorstel goed.
De verwerving en inrichting van het terrein gebeurt volledig met Vlaamse subsidies. De provincie staat in voor
het beheer en toezicht. De woonwagenbewoners kunnen maximaal drie weken op het terrein verblijven en
moeten hun plaats vooraf reserveren. Uiteraard moeten
zij ook het verblijfsreglement naleven. Zo wil de provincie overlast vermijden en orde en rust voor de bewoners
van het Gielsbos en de straten errond nastreven.

van de kleinere belastingschijf
van dertig procent.
Word je in deze schijf belast,
dan hou je voortaan ongeveer
12 euro per maand meer
pensioen over.

Op mijntaxshift.be kunt u zelf nagaan
hoeveel nettoloon u vanaf nu krijgt.

Na heel wat wikken en wegen plant de provincie een
doortrekkersterrein van ongeveer 20 standplaatsen in
de buurt van het Gielsbos. Het schepencollege werd
vorige zomer op de hoogte gebracht van die plannen.

Nu de grond achter de zagerij in de
Beulk verkaveld wordt, drong onze
fractie eropaan om de bestaande
voetweg die over de zagerij liep en
daardoor niet meer toegankelijk was,
niet af te schaffen maar te verleggen.
Zo ontstaan handige doorsteekjes
voor de bewoners van de verkaveling.
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De N-VA-afdelingen van Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille en Vorselaar nodigen u
uit op een luxe-ontbijt met gastspreker Jan Jambon, vicepremier en minister van
Binnenlandse Zaken.
• Niet-leden: 15 euro
• Wie voor 8 april N-VA-lid
wordt, eet gratis!

Europa en Vlaanderen verplichten elke provincie om
doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners in
te richten. Momenteel is er in Vlaanderen een nijpend
tekort van 400 à 500 standplaatsen. Omgerekend zijn er
dat 80 à 100 per provincie.

Gedeeltelijke verlegging voetweg 44 afgekeurd

zondag 17 april
vanaf 9 uur

Ontbijt met
Jan Jambon

lille@n-va.be

Onmiddellijk beloofde Tine om het
kabinet Sport van minister Philip
Muyters hierover te contacteren.
Ondertussen kon ze ons geruststellen: op het kabinet zijn de medewerkers volop voorbereidingen aan het
treffen en lopen er al vele gesprekken

Waarom komt er een doortrekkersterrein in Gierle?

Meer nettoloon,
ook in Lille

Ook gepensioneerden genieten
vanaf januari van het voordeel

Hoeveel kost het?
• Leden: 12,50 euro
• Kinderen tot 12 jaar: 5 euro

G-sport, Kamerlid Yoleen Van Camp
en Vlaams volksvertegenwoordiger
Tine Vandervloet, uit op de vierde
manche van de IOK G-trofee op de
Lilse Bergen”, zegt Marleen. “Zo
konden Yoleen en Tine met eigen
ogen aanschouwen wat de provincie
voor de G-sporters betekent.”

Lees meer hierover op de Facebookpagina van N-VA Lille.

“De helft van alle werknemers
houdt sinds januari meer dan
50 euro extra nettoloon over.
Meer concurrentiekracht
en minder lasten op arbeid,
daar draait de taxshift
om”, verklaart minister
van Financiën Johan Van
Overtveldt.

Dankzij het mooie weer was het opnieuw
een drukte van jewelste op de jaarmarkt.
Onze ballonnen en wafels voor de kinderen
waren voor tijd de deur uit. Hartelijk dank
voor uw aanwezigheid aan onze stand.

Het G-sportfonds biedt personen
met een beperking alle kansen om
te sporten en te bewegen. Dankzij
de onvoorwaardelijke steun van
het provinciebestuur en heel wat
bedrijven krijgen G-sporters zo een
volwaardige sporttoekomst. Vanaf
1 januari 2017 zal G-sport echter
geen bevoegdheid meer zijn van de
provincie. Maar N-VAprovincieraadslid Marleen Peeters
laat dit waardevolle project niet
verloren gaan.

Maar de gemeente Lille heeft blijkbaar in dit plan tot wijziging fouten
gemaakt waardoor de deputatie niet
anders kon dan het voorstel tot verlegging af te keuren. Er kan wel nog
beroep worden aangetekend bij de
Vlaamse Regering.
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www.n-va.be/lille

De N-VA-fractie blijft het dossier
opvolgen, want wij ijveren voor het
behoud en de uitbreiding van het tragewegennet in onze vier gemeenten.

Provincieraadslid Marleen Peeters

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.
In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en spor t uit te voeren.

Liesbeth Homans

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.

Luk Lemmens,
gedeputeerde
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Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd.
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen,
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld.
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Jan De Haes,
fractievoorzitter
provincieraad

Bruno Peeters,
gedeputeerde

Vlaanderen

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft:
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de
provinciale hervorming.”

“Antwerpen investeert in
fietsveiligheid en cultuur.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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