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LILLE
Bijna halfweg!
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, neemt ook de lokale  
politiek de draad weer op. Bijna drie jaar voert onze negenkoppige 
fractie nu al oppositie in de Lilse gemeenteraad. We houden de 
vinger aan de pols van de gemeente. En dat is nodig.

www.n-va.be/lille
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LILLE Niets duurt voort, behalve verandering

Zondag 11 oktober
Van 11.30 uur tot 18 uur
P.C. Sint-Pieter, Kerkplein, Lille 

Op het menu:
• Mosselen 18 euro
• Videe of stoofvlees 11 euro
• Curryworst    5 euro
• Pannenkoeken   3 euro 

Om 16 uur: prijsuitreiking van de
fietszoektocht 
 
Iedereen van harte welkom!

N-VA-MOSSELFEEST

N-VA Lille 
vierde 11 juli 
in stijl!

Open communicatie blijft bijvoor-
beeld een heikel punt voor dit  
schepencollege. Dankzij onze  
voortdurende opmerkingen zijn  
de verslagen van de gemeenteraad 
nu tenminste nauwkeurig en  
overzichtelijk. 

Maar raadsleden kunnen de in- en 
uitgaande post nog steeds niet di-
gitaal raadplegen en we vermoeden 
dat de meerderheid de verslagen niet 
grondig doorleest. 

Hoe verklaar je anders dat de stem-
ming over de publicatie van vragen 
van ouders over de school in Gierle 
op de gemeentelijke website onder 
de mat geveegd werd? Omdat de 
meerderheid tegen die publicatie 
stemde misschien? 

NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL

“We zijn ermee bezig” blijft onder-
tussen het mantra van de meerder-
heid. Daarom blijft de N-VA docu-
menten opvragen en lastige vragen 
stellen. U kan op ons rekenen want 
er valt nog veel te doen! Het zwem-
bad, de sporthal, het containerpark, 
de school in Gierle, het masterplan 
inclusief Hof d’Intere in Wechelder-
zande, de verkeerssituatie rond de 
brug over de snelweg, het fietspad 
richting Lichtaart en richting Malle, 
het nieuw administratief centrum, 
de verhuis van de politie naar Huis 
Goetschalckx. 

Wordt uw geld wijs en voor de juiste 
dossiers gebruikt? We blijven u 
ervan op de hoogte houden.
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Niets duurt voort, behalve verandering

www.n-va.be/lille

Iedereen steunt de inspanningen om 
hernieuwbare energie op te wek-
ken. Maar weinig mensen willen een 
windmolen in hun achtertuin. Want 
dat gaat gepaard met geluidsoverlast, 
slapeloosheid en andere irritaties. Ook 
in Lille moeten we daarom met die 
bezorgdheden rekening houden.

De Hoge Gezondheidsraad erkent dat 
windturbines een weerslag hebben op 
de volksgezondheid en het welzijn van 
de bevolking. Zij stellen dan ook dat 
bij elk windenergieproject alle belang-
hebbenden inspraak moeten hebben in 
het ontwerp en de uitvoering van het 
project. De CD&V-meerderheid in Lille 
denkt daar echter anders over.

WEINIG OPENHEID OVER (MOGELIJK) 
TWAALF NIEUWE WINDMOLENS
Op de gemeenteraad van  
27 januari gaf de meerderheid zichzelf 
een ‘vrijgeleide’. Er zou geen bespre-
king of beslissing over windenergie 
komen. Enkel het schepencollege wikt, 
weegt én beslist. Daarmee wordt nage-
noeg de helft van de vertegenwoordi-
gers van het volk buitenspel gezet. Het 
spreekt voor zich dat de N-VA-fractie 
daar niet akkoord mee kon gaan.

Enkele dagen na die gemeenteraad 
berichtten alle kranten dat er mogelijk 
twaalf nieuwe windmolens komen 
langs de E34 op het grondgebied van 

Vorselaar, Lille en Vosselaar. De artikels 
vermeldden dat er hiervoor een studie 
met screening is besteld. Maar de Lilse 
gemeenteraad kreeg enkel de visienota 
en de provinciale screening uit januari 
2010 te zien. Niet bepaald transparant 
bestuur, volgens ons. 

WAT DEED DE WIND DRAAIEN?
Op zich is het al bizar dat de drie 
gemeentebesturen zes jaar wachtten 
met het schrijven van die visienota. 
Misschien ligt het wel aan het negatieve 
advies van het schepencollege in  
januari 2011 over de bouw van twee 
(geen twaalf) windmolens langs de 
E 34. Werden toen onder meer aan-
gehaald als reden voor het negatieve 
advies: geluidsoverlast, een matig 
gemiddeld windgebied, de locatie 
in waardevol agrarisch gebied en de 
impact op fauna en flora. Wat deed de 
wind draaien?

De N-VA is voor het gebruik van 
windenergie. Mits er aan één duidelijke 
voorwaarde wordt voldaan: wind- 
molens mogen zo weinig mogelijk hin-
der veroorzaken voor de omwonenden. 

OVERLAST VOOR WECHELDERZANDE 
EN GIERLE NIET NEGEREN!
We zijn vooral bezorgd over de impact 
op Wechelderzande en gedeelten van 
Gierle. Wechelderzande kent nu al erg 
veel overlast van de snelweg, het cross-
terrein en de modelvliegtuigjes.  
Bovendien is het er toegestaan om tot 
tegen de snelweg te bouwen.  
Onze fractie eist dan ook dat alle be-
langhebbenden (met name de omwo-
nenden) volledig en in alle openheid 
geïnformeerd en betrokken worden bij 
een mogelijk wind-turbineproject.
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In 2011 zei het gemeentebestuur nog neen tegen windmolens, maar nu is de wind gedraaid.

Windturbines: wel turbulentie, geen transparantie

Een vraag? Een bemerking?
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.



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.

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

•  Niet-leden: 15 euro
•  Wie voor 8 april N-VA-lid 

wordt, eet gratis!

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-VA- 
provincieraadslid Marleen Peeters 
laat dit waardevolle project niet 
verloren gaan.

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

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.”

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

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

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.

Maar de gemeente Lille heeft blijk-
baar in dit plan tot wijziging fouten 
gemaakt waardoor de deputatie niet 
anders kon dan het voorstel tot ver-
legging af te keuren. Er kan wel nog 
beroep worden aangetekend bij de 
Vlaamse Regering. 

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

Ontbijt met 
Jan Jambon

zondag 17 april
vanaf 9 uur
Parochiezaal  
Noorderwijk (Ring 27)

G-sport: ook na dit jaar nog een prioriteit

Gedeeltelijke verlegging voetweg 44 afgekeurd

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. 

In het najaar werd de verkoop van het stuk bos goed-
gekeurd 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 vol-
ledig met Vlaamse subsidies. De provincie staat in voor 
het beheer en toezicht. De woonwagenbewoners kun-
nen maximaal drie weken op het terrein verblijven en 
moeten hun plaats vooraf reserveren. Uiteraard moeten 
zij ook het verblijfsreglement naleven. Zo wil de provin-
cie overlast vermijden en orde en rust voor de bewoners 
van het Gielsbos en de straten errond nastreven.

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.

Waarom komt er een doortrekkersterrein in Gierle?

www.n-va.be/lillelille@n-va.be

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 

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.

Meer nettoloon, 
ook in 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. 

Ook gepensioneerden genieten 
vanaf januari van het voordeel 

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.

Gezellige drukte op 
jaarmarkt

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.

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

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.

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

HOE INSCHRIJVEN?
 Inschijven kan bij Yoleen Van Camp via yoleen.vancamp@n-va.be of een telefoontje naar 0479 08 00 71.

Stort vóór 8 april het juiste bedrag op BE65 9790 7228 3896 met  vermelding ‘Ontbijt + naam +  aantal deelnemers’.

Hoe inschrijven?
 Inschijven kan bij Yoleen Van Camp via yoleen.vancamp@n-va.be of een telefoontje naar 0479 08 00 71.

Stort vóór 8 april het juiste bedrag op BE65 9790 7228 3896 met  vermelding ‘Ontbijt + naam +  aantal deelnemers’.

Provincieraadslid Marleen Peeters



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

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.

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.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

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. 
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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.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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

:maanrooV:maaN

Straat:

:etneemeG:edoctsoP

/     /     :mutadetroobeG:liam-E:.leT

Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


