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Beste inwoners

zondag 10 juli in P.C. De Zandfluiter, Wechelderzande

Vier de Vlaamse feestdag met ons mee!

U leest in dit blad onder meer
dat onze raadsleden volop de
belangen van alle vier de deelgemeenten ter harte nemen.
Denk daarbij aan rioleringswerken
in de Broekzijstraat in Lille,
het kerkhof in Poederlee,
omgevingswerken rond de
modulaire school in Gierle en het
wensbeeld van Wechelderzande.

13 uur - 13.30 uur:
verwelkoming met
aperitief
13.30 uur - 14.30 uur:
11 julispeech door Ben
Weyts, Vlaams minister
van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn

Maar ook in dossiers zoals het
zwembad en het SAVE-charter
dragen we ons steentje bij. Als
grootste oppositiepartij zijn we
niet bang om onze visie te delen
via goed onderbouwde tussenkomsten in de gemeenteraad.
We wegen op het beleid, maand
na maand.
Hebt u punten ter verbetering,
wil u graag uw mening kwijt of
gewoonweg een vraag stellen?
Contacteer ons dan via onze website of via de Facebookpagina.
Ik wens u allen een zonnige zomer
met talrijke mooie momenten
onder familie en vrienden!
Marleen Peeters
N-VA-fractieleider en
provincieraadslid
marleen.peeters@n-va.be
0478 56 08 89

Vanaf 15 uur: 		
Heerlijke barbecue
(mits inschrijving)
Dessertjes en
dranken aan
democratische
prijzen – verrassing
voor de kinderen –
vegetarisch menu
mogelijk

K
 om luisteren naar minister
Ben Weyts!

U bent op 10 juli vanaf 13 uur welkom om samen met de
N-VA de Vlaamse feestdag te vieren.
Inschrijven kan tot woensdag 6 juli. Schrijf u in via
werner.vanrooy@n-va.be of telefoneer naar 0472 69 63 91.
Vermeld duidelijk het aantal deelnemers en of u een vegetarisch
menu wil. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tussen
6 en 12 jaar 8 euro en wie jonger is dan zes jaar eet gratis.
Stort het juiste bedrag op BE89 7512 0646 9085 met
vermelding van ‘bbq + naam + aantal deelnemers’. Bent u nog
geen N-VA-lid maar wordt u het voor 6 juli? Dat mag u gratis
deelnemen aan de barbecue.

4de N-VA Fotozoektocht
Deelnameformulier: 8 euro

Inclusief vijf traktaties: Den Eik (G), Sint-Pieter (L),
de Crawaett (L), ‘t Schuurke (P) en de Zandfluiter (W).

Eerste prijs: een fiets

Alle deelnemers vallen in de prijzen!
Prijsuitreiking tijdens het jaarlijks
N-VA-mosselfeest op zondag 9 oktober
in P.C. Sint-Pieter.

Verkooppunten:
•
•
•
•

AXA-kantoor Goossens (P)
André Pluym (L)
Marleen Peeters (W)
deelnemende horecazaken

Veel plezier!

G
 eniet van een heerlijke
barbecue!

door de
vier
deelgem
eenten
 van
1 juni t
ot
30 sept
ember
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DENKEN.DURVEN.DOEN.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Nieuw bestuur voor N-VA Lille

Hoe een masterplan een wensbeeld werd

N-VA Lille verkoos op 9 maart een nieuw afdelingsbestuur voor de volgende drie jaar. We stellen graag
enkelen van hen aan u voor in dit blad. Op onze website vindt u namen en functie van het voltallige bestuur.

Rini Leppens

Communicatie, website en Facebook
rini.leppens@n-va.be

Bart Vyncke

Joachim Van Rooy

OCMW-raadslid, sociale zaken
bart.vyncke@n-va.be

Jongerenwerking
joachim.vanrooy@n-va.be

Zwembad houdt deuren dicht

Voor de vierde zomer op rij geen zwemmers in Lille
Ook deze zomer kan u niet gaan
zwemmen in het zwembad van Lille.
Het schepencollege blijft volhouden dat
het op zoek is naar een oplossing. Maar
de buurgemeenten zijn niet geïnteresseerd in een samenwerking. Vorselaar
wil dan wel nagaan of een gezamenlijk
zwembad met Lille mogelijk is, maar de
studie daarnaar wil de gemeente niet
mee financieren.

gewoon samen een dorp te zijn!

Bart Vyncke, Marleen Peeters, Els Peerlinck, Jan Stevens
Johan Verlinden staat niet op de foto.

Vergroot de hoop

Help kankeronderzoek vooruit met taxussnoeisel
In dit snoeisel zit immers een molecule die
grondstof is voor medicijnen die kanker
bestrijden. De verkoop van het snoeisel in
de hele wereld wordt mee gerealiseerd door
Jan Stevens, één van onze N-VA-raadsleden.
Doe mee en vergroot de hoop voor de
kankerpatiënten!

Wist je dat…

werkelijkheid worden. Voorts blijven we
hameren op de aanleg van ontbrekende
veilige oversteekplaatsen, bijvoorbeeld
aan de bushalte aan het Moereind en
aan de Lidl in Lille. Langs de drukke
Poederleeseweg liggen al mooie fietspaden, maar we moeten er ook voor
zorgen dat je als fietser gemakkelijk aan
de overkant geraakt.

Parking aan oud gemeentehuis in Poederlee
N-VA-raadsleden Sofie Van Olmen en Paul
Verswyvel vroegen op de gemeenteraad van
april om het ontwerp van de parking aan het
oud gemeentehuis in Poederlee aan te passen.
Ze vroegen onder meer een extra parkeerplaats voor mindervaliden. Vlak aan een

lille@n-va.be

De Wechelaars werden bovendien betrokken in de brainstorm
over de plannen, een voorwaarde die bovenaan ons verlanglijstje
stond. De N-VA-raadsleden uit Wechel – Bart, Els, Jan, Marleen
en Johan – blijven de plannen van dichtbij volgen. Wij streven
er samen met u naar om Hof
d’Intere en de pastorij te kunnen Geef Wechelderzande open ruimte om
integreren in het dorpsleven. Met
samen te komen, om te feesten, om
een plek voor de verenigingen.

In ongeveer 90 procent van de Vlaamse
gemeenten, waaronder Lille, kan je
snoeisel van de taxushaag gratis naar het
containerpark brengen tussen 15 juni tot
31 augustus. De organisatie ‘Vergroot De
Hoop’ zorgt voor de verdere behandeling.

Veiliger verkeer in Lille weer stapje dichterbij

Wij hopen met u dat alle beloftes rond
nieuwe en te vernieuwen fietspaden

In 2013 pakte de N-VA uit met een masterplan om de
dorpskern van Wechelderzande te hernieuwen. We waarderen
dat onze visie in het huidige wensbeeld weerspiegeld wordt.
De plannen die voorliggen, omvatten een tuin rond de
kerk, een centraal plein, extra ruimte voor terrassen, extra
parkeerplaatsen voor lang parkeren aan Hof d’Intere en een
heropwaardering van den dries.

Voor de N-VA is het zo klaar als een
klontje: het oude zwembad is reddeloos
verloren en voor een nieuw is er geen
geld. We vragen dat de meerderheid
daar eerlijk over is. Ook stellen we voor
dat er een reglement komt dat alle inwoners, niet alleen de schoolkinderen,
opnieuw baantjes laat trekken.

SAVE-charter beschermt zwakke weggebruikers
Met de ondertekening van het
SAVE-charter brengt de N-VA
veilig(er) verkeer in onze dorpskernen
weer een stapje dichterbij! Het charter
belooft een beleid dat alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en
jongeren, beter beschermt.
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bushalte en in de buurt van een aantal
handelszaken, een apotheker en kinesist is
dit geen overbodige luxe. Ook een doorsteek voor voetgangers naar de Wijngaard
en basisschool De Wingerd en een vuilnisbak op de parking werden aangekaart.

 ... EANDIS bekijkt op welke gemeentelijke gebouwen men zonnepanelen kan plaatsen? Van de windmolens nog
geen nieuws …
 ... de gemeente zowel SABAM als de billijke vergoeding voor de Schuur, de openbare bibliotheek en de drie sportcentra zal
betalen? Voor een haalbaarheidsstudie naar een gezamenlijk zwembad met Vorselaar is er dan weer geen geld.
 ... de wagens van de gemeente uitgerust worden met een systeem dat toelaat hen altijd en overal te volgen?
 ... er plannen in de maak zijn die ervoor moeten zorgen dat alle sportterreinen voortaan in
de juiste zone liggen? Wanneer onderneemt de gemeente actie tegen het permanent wonen in de
weekendzones?
 ... de cafetaria van de vernieuwde en uitgebreide sporthal langer en elke dag zal open zijn?
 ... het kruispunt van de Lange weg en de Beulk op 30 mei weer blank stond? Het water van de
riolen kwam de huizen binnen via het bad en de douches. Wat gaat de gemeente hieraan doen?

Graag geziene gasten in Lille
O
 p 17 april was minister Jan Jambon onze
gastspreker tijdens het N-VA-ontbijt.

N-VA Lille organiseert geregeld leuke activiteiten.
Bent u er de volgende keer ook bij?

O
 p 13 mei hield N-VA Lille een quiz
onder de leiding van Peter Wouters,
Vlaams Parlementslid uit Deurne.

www.n-va.be/lille

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
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.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Nieuwe jobs in kmo’s
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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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