
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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De huiszwam in Hof d’Intere is opnieuw opgedoken.  
En succesvol verwijderd, aldus schepen Luc  
Vloemans. Een korte chronologie van hoe ons  
schepencollege met ons cultureel erfgoed omspringt. 

De schepen stelde steeds dat er de hoogste prioriteit 
werd gegeven aan de bestrijding van de huiszwam. De 
aangetaste oppervlakken werden volledig verwijderd. 
Een professionele firma injecteerde de geïnfecteerde 
plekken tot één meter voorbij de waarneembare tekenen 
van de zwam. 

De garantie van vijf jaar die de firma gaf, bleek echter 
te optimistisch. Wie hier welke verantwoordelijkheid 

draagt, moeten schepencollege en firma maar  
uitvechten. 

Onze fractie heeft in ieder geval gepleit voor nog  
regelmatigere controles in Hof d’Intere. Tijdens de  
Zomer van Wechel bleek namelijk nog maar eens dat 
het op drie plaatsen binnen regende op de zolder. Geen 
alleenstaand geval, want de mooie tentoonstellings- 
panelen waren op sommige plaatsen al aangetast. 

De N-VA pleit dan ook voor de nodige reparaties én 
voor een balustrade, zodat het zolderraam aan de  
voorkant veilig geopend kan worden bij hitte. Ook de 
laaghangende balk boven de trap zal opnieuw extra  
gemarkeerd worden. Tenzij het schepencollege natuur-
lijk bewust zijn burgers voor het hoofd wil stoten …

Nu Europa geconfronteerd wordt met de grootste 
vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog 
moet elk lokaal bestuur doen wat kan. N-VA Lille 
staat achter de oproep van staatssecretaris Theo 
Francken om de lokale opvang uit te breiden. Wij 
gaan dan ook akkoord met het OCMW-voorstel om 
tijdelijk de crisiswoning in Wechelderzande ter be-
schikking te stellen van een Syrisch gezin in nood.

Wij zijn een open gemeente en helpen wie het nodig 
heeft, zeker gezinnen. Wij zijn gastvrij, maar niet  
naïef. Met rechten komen ook plichten.

Asielzoekers worden in een eerste fase opgevangen 
in een centrum van Fedasil of bij partners. De bewo-
ner kan daarna overgeplaatst worden naar een een 
lokaal opvanginitiatief (LOI), georganiseerd door een 
OCMW. In een LOI krijgt hij/zij beperkte materiële 
hulp in de vorm van bed-brood-bad.

De N-VA vindt dat een LOI, in afwachting van een 
structurele oplossing voor de asiel- en opvangcrisis, 
een goede manier is om voor opvang te zorgen. Daar-
bij bieden de OCMW’s de asielzoekers hulp in de vorm 
van huisvesting, voeding, sociale begeleiding, toegang 
tot juridische hulp en medische zorgen.

OCMW’s richten de opvanginitiatieven vrijwillig op 
en ontvangen in ruil hiervoor een vergoeding van de 
federale overheid. Zo dragen alle lokale besturen hun 
steentje bij.

Syrische vluchtelingen welkom in crisiswoning Wechelderzande
Huiszwam maakt  
triomfantelijke terugkeer

Weggegooide blikjes, plastic flesjes, papieren-
zakjes of sigaretten: we zien dat soort zwerfvuil 
geregeld in het Lilse straatbeeld. Meestal gaat het 
om kleine hoeveelheden, maar die vele kleintjes 
zorgen wel voor onverzorgde straten en bermen. 
De N-VA ziet daarom heil in een subsidieregle-
ment voor zwerfvuilacties.

In Lille bestaat zo’n reglement nog niet, hoewel onze 
fractie het idee al op 22 oktober vorig jaar op tafel 
legde. Volgens de schepen van Milieu moest eerst de 
milieuraad samengesteld worden. Dat adviesorgaan 
staat sinds dit voorjaar eindelijk in de startblokken. 

Op de voorbije gemeenteraad heeft de schepen beves-
tigd dat “ze er mee bezig zijn”. Laten we het hopen, 
want dit initiatief mag niet op de lange baan gescho-
ven worden.

HOE DE N-VA ZWERFVUIL WIL AANPAKKEN

Tot het subsidiereglement er eindelijk is, geven we 
alvast deze suggesties mee:

  Voorzie jaarlijks een budget voor verenigingen of 
organisaties die een zwerfvuilactie willen doen.

  Richt een controleorgaan op dat de toelage  
uitbetaalt na controle, op de dag zelf of in de week 
erna. Idealiter zitten hierin minstens de bevoegde 
schepen, iemand van de jeugd- of milieudienst en 
een vertegenwoordiger van de verenigingen.

  Bepaal de toelage op basis van de hoeveelheid 
zwerfvuil die opgeruimd is. 

Laten we hopen dat de nieuwe milieuambtenaar van 
aanpakken weet en deze suggesties meeneemt.

N-VA WIL ZWERFVUILACTIES ONDERSTEUNEN

… het masterplan voor de her-
inrichting van de dorpskern 
van Wechelderzande gegund is? 
Eindelijk zal een studiebureau 
zich hierover kunnen buigen. Een 
voorwaarde waarop onze fractie 
destijds sterk heeft gehamerd, is de 
bevraging van de plaatselijke inwo-
ners. Wie kent er immers beter de 
gebreken en de pluspunten van de 
buurt? Het klinkt allemaal veelbelo-
vend. Wij kijken met jullie uit naar 
de uitnodiging tot participatie.

… de melkerij in Gierle momenteel afgebroken 
wordt? Dit zorgt voor de nodige verkeersmoeilijk-
heden in de omgeving van de Melkerijstraat. Ook 
het verkeer in de Schoolstraat ondervindt de nodige 
hinder. Van een tijdelijk enkelrichtingstraject in de 
Schoolstraat wil het schepencollege niet weten. Dat 
kunnen de inwoners uit de omliggende straten niet 
verteren, wordt beweerd. Hopelijk verliezen ze niet 
uit het oog dat het kruispunt Schoolstraat-Brulens 
vanaf januari nog veel drukker zal worden als de 
‘containerschool’ haar deuren opent.

… het zwembad van Lille onherroepelijk verloren is? 
Het lijkt ons daarom geen slecht idee om dit gebouw 
te integreren in de huidige bibliotheek. We mogen 
best trots zijn op onze hoofdbibliotheek en de dien-
sten die zij aanbieden. Ook heel wat verenigingen 
kijken reikhalzend uit naar extra vergaderruimte. 
Waarom niet?

… ondanks ons her-
haaldelijk aandringen 
busgebruikers nog 
steeds niet veilig kun-
nen oversteken aan 
bushalte Moereind? 

… een nieuw containerpark nog niet voor morgen 
is? Toch is er actie nodig. Lille is bij de slechtste leer-
lingen van de klas qua afvalinzameling. Een slag-
boom alleen zal van onze gemeente geen koploper 
maken! Durft het schepencollege deze uitdaging aan 
of wordt de hete brij over de magische grens van 2018 
getild?

… de brug over de snelweg nog steeds op een 
onderhoudsbeurt wacht? De aanleg van de rotonde 
is uitgesteld. Ondertussen draaien automobilisten 
lustig pirouette op het kruispunt van de Gebroeders 
De Winterstraat en Moereind. De mysterieuze witte 
lijn die begin augustus verscheen in het straatbeeld is 
een slag in het water. Waarom kan de gemeente Lille 
niet wat de gemeente Rijkevorsel wel kan? 

Wist je dat …

Onze OCMW-fractie: Nicole Sneyers, Marc Daems,  
Jowan Knockaert en Ingrid Van der Eycken.

witte lijn Moereind

situatie Rijkevorsel
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Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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