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Niets duurt voort, behalve verandering

NIET WILLEN OF NIET KUNNEN?

Van 11.30
tot 18 uur
P.C. Sint-Pieter
Kerkplein Lille

Wij beleven moeilijke tijden: onze welvaart wordt aangetast en nieuwe, grote
uitdagingen dienen zich aan. We moeten én besparen én oplossingen vinden
voor nieuwe problemen. Dit vereist een moedig en doortastend bestuur, ook op
gemeentelijk vlak.
Moedig zijn, betekent dat we oude patronen doorbreken,
nieuwe situaties en omstandigheden accepteren. Een
doortastend bestuur is proactief en neemt tijdig moeilijke en
correcte beslissingen in het belang van de hele gemeenschap.

VEEL VRAGEN, WEINIG ANTWOORDEN

Spijtig genoeg stellen we vast dat het huidige bestuur het
moeilijk heeft met deze nieuwe omstandigheden. Onze
fractie in de gemeenteraad krijgt steevast één van de volgende
antwoorden op haar vragen: ‘we zijn er mee bezig’ of ‘wij
kunnen er niets aan doen: het is niet onze verantwoordelijkheid’.
Soms varieert men de replieken met ‘we moeten instantie X te
vriend houden, we kunnen ze later nog nodig hebben’ of ‘we
moeten afwachten’. Uiteindelijk betekent deze houding dat
problemen niet aangepakt worden of voor zich uitgeschoven
worden. Andere worden ontkend of de verantwoordelijkheid wordt afgewenteld.

Lille heeft een
moedig en doortasten bestuur
nodig. – Guy
Snoeckx, voorzitter N-VA Lille

V.U.: Guido Snoeckx, Moereind 81, 2275 Lille

•
•
•
•

Mosselen: 18 euro
Vidée of stoofvlees: 11 euro
Curryworst: 5 euro
Pannenkoeken: 3 euro

Om 16 uur is er de plechtige
prijsuitreiking van de jaarlijkse
fietszoektocht!

BURGER VERDIENT OPEN BESTUUR

Wij eisen van onze burgemeester en schepenen dat zij hun verantwoordelijkheid
opnemen en hun bevoegdheid en invloed aanwenden om dossiers adequaat op te
lossen. Wij vragen dat de traditionele achterkamertjes- en vriendjespolitiek vervangen
wordt door een open en transparante aanpak. Wij rekenen ook op duidelijke en
correcte informatie naar de burgers toe.
U mag erop rekenen dat de N-VA-fractie een harde maar correcte oppositie zal blijven
voeren. Wij zullen nauwlettend blijven toezien op het bestuur van onze gemeente.
We zullen dossiers blijven uitspitten en de kat waar nodig de bel aanbinden. De
oplossing van het asbestprobleem in de gemeentelijke basisschool van Lille – na twee
jaar – is hiervan een voorbeeld.

Op de Algemene Vergadering van 19 augustus duidden de bestuursleden Dirk Smets aan als
nieuwe ondervoorzitter.

www.n-va.be/lille

Reuzenschimmel in Hof d’Intere

Mobiliteit geen prioriteit

Als eigenaar van een monument of een pand in een stads-of dorpsgezicht draag je zorg
voor het waardevolle erfgoed en mag je terecht trots zijn. Zo staat het te lezen in een
brochure van de Dienst Onroerend Erfgoed. De N-VA-fractie reageerde dan ook geschokt toen ze donderdagavond 14 augustus het regenwater over de verstopte goten zag
gutsen in Hof d’Intere. Onze vrees werd helemaal bewaarheid in de trappenhal.
Een huiszwam had zich door de vochtigheid razendsnel voortgeplant. De effecten kunnen
verwoestend zijn op elementen zoals het dakgebinte, de roosteringen en plankenvloeren,
de trappen, deuren, lambrizeringen en bekledingen van muren en plafonds, lintelen en
buitenschrijnwerk.
De N-VA-fractie diende terstond een agendapunt in op de gemeenteraad om een professionele behandeling van deze ramp voor het Wechels erfgoed te eisen. Ondertussen contacteerde de technische dienst een firma. Gaat dit geld kosten? Uiteraard. Veel geld. Geld dat
niet in de begroting is ingeschreven, dat is waar.

Moeten er eerst doden vallen voor de
gemeente iets doet aan de zwarte verkeerspunten?

Een huiszwam hield lelijk huis
in Hof d’Intere, opgericht in
1649 en al 75 jaar een beschermd
monument.

WAAR IS DE PASSIE VOOR ERFGOED?

Maar wat nog meer waar is, is dat bij het huidige schepencollege de passie ontbreekt voor ons erfgoed. Zelfs ‘zorg dragen’
bleek voor Hof d’Intere al te veel gevraagd. Dit monument werd de voorbije jaren zeer stiefmoederlijk behandeld, terwijl
kunstenaars van buitenaf vinden dat wij een pracht van een expositie- en concertruimte hebben.
In- en intriest worden we van dit gebrek aan visie en passie. We kunnen alleen maar hopen dat het spreekwoord van de
ezel en de steen bewaarheid wordt.

De mobiliteitsproblemen blijven zich opstapelen in Lille. Het gemeentebestuur laat begaan. Dit is slechts een greep
uit de knelpunten. Hoe lang nog eer er een oplossing is?

•
•
•
•

Het erfgoedparcours van Lille

•

De parkeeroverlast aan het Moereind deint uit naar de Voetbalstraat en de parking aan de Vlimmersebaan. Dit is volgens het gemeentebestuur uiteraard de ‘schuld van de Lijn’.
AWV vindt dat er te weinig overstekers zijn per uur om een zebrapad te schilderen. Dat wordt dus laveren tussen het
verkeer.
Het verkeerskluwen aan de voet van de brug wordt er niet beter op, zeker met de winter in het vooruitzicht: vrachtwagens op het fietspad, sluipverkeer aan het Moereind, dichtgeslibde afritten van snelweg. Wanneer is dit niet meer de
schuld van anderen maar neemt de burgemeester verantwoordelijkheid op?
De soap van het ontbrekende fietspad aan de Lilsedijk en de Beersebaan blijft duren. Het fietspad ligt volledig op
grondgebied Beerse, weliswaar in een bos dat eigendom van Lille is. Samenwerken met Beerse is hier vereist.
Wij vrezen dat de betonblokken die de doorgang Beerseheide-Lilsedijk richting Beerse afsluiten, momenteel alle onderhandelingen hebben opgeblazen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Wist je dat ...
•
•
In 2008 verwierf de gemeente de villa
Goetschalckx.

In juni 2010 werd de treurbeuk aan de
villa op nippertje gered. In september
2014 was deze plek het ophaalpunt voor
azalea’s tijdens de Kom op tegen
Kankerverkoop?!

In april 2014 was er de officiële opening
van ‘In stormen sterk’. Momenteel
brandt de vraag ‘wat als de molen van
Gierle geen wind meer vangt’ op de lippen van alle erfgoedvrienden. Bedreigt
de ruimtelijke ontwikkeling op de site
van de oude melkerij ook dit monument?

Stop met memmen, wij willen zwemmen
In 2005 werd het Lilse zwembad nog grondig vernieuwd en uitgebreid. Kostprijs: 2 miljoen euro. Maar in augustus 2012
volgde de sluiting omdat in de kuip tegels loskwamen. Twee jaar later kunnen we nog steeds niet in het zwembad terecht.
Jong-N-VA hekelt vooral het feit dat het schepencollege zich al te graag verschuilt
achter de noodoplossing om de schoolkinderen van Lille elders te laten zwemmen. Maar ondertussen gaat er kostbare tijd verloren. ‘We zijn ermee bezig’
wordt tot in den treure herhaald.

•
•
•

… onze gemeente nog altijd geen overzicht heeft van de problemen die kunnen ontstaan bij de afkoppeling van elektriciteit en ook niet van plan is dat snel te doen? Van een noodplan is er al helemaal geen sprake.
… er zeven bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek over de bouwvergunning van de
basisschool in Gierle? Is dit opnieuw een gevolg van de manke communicatie en het gebrek aan vooruitziendheid
vanwege het huidige schepencollege?
… de kerkfabriek van Lille weer eens 14 884 euro in het rood ging zodat de gemeente moet bijpassen? De drie andere
kerkfabrieken letten veel beter op hun centen.
… we opnieuw een grondafstand voor openbaar nut in een verkaveling voor weekendverblijven moesten stemmen?
De N-VA-fractie stemde tegen want voor ons is het verzadigingsniveau nu echt wel bereikt.
… onze burgemeester de voorbije maanden tot twee maal toe ontkende iets te weten over de plannen voor de oude
melkerij in Gierle? Uit documenten blijkt dat het schepencollege al in 2012 op de hoogte was. Van transparant samenwerken met de oppositie is nog steeds geen sprake.

U was weer fantastisch op 11 juli!

Er zijn verschillende opties die allemaal hun pro’s en contra’s hebben en die
volgens ons grondig bestudeerd moeten worden. Er is de mogelijkheid van een
renovatie en van een herlokalisering weg van het centrum, dichter bij het sportcentrum Balsakker. Of misschien kan er beter samengewerkt worden met andere
gemeenten, zoals Vlaanderen ook promoot. Hoe dan ook: het huidige probleem
verdient dringend een oplossing.

lille@n-va.be

www.n-va.be/lille

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
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