
VERKIEZINGSDRUKWERK - V.U.: MARLEEN PEETERS, MOEREIND 19, 2275 LILLE

LILLE
 lille@n-va.be I  www.n-va.be/lille I april 2019 I nr. 1

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Tom Kersemans is uw 
N-VA-kandidaat op 26 mei. 
Lees meer op blz. 2 en 3.

Politie blijft op haar 
vaste plaats

Het nieuwe gemeentehuis, 
uitgetekend door het vorige 
bestuur, is ondertussen toe 
aan de nieuwe bewoners. Het 
is een ruim gemeentehuis, 
maar blijkt toch nog verschil-
lende gebreken te vertonen, 
met name de afwerking is 
helaas niet naar behoren 
uitgevoerd. Ook vinden we de 
ligging ten opzichte van het 
huis Goetschalckx nog steeds 
zeer jammer.

Normaal gezien zou ook de po-
litie verhuizen, maar het nieu-
we bestuur heeft gekozen voor 
standvastigheid: de politie blijft 
op haar vaste plek tegenover 
het huidige gemeentehuis. Huis 
Goetschalckx zal een nieuwe 
functie krijgen die hoort bij de 
pracht van het gebouw.

Een terugblik op de eerste 
maanden van burgemeester 
Marleen Peeters
Beste inwoner

Hoewel 2018 voor mij begon onder 
een niet zo helder gesternte, konden 
we eindigen met een gouden randje. 
14 oktober deed de grondvesten van 
Lille daveren: de N-VA haalde 38,1 
procent van de stemmen, onze coa-
litiepartner deed het ook fantastisch 
en met 1 644 voorkeursstemmen 
zou ik burgemeester worden van een 
gloednieuwe, onuitgegeven coalitie 
in het Lilse.

Vaak is me gevraagd hoe ik die be-
wuste dag nu eigenlijk beleefd heb. 
In de ochtend lieten de zenuwen me 
gelukkig met rust. Ik kon zelfs ge-
nieten van een stukje taart bij mijn 
petekindje. Toch ontvlamden de 
zenuwen als weleer toen het uur van de waar-
heid aanbrak. Eigenlijk ben je erg zenuwach-
tig aan de ene kant, maar toch ook kalm en 
gefocust aan de andere kant. Toen de uitslag 
vervolgens binnenkwam, was ik zo overdon-
derd dat de emoties pas naar boven kwamen 
toen ik de zaal van Sint-Pieter binnenstapte 
en ik onthaald werd met een prachtige bos 
gele bloemen. Toen waren we al van één ding 
zeker: de coalitie was gesmeed.

Een tijdje later legde ik de eed af bij de gou-
verneur in gezelschap van mijn gezin, mijn 
moeder, schoonouders en Jan Stevens, mijn 
mentor in de zes voorbije jaren. Hij was naast 
mijn echtgenoot, de man die me onvoorwaar-
delijk bleef steunen. 

Sinds 1 januari is mijn leven enorm ver-
anderd, maar je zal me er niet over horen 
klagen. Hier hebben de vorige en huidige 
N-VA-raadsleden, -bestuursleden en ikzelf 
zes jaar lang keihard voor gewerkt. Ik ben ook 
mijn gezin enorm dankbaar voor de kans die 
ze mij gegeven hebben: het is niet altijd een-
voudig om met een dorpspolitica te moeten 
samenleven. Geloof me vrij. Ik ken mezelf!

Burgemeester zijn betekent voor mij: 100 
procent inzet voor onze gemeente en haar in-
woners. Ik wil er zijn voor iedereen: inwoners, 
gemeentepersoneel, verenigingen … 

Marleen Peeters
Burgemeester
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Tom Kersemans 
is uw N-VA-kandidaat op 26 mei

Geef de Kempen een stem in Brussel

Tom Kersemans
Plaats 16 Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers te kiezen in het Vlaamse, federale en 
Europese parlement. Vanuit Lille is Tom Kersemans uw N-VA-kandidaat. U vindt Tom op plaats 16 op de 
N-VA-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze redactie stelde Tom enkele vragen. 

Waarom wil je dit engagement aangaan, Tom? Lokaal merken 
we nogal wat ongerustheid over migratie en veiligheid.
Die bezorgdheden voel ik persoonlijk ook. Welke toekomst 
kan ik mijn kinderen in de huidige maatschappij bieden? 
Welke toekomst hebben onze kinderen nog? Ook voelen we 
duidelijk de migratiedruk die in de Kempen toeneemt, waar-
door ook de daaraan gekoppelde problemen stijgen. 

Wat zijn je voornaamste bezorgdheden?
Ik ben vooral bezorgd over het meer en meer verdwijnen van 
de normen en waarden die onze cultuur in het verleden hoog 
in het vaandel droeg. Ik ben trots op de prestaties van onze 
westerse cultuur en ga prat op de verwezenlijkingen van die 
cultuur, zowel op wetenschappelijk als op cultureel vlak.

Welke veranderingen zijn voor jou prioritair? 
Op gebied van veiligheid dienen we dringend te evolueren 
naar een actieve bestuurlijke handhaving, wat betekent dat 
alle veiligheidsgeledingen samenwerken en informatie uit-
wisselen via een daartoe opgericht platform. In het verleden 
heeft voormalig minister Jambon belangrijke stappen in die 
richting gezet.

Zaken veranderen heeft heel wat voeten in de aarde. We 
moeten vandaag de dag rekening houden met allerlei interna-
tionale verdragen en akkoorden, waardoor we steeds minder 
controle hebben over onze eigen bevoegdheden. We moeten 
opnieuw onze soevereiniteit in handen nemen, want daar ging 
het Marrakesh-pact vooral over. Dat beslissingen genomen 
worden door internationale organen die geen enkele verant-
woording moeten afleggen en daarmee landen veroordelen tot 
een bepaald beleid, zonder dat we daarin inspraak hebben. 

Die internationale bezorgdheid reflecteert ook op nationaal 
vlak. Binnen de Belgische structuur is verandering zeer 
moeilijk. Bovendien maken de verschillende wetten en struc-
turen van dit land het lastig om op nationaal vlak zaken te 
veranderen. Daarom vind ik de stap naar confederalisme een 
logische keuze, om écht op verandering te kunnen inzetten.

Wat is je standpunt over ons klimaat?
De N-VA wil niet doemdenken en nieuwe groene belastin-
gen invoeren, maar voor innovatie, investeringen en een 
optimistische en positieve toekomstvisie kiezen. Ecologische 
vooruitgang kan hand in hand gaan met economische voor-
uitgang. Ik schaar me dan ook volledig achter de visie van 
mijn partij. Alle taboes moeten van tafel. We moeten op vlak 
van energie kiezen voor duurzame, bevoorradingzekere en 
betaalbare energie. 

Je was werkzaam op het kabinet van Theo Franken. Wat was 
jouw taak?
Ik was onder andere verantwoordelijk voor de uitbreiding 
van de gesloten centra in België om het aantal repatriëringen 

van (criminele) illegalen te verhogen. Zo zaten er verschil-
lende projecten in de pipeline die helaas niet gerealiseerd 
worden door de val van de regering in december. De be-
doeling was om het aantal plaatsen in de gesloten centra te 
verdubbelen tot meer dan 1 200 plaatsen. Het nieuwe kabinet 
van minister De Block lijkt hier echter geen prioriteit van te 
maken. Er is 87 miljoen euro om 3 250 opvangplaatsen te 
creëren, maar geen middelen om in te zetten op terugkeer. 

Daarnaast heb ik ook een EU-project mee opgestart rond de in-
trekking van buitenlandse verblijfsvergunningen voor personen 
die in België veroordeeld werden. Dat zorgde voor een intensieve 
samenwerking met Spanje en Italië. Dat proces, namelijk het 
intrekken van de asielvluchtstatus van vreemdelingen die terug-
reizen naar hun land van herkomst waaruit ze gevlucht zijn, was 
tevens een initiatief dat ik ontwikkelde op het kabinet. 

Wat is jou het meest bijgebleven in die jaren?
Dat moet wel de antraxbrief geweest zijn, die op het kabinet 
toekwam. Als gevolg daarvan moest het kabinet in qua-
rantaine. Zo was er even onzekerheid over wie volledige 
ontsmetting moest krijgen. Uiteindelijk bleek dat onze twee 
onthaalmedewerkers rechtstreeks in contact waren gekomen 
met de brief. Zij moesten een speciale procedure volgen, 
waarna ze zich nog aan een grondig onderzoek in het zieken-
huis moesten onderwerpen. Achteraf bleek er gelukkig niets 
aan de hand te zijn.

Gaat het ons lukken om Lille naast het veldrijden ook op 
politiek vlak op de kaart te zetten?
Mocht ik enkele jaren geleden gevraagd hebben om Lubbeek 
aan te duiden op de kaart, zouden weinigen onder ons de 
gemeente weten liggen. Tot de komst van Theo Francken in 
het parlement. Zo wil ik ook een sterke vertegenwoordiging 
van de Kempen om in Brussel belangen van onze regio te 
kunnen verdedigen. Daarom hoop ik op de steun van onze 
Lilse bevolking te kunnen rekenen om Lille mee op de kaart 
te zetten.

Ik pleit voor een platform 
waarop alle veiligheidsdiensten 
samenwerken en informatie 
uitwisselen.

Yoleen Van Camp
uit Herentals
Plaats 6 Kamer van Volksvertegenwoordigers

Yoleen Van Camp is het jongste lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en momenteel de enige 
Kempenaar voor onze fractie daar. Vanop plaats 6 is ze de kopvrouw om de belangen van onze regio in 
Brussel te behartigen. Als ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid staat ze dag in dag uit op de 
barricaden voor een betaalbare gezondheidszorg en betere werkomstandigheden voor onze zorgverleners. 
Als uitgesproken dierenvriend houdt Yoleen dierenwelzijn hoog op de politieke agenda.

Tinne van der Vloet
uit Merksplas
Plaats 11 Vlaams Parlement

Tine van der Vloet uit Merksplas is een parlementslid met de voeten in de praktijk. Ze mocht al vijf jaar 
werken binnen de commissie Welzijn in het parlement. Ze wil graag de volgende jaren haar steentje blijven 
bijdragen aan een warm en sociaal Vlaanderen. Daarvoor vraagt ze uw steun. 

Naast Tom Kersemans staan er op de N-VA-lijsten nog heel wat Kempense kandidaten. 

Kamer van Volksvertegenwoordigers:
• Kristof Hendrickx (Arendonk): plaats 9
• Mireille Colson (Herselt): plaats 11 
• Sanne Van Looy (Malle): plaats 12
• Koen Dillen (Mol): plaats 13
• Caroline Janssens (Laakdal): plaats 23

Vlaams Parlement:
• Kris Van Dijck (Dessel): plaats 3
• Paul Van Miert (Turnhout): plaats 6
• Bart Smans (Beerse): plaats 17 
• Faye Van Impe (Hoogstraten): plaats 19
• Dirk Rochtus (Grobbendonk): plaats 27
• Vera Celis (Geel): plaats 32

Andere kandidaten:
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Antwerpen. 

n-va.be/verkiezingen

Liesbeth
HOMANS
Antwerpen (Wilrijk)

Vlaams viceminister-
president

2de plaats
Vlaams Parlement

Valerie 
VAN PEEL
Kapellen 

Kamerlid en
schepen

2de plaats
Kamer

Bart
DE WEVER
Antwerpen (Deurne)

Nationaal voorzitter,
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Jan 
JAMBON
Brasschaat

Voormalig vicepremier, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Kamer

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


