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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Omdat de coronamaatregelen nog steeds 
van kracht zijn, richt ik me graag even tot 
jullie. Ik wil jullie uitdrukkelijk bedan-
ken voor het opvolgen van de opgelegde 
beperkingen. Ik besef dat deze periode 
absoluut niet gemakkelijk is. Hier en 
daar heerst al wat coronamoeheid. Dat is 
begrijpelijk, maar het is belangrijk dat we 
nog even volhouden. Samen komen we 
deze moeilijke periode door. 

De coronacrisis brengt heel wat leed 
met zich mee. Ik druk graag mijn  
medeleven uit aan iedereen die per-
soonlijk getroffen is door het virus.

Positieve houding
Gelukkig brengt deze coronacrisis ook 
het beste in veel mensen naar boven. 
In de eerste plaats is er de tomeloze  
inzet van dokters, verpleegkundigen 
en iedereen in de zorg. Maar daar-
naast zie ik nog veel mooie dingen: 
vrijwilligers die massaal mond- 
maskers maken, gezinnen die op  
berenjacht trekken of ondernemers  
die creatieve oplossingen zoeken  
om hun klanten te bedienen.

Ook wij proberen er maximaal te zijn 
voor jullie. Onze gemeentediensten 
zijn telefonisch en via mail bereikbaar. 
Alle dringende dienstverlening is  
verzekerd. De werking van onze  
technische buitendienst is aangepast 
aan de maatregelen zodat ook zij  
kunnen blijven werken aan de netheid 
en veiligheid in onze vier dorpen. 

Ook de veiligheid in ons recyclagepark 
is gegarandeerd als iedereen zich aan 
de geldende maatregelen houdt. We 
zijn zeer blij dat we ons recyclagepark 
konden heropenen.

We doen extra inspanningen om de 
coronacrisis mee te bedwingen.  
Via onze communicatiekanalen  
houden we jullie nauwgezet op de 
hoogte. We staken bij iedereen een 
brief in de bus met de belangrijkste 
informatie voor onze inwoners en 
ondernemers. 

Lokale maatregelen
•  We openden een callcenter om onze 

huisartsen te ontlasten.

•  We plaatsten plexiglazen wanden 
om het personeel te beschermen in 
de handelszaken die open mogen 
blijven. 

•  We belden onze 70-plussers die nog 
zelfstandig wonen op. We vroegen 
hoe het met hen ging en wilden hen 
een hart onder de riem steken.

Vanuit onze partij willen we jullie 
aanmoedigen om vooral zo verder te 
doen en steun te zoeken bij elkaar in 
deze moeilijke tijden. Hoe beter de 
maatregelen worden opgevolgd, hoe 
sneller we ze ook opnieuw kunnen 
afbouwen. Volharden is dus de 
boodschap!

Zorg alvast goed voor jezelf en je 
huisgenoten. We zien elkaar een van 
de volgende zomermaanden zeker en 
vast eens.

Marleen Peeters,  
burgemeester Lille
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Ook in coronatijden blijven de gemeentelijke diensten draaien. Onze mandatarissen, schepenen en burgemeester zitten niet 
stil. Het gemeentehuis mag dan niet meer toegankelijk zijn zonder afspraak, achter de schermen wordt heel wat werk verzet. We 
zetten de afgekondigde maatregelen dan ook graag om in realiseerbare doelstellingen voor onze gemeente.

Plexiglazen wanden voor handelaars

Er werden plexiglazen wanden gebouwd bij verschillende lokale 
handelaars. Dat gebeurde door onze gemeentearbeiders. Zij 
worden kosteloos aan de handelaars uitgeleend. De plaatsing 
gebeurde in drie fases:

1   Apothekers, dokters, gemeentehuis en OCMW
2   Bakkers, slagers en kleine voedingszaken 
3   Zaken waar afhaalmaaltijden mogelijk zijn

Winkelende klanten scheiden

Materialen zoals nadarhekken kunnen, indien nodig, uitgeleend 
worden aan de Lilse grootwarenhuizen en doe-het-zelfzaken.
Op die manier kunnen binnen- en buitengaande klanten ge-
scheiden blijven en kan men wachtrijen duidelijk aangeven. De 
gemeente stelt ze gratis ter beschikking.

Hoofdbibliotheek blijft open

Omdat de nood aan afwisselende vrijetijdsbesteding hoog is, 
blijft de hoofdbibliotheek open, weliswaar onder gewijzigde 
voorwaarden. Het uitleenbaar materiaal kan enkel online besteld 
worden en wordt in de inkomhal op een bepaald uur klaargelegd. 
Zo kunnen bezoekers elkaar niet kruisen. Binnengebracht mate-
riaal wordt eerst ontsmet voor het opnieuw uitgeleend wordt.

Acties tegen eenzaamheid

Team welzijn en de maatschappelijk werkers hebben alle 
70-plussers uit onze gemeente opgebeld om na te gaan hoe ze 
het stellen. Ze deden dat zowel voor koppels als voor alleen-
staanden. Voelen zij zich nog gezond? Komen zij aan voldoende 
sociaal contact via telefoon of internet? In tijden van crisis zijn 
die vragen zeer belangrijk voor onze ouderen. Eenzaamheid is 
nu vaak nog slopender dan op andere momenten.

Corona-infolijn

In samenwerking met de huisartsenkringen binnen onze  
gemeente werd een corona-infolijn opgezet om de huisartsen 
te ontlasten. Zo kunnen zij zich ten volle focussen op  
hun kerntaak: het verzorgen van hun patiënten.

Aankoop beschermingsmiddelen

We maakten gebruik van financiële reserves om persoonlijke 
beschermingsmiddelen (chirurgische maskers, overalls,  
ontsmettingsgels) aan te kopen voor thuisverplegers,  
huisartsen, woonzorgcentrum Lindelo en vzw Het Gielsbos.

Lille bestrijdt deze crisis samen met jou!
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Meerjarenplan goedgekeurd
In december van vorig jaar werd het nieuwe meerjarenplan uitgebreid besproken in de gemeenteraad. Dat plan 
stippelt de route van onze gemeente voor de komende zes jaar uit. Het werd gelukkig geen marathonzitting zoals 
in de omliggende gemeenten. Het voltallige gemeentebestuur schaarde zich vrij snel achter het meerjarenplan. 

Het plan bevat meer dan alleen cijfers en budgetten. Het omschrijft ook alle elementen die we in Lille willen 
waarmaken, via grote en kleinere doelstellingen. Die doelstellingen komen grotendeels overeen met onze  
verkiezingsbeloftes die we een tijdje terug aan u hebben gedaan. We lijsten de belangrijkste hieronder even op.

Nieuw zwembad
Ons zwembad staat al enkele jaren leeg. Heel wat leerlingen, 60-plussers en sporters moeten daardoor 
noodgedwongen uitwijken naar zwembaden in naburige gemeenten. Het draagvlak is onmiskenbaar:  
de Lillenaar wil in eigen gemeente kunnen zwemmen. De voorbije maanden zette de N-VA al de eerste 
stappen voor de realisatie van een nieuw zwembad.

Verkeersveilige gemeente
We gaan voor een gemeente waar stappers, trappers en auto’s zich veilig kunnen verplaatsen. 
We zorgden al voor de invoering van enkele fietsstraten rondom de talrijke scholen in onze gemeente. 
Ook deden we een paar verkeerstellingen om sluipverkeer uit de woonstraten te weren.

Stand van zaken: de wensbeelden
De dorpskernvernieuwing ‘wensbeeld van Wechelderzande’ bevindt zich zichtbaar in de uitvoeringsfase. 
In het project ‘veerkrachtige dorpen’ probeert een werkgroep van inwoners een nieuwe invulling te  
vinden voor de Wechelse pastorie. Intussen wordt ook de laatste hand gelegd aan het ‘wensbeeld Lil-
le-Poederlee’. De oude begraafplaats rond de kerk van Poederlee wordt eerst aangepakt met de aanleg 
van een mooie kerktuin. Ook in Gierle willen we zo snel mogelijk aan de slag om de dorpskern te  
verfraaien.

Nieuwe kmo-zone en ondernemersloket
Ruimte om te ondernemen is in Lille eerder een schaars goed. Beginnende ondernemers of bedrijven 
met uitbreidingsplannen moeten vaak naar elders uitwijken. Een nieuwe kmo-zone moet ervoor zorgen 
dat ondernemers in onze gemeente blijven. Daarnaast zijn er ook plannen om te starten met een 
ondernemersloket.

Tekenacademie
Cultuur is belangrijk. Sommigen stellen zelfs dat het een basisrecht is. Daarom is er van bij het begin 
van de bestuursperiode besloten om een filiaal van de Herentalse Academie voor beeldende kunst te 
beginnen in onze gemeente. In september telden de eerste klassen al maar liefst 125 leerlingen in totaal.

Deze plannen zijn slechts enkele van de doelstellingen die vervat zitten in het nieuwe Lilse meerjarenplan.  
Het volledige plan is terug te vinden op de website van de gemeente.
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


