
Kunstenaar Adriaan Jozef Heymans geëerd met herdenkingsweekend
Meer dan honderd jaar geleden woonde een jongen een tijdje in het 
pittoreske Wechelderzande. Na omzwervingen in onder meer Parijs 
keerde hij later terug naar de plek die hij zo goed kende. Tijdens zijn 
leven zou hij talloze schilderijen maken in zijn herkenbare impres-
sionistische stijl. We hebben het hier natuurlijk over Adriaan Jozef 
Heymans. In 2021, exact honderd jaar na zijn overlijden, sloegen 
het gemeentebestuur en de heemkundige kring van Lille ‘Norbert 
de Vrijter’ de handen in elkaar om een heus herdenkingsweekend te 
organiseren.

Van 17 tot 19 december konden kunstliefhebbers en nieuwsgierigen 
een selectie van zijn werken bewonderen. Voor die tentoonstelling 
gaven verschillende eigenaars van Heymans’ schilderijen één of  
meerdere werken in bruikleen. Naast de tentoonstelling werd er ook 
een gedenkteken onthuld in het centrum en werd er een collectors-
boek gemaakt door de heemkundige kring en een aantal experts.

Lieve mensen
Begin dit jaar hoopten we met z’n allen op het einde van corona 
en een terugkeer naar ons oude leven. Maar een nieuwe proble-
matiek dient zich alweer aan. De oorlog in Oekraïne woedt nog 
steeds in alle hevigheid en verschillende Oekraïense vluchte-
lingen bereikten intussen onze gemeente. De Russische inval 
getuigt van een barbaarsheid die we al een hele tijd niet meer 
gezien hebben.

De Vlaamse Regering besliste dat elke gemeente twee procent 
van haar inwonersaantal aan opvangplaatsen (publiek en privé) 
moet kunnen aanbieden, met de verwachting dat in heel België 
zo’n 200.000 vluchtelingen zouden moeten worden opgevangen. 
Een titanenwerk waarmee het gemeentebestuur en onze admini- 
stratiediensten druk bezig zijn.

SOS Oekraïne
Poederleenaar Geert Horemans richtte hulpfonds ‘SOS Oekraïne’ 
op. Daarnaast deed de gemeente, via onder andere Facebook, 
al tal van oproepen aan onze bevolking. Potentiële gastgezinnen 
werden eind maart bijvoorbeeld uitgenodigd voor een infomoment. 
Alle informatie daarover kan u nalezen op onze vernieuwde 
gemeentelijke website. Bedankt aan de talrijke vrijwilligers die 
zich al hebben aangemeld. Ook een woord van dank aan onze 

brandweervrijwilligers mag niet ontbreken. Zij hielpen heel wat 
burgers in nood tijdens de voorbije winterstormen. U hebt ze 
ongetwijfeld ook aan het werk gezien rondom het oud OCMW- 
gebouw in de Kerkstraat een tijdje geleden. Een geslaagde  
kennismaking met de vakkundigheid van onze lokale helden.

Betrokkenheid creeëren
Daarnaast verdienen ook de kleinere zaken onze aandacht: 
vér schijnende zaklampen voor de vrijwilligers van de padden-
trek, het te woord staan van nieuwe inwoners, eigenhandig 
een wens- of rouwkaart schrijven, leerlingen rondleiden in het 
gemeentehuis … Het zijn net die details die het verschil maken 
tussen onverschilligheid en betrokkenheid.

Ik wens iedereen een mooie zomer toe! 
U bent trouwens van harte welkom 
op 10 juli in Lille en op 14 augustus in 
Gierle voor Lille Feest!

Marleen Peeters
Burgemeester

Geniet van het voorjaar!

Lille
lille@n-va.be N-VA Lillewww.n-va.be/lille
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De ‘verledding’ van onze openbare verlichting zit 
op schema. Zo’n 700 verlichtingspalen (ongeveer 
25 procent) werden al vervangen.

Inspraakprojecten zoals ‘Wensbeeld Lille-Poederlee’, 
‘Kerk als dorpsknooppunt’ en ‘Veerkrachtige dorpen’ 
betrekken onze inwoners bij het beleid.

Er zijn concrete plannen om de Lindelo-site 
om te vormen tot een zorgcampus met een 
lokaal dienstencentrum en CADO.

Het ‘Wensbeeld Wechelderzande’ wordt verdergezet door de heraanleg van de 
Heymansstraat en de aanleg van een nieuw plein en groenzone rond de kerk.

Er kwamen fietsstraten in de buurt van schoolomgevingen 
zodat leerlingen veilig naar school kunnen fietsen.

Er zijn aanwervingscampagnes om vrijwillige 
brandweermannen te rekruteren voor de 
nieuwe brandweerkazerne.

De kinderopvang en speelpleinwerking 
zullen de hele zomer open zijn.

Er kwamen nieuwe veiligheidsmaatregelen 
en een nieuw branddetectiesysteem in 
sporthal Brulens.

Er werden toekomstgericht gronden aan-
gekocht en een speelbos aangelegd aan de 
Chirolokalen aan Brulens. De aangeplante 
bomen zullen op termijn een bos vormen.

Er zijn concrete plannen voor een 
vernieuwde atletiekaccommodatie, een 
nieuw skatepark, BMX-parcours en 
beachvolleybalveld op de Balsakker.

Het tragewegenproject 
wordt verdergezet. Daar-
naast promoten we nieuwe 
trage wegen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen.

Er is een nieuwe gemeentelijke 
cultuurkalender, complementair 
met het bestaande culturele aan-
bod van de Lilse verenigingen.

Huis Goetschalckx komt 
weer tot leven met een 
nieuwe invulling die past 
bij de eigenheid van het 
gebouw.

Er zijn concrete plannen voor een 
herwaardering van het oude kerkhof in 
Poederlee en omvorming tot kerktuin.

Halfweg de legislatuur

Een overzicht van onze verwezenlijkingen en toekomstplannen 
Begin dit jaar waren we precies in het midden van de legislatuur. Samen met onze coalitiepartner Inzet hebben we in die drie jaar 
toch al een hele weg afgelegd. Onze mandatarissen beten zich vast in ontelbare dossiers, misverstanden uit het verleden werden zo 
goed mogelijk rechtgezet en heel wat nieuwe projecten zagen het levenslicht.

De gemeente faciliteert een 
fusie tussen drie voetbalclubs 
uit onze gemeente.

De realisatie van een gemeentelijk zwembad 
op de vernieuwde sportsite Balsakker zit op 
schema voor de komende jaren.

De schoolomgeving in Wechelderzande werd 
heraangelegd met verhoogde inrichting aan 
de ingang en een breed wandelpad.

Onze gemeentediensten digitaliseren verder 
met een gemakkelijk afsprakensysteem.

Er werd een tekenacademie ge-
introduceerd in onze vier dorpen. 
Dat gebeurt in samenwerking 
met de academie voor beelden-
de kunsten van Herentals.

De gemeentelijke website 
werd vernieuwd en er is een 
nieuw evenementenloket.

lille@n-va.be
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Samen voor een sterk mobiliteitsbeleid in Lille

Vrachtwagenparking op Achterstenhoek
In het noordoosten van de KMO-zone Achterstenhoek heeft het gemeente- 
bestuur een vrachtwagenparking aangelegd voor ongeveer twaalf vrachtwa-
gens. Op de gemeenteraad van december werd het reglement in verband met de 
parkeervergunningen voor die parking goedgekeurd. Daarnaast werd er ook 
een stilstaan- en parkeerverbod goedgekeurd in de KMO-zone Achterstenhoek. 
Daarmee wil het gemeentebestuur het parkeren of stilstaan van vrachtwagens 
op de rijbaan sterk ontmoedigen in het kader van de verkeersveiligheid.

De vrachtwagenparking is bedoeld voor vrachtwagenbestuurders die in onze  
gemeente wonen en die hun voertuig moeilijk thuis kunnen parkeren. Enkel 
vrachtwagens boven de 3,5 ton mogen er gebruik van maken voor een periode 
van maximaal 78 uur. Ook mogen de vrachtwagens geen geur- of lawaaihinder 
veroorzaken.

Studie naar herinrichting van 
schoolomgeving in Poederlee 
Ons gemeentebestuur 
wil de schoolomge-
ving rond GVBS De 
Wingerd in de Wijn-
gaard volledig laten 
heraanleggen. De weg 
in het centrum loopt 
langs de voorkant van 
de school van Poe-
derlee. De straat is op 
verschillende plaatsen 
zeer smal, wat voor 
gevaarlijke situaties 
zorgt tussen verschil-
lende weggebruikers.  
De vernieuwing moet 
zorgen voor een ho-
ger veiligheidsgevoel 
rondom de school.

Nieuw mobiliteitsplan  
voor onze gemeente
De mobiliteit in Lille is al sinds lange tijd een  
belangrijk gespreksonderwerp. Het gemeentebestuur 
ging daarmee aan de slag en heeft met het nieuwe 
mobiliteitsplan een handleiding en actieplan om het 
mobiliteitsbeleid vorm te gaan geven.

Concreet wordt onze gemeente onderverdeeld in twaalf 
verblijfzones. De verblijfzones zijn gebieden die afgeslo-
ten worden door grote verkeersaders, zoals de gewestwe-
gen en de snelweg E34. Binnen zo’n verblijfzone kan er 
gekeken worden hoe de mobiliteit kan verbeterd worden, 
waar de knelpunten zitten en waar er quick-wins zijn op 
het vlak van mobiliteit. Leefbaarheid staat in heel dat 
dossier natuurlijk centraal, maar toch blijft het een even-
wichtsoefening om alle gebruikers van onze wegen een 
plaats te geven binnen onze gemeentegrenzen. 

Op de gemeenteraad van januari werd het ontwerp van 
het mobiliteitsplan goedgekeurd. Eind maart werd het 
mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeenteraad en 
werd er een infosessie georganiseerd.

Dorpshart van Wechelderzande krijgt vorm
In het najaar van 2021 startte de heraanleg van het centrum van Wechel. 
De oude jongensschool maakte plaats voor een echt dorpshart. De  
Heymansstraat werd smaller gemaakt met meer plaats voor voetgangers en 
ook het driehoekige plein met gedenkteken schittert als nooit tevoren.  
Ondertussen werd het hekwerk rond de kerk weggehaald ter restauratie. 
Alles wordt nadien uiteraard teruggeplaatst.
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