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Wij wensen alle inwoners van 
Lille een sfeervol eindejaar en 
een geslaagd 2017 toe.

Prettige feestdagen!

N-VA heeft goede voornemens voor 2017zondag  
22 januari 2017
Jaarmarkt in Lille 

Graag verwelkomen wij u tijdens 
de jaarmarkt in onze N-VA-tent. 
Samen met onze afdelingsmeter, 
volksvertegenwoordiger Yoleen 

Van Camp uit Herentals, verkopen 
wij er een N-VA-gadget voor de 
goede doelen van rolstoelatlete 
Marieke ‘Wielemie’ Vervoort.  

 
Zoals altijd verwennen wij de 

kinderen maar dit jaar hebben wij 
een speciale attractie.  

Vul onderstaande bon in  
en laat u verrassen!

Beste inwoners van Lille,

Wanneer u dit vierde huis-aan-huisblad van 2016 leest, loopt december op zijn laatste 
benen. N-VA Lille wenst u alvast een mooi 2017 toe waarin een goede gezondheid en 
gezond verstand centraal staan. 

Zoals in elke goede nieuwjaarsbrief doen ook wij een aantal beloftes:

• We zullen blijven streven naar het allerbeste voor elke inwoner van Lille.

• Wij zullen blijven communiceren over wat er goed gaat in onze gemeente en over 
wat er zeker beter kan en moet!

• Maar vooral beloven wij om uw bezorgdheden erg serieus te nemen en niet weg te 
lachen. Wij zullen ons best doen om evenwichtige maatregelen voor te stellen.  
Wij kiezen resoluut voor realisme, niet voor geldverslindende luchtkastelen.  
Onze medeburgers in leefbare dorpskernen komen voor ons op de eerste plaats.

Eind oktober trok N-VA Lille trouwens al de voorbereiding naar de gemeenteraads- 
verkiezingen van 2018 op gang. Benieuwd naar onze plannen? We laten het u snel weten. 
Of spreek ons er gerust over aan!

De N-VA-raadsleden



JA,  
ik wil een verrassing op de jaarmarkt! * 
 
Naam mama / papa: 

...................................................................................................................... 
Adres:  

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
Gsm-nummer: 

...................................................................................................................... 
E-mailadres: 

...................................................................................................................... 
 
(*) zolang de voorraad strekt.
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 Julie uit Wechelderzande wint zomerfotozoektocht
De winnaar van onze zomerfotozoek-
tocht maakten we op zondag 16 oktober 
bekend tijdens ons mosselfeest. Hartelijk 
dank aan alle sympathisanten die de 
zoektocht reden, genoten van de aange-
boden traktaties en van onze heerlijke 
mosselen kwamen proeven.

Bedankt aan de horeca-uitbaters!

Voor het vijfde jaar op rij organiseerden 
N-VA deze fotozoektocht al. Met een 
mooie ruiker bloemen bedankten wij de 
lokale horeca-uitbaters die de deelnemers 
een traktatie aanboden.

  Julie Verschueren uit Wechelderzande 
mocht met de mountainbike naar huis 
rijden.

Een hart voor Wechelderzande

Conclusie masterplan: JA, maar …
 
Met bepaalde aspecten van het masterplan is de N-VA het volmondig eens. Maar we 
hebben ook enkele belangrijke vragen:

• Strakke timing: wanneer wordt welke fase uitgevoerd?

• Financiële transparantie: hoeveel kost elke fase? 

• Hoe gebeurt de communicatie met de lokale verenigingen?

• Erfgoedtrots: hoe zullen Hof d’Intere en de kerk in het dorpsleven geïntegreerd 
worden? En krijgt de Wechelse School van schilders eindelijk de aandacht die ze 
verdient?

Ruimte voor verenigingen en erfgoed
 
Onze fractie pleit ervoor om in navolging van Gierle ook in de pastorij van  
Wechelderzande een CADO (dagopvang voor bejaarden) en een trefpunt met vergader-
ruimte te maken. Op de gemeenteraad van oktober vroeg de N-VA bovendien om 
een van de nieuwe straten aan Beulk naar de schilders van de Wechelse School te 
vernoemen. De meerderheid stelde haar veto maar wij geven niet op!

 Onze N-VA-raadsleden uit Wechelderzande, Jan Stevens, Els Peerlinck, Marleen 
Peeters, Johan Verlinden en Bart Vyncke hebben een hart voor hun dorspkern.

Als geestelijke vader van het master-
plan om de dorpskern te vernieuwen, 
hebben de N-VA-raadsleden het 
Wensbeeld Wechelderzande zeer kri-
tisch afgetoetst aan onze voorstellen.
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N-VA verliest Gierle niet uit het oog
Site melkerij verwaarloosd

De N-VA vroeg aan het gemeentebestuur om op te treden tegen 
de verwaarloosde site van de melkerij. De plannen om er een 
zorgcentrum te bouwen, zijn blijkbaar opgeborgen. Veel (subsi-
die)geld werd besteed aan de restauratie van de molen, maar het 
zicht vanaf de molen richting dorpskerk is allesbehalve fraai.

Maak Molensteegje minder slordig!

De schoolkinderen wandelden onlangs enkele ‘trage’ paadjes in 
die een veilige verbinding maken tussen thuis en school. In 
Gierle is ‘t Molensteegje er één van. Jammer genoeg ligt het er 
nogal slordig bij. Willen we dat schoolkinderen milieubewuster 
worden, moeten dan eerst de volwassenen niet het goede 
voorbeeld geven?

Hoogmoed komt voor de val?
 
Op 7 november zijn de voorbereidende werken voor het nieuwe 
administratief centrum gestart. Wij ontkennen niet dat er nood 
is aan een ‘gemeentehuis voor de 21ste eeuw’. Maar wij vinden 
net digitale informatiestromen, e-loketten en dynamische 
werkplekken de kernwoorden van een modern beleid.

Waarom bouwt de gemeente 
dan zo’n mastodont? Wij 
verkiezen meer park in 
plaats van meer baksteen 
voor het welzijn van onze 
medeburgers! En waarom 
een ondergrondse garage 
voor de werknemers? Is het 
niet beter om woon-werk-
verkeer met de (elektrische) 
fiets aan te moedigen? Ook 
de verhuis van de politie 

naar Huis Goetschalckx is bizar. De N-VA zou net alle diensten 
onder één dak zetten.

  De N-VA-raadsleden uit Gierle, Leo Smans, Marc Daems 
en Paul Verswyvel, zijn terecht bezorgd om hun dorpskern.

Hoe zit dat nu met ons geld?
Op de gemeenteraad van november moesten 
twee agendapunten verdaagd worden 
omdat noch de bevoegde schepen noch 
de burgemeester een antwoord hadden op 
onze vraag.  
 
Sinds 1 juli 2016 de gemeenten niet meer 
btw-plichtig maar de retributie (wat je 
als ontlener moet betalen) op ontleende 
materialen en gemeentelijke infrastruc-
tuur blijft dezelfde. Dus de 21 procent die 
de gemeente vroeger moest doorstorten, 
verdwijnt nu naar …? Ze wisten het niet!

Hun excuus: de financieel beheerder is op 
vakantie. We moetsen het dus maar eens 
opnieuw vragen zodra hij terug is. Onze 
fractie vond dit antwoord beneden alle peil. 

De meerderheid was maar wat vlug om te 
zeggen dat de twee punten opnieuw 

ter sprake zouden komen in december. 
Van goede huisvaders gesproken!
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Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /


