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Lieve inwoners

Het gemeentebestuur en onze administratieve 
diensten zitten niet stil. Enthousiast werken 
we verder aan de verwezenlijking van ons 
meerjarenplan, dat we samen met onze 
coalitiepartner Groen opstelden. Ook de tech-
nische dienst draait op volle toeren en onze 
dorpskernen en begraafplaatsen krijgen de 
nodige aandacht. Het gedachtenisparkje voor 
Karel Van Noppen kreeg een gewaardeerde 
opfrisbeurt, verkeersremmende maatregelen 
worden geëvalueerd en indien effi ciënt 
bevonden, defi nitief aangelegd.

Ons team welzijn en het OCMW namen hun 
intrek in de grondig gerenoveerde vleugel van 
het gemeentehuis. De betonwegen die lange 
tijd verwaarloosd werden, worden waar nodig 
hersteld. Zeer binnenkort begint ook de aanleg 
van de kerktuin in Poederlee. Op de begraaf-
plaats in Lille zijn een 120-tal graven - met 
respect voor de menselijke resten - geruimd 
en wordt er getekend aan de herinrichting en 
vergroening.

We werken geleidelijk verder aan het geplan-
de veiligheidscentrum en aan onze visie op 
wonen om de verdere verappartementisering 
en betonnering van onze vier landelijke dorpen 
een halt toe te roepen. Daarnaast ontwikkelden 
we een masterplan om de KMO-zone Achter-
stenhoek ‘futureproof’ te maken. Bovendien 
werd er een handhavingsprogramma omgeving 
goedgekeurd om ernstige overtredingen 
stedenbouw en milieu te kunnen aanpakken.

U leest het goed: we blijven ambitieus, want 
stilstaan is achteruitgaan. De N-VA werkt aan 
de toekomst!

Veilige en 
comfortabele wegen

Mobiliteit, en meer speci� ek veiligheid en comfortabele wegen voor alle 
weggebruikers, vinden we nog steeds heel erg belangrijk. Mobiliteit gaat over 
meer dan alleen maar wegen. Het omvat ook comfortabele � etspaden, veilige 
schoolomgevingen, aangename paadjes en leuke trage wegen. Dit voorjaar 
werden al een aantal projecten uitgevoerd en er staat nog op de planning: 

Heraanleg en opwaardering van de 
schoolomgeving Kerkepad in 
Wechelderzande
Met de komst van het nieuwe school-
gebouw, wordt het Kerkepad he-
raangelegd. De hoofdingang van de 
school wordt verplaatst van de drukke 
Oostmallebaan naar het Kerkepad. De 
straat wordt daarom éénrichting zodat 
er meer plaats is voor voetgangers. 
Er komt ook een gescheiden voetpad 
langs de kant van de school. Ter hoog-
te van de nieuwe hoofdingang, wordt 
een verkeersplateau gemaakt zodat het 
aankomende verkeer verplicht is om te 
vertragen. Tot slot wordt het zebrapad 
op de Oostmallebaan verschoven van 
de oude ingang van de school naar het 
Stepke/Bergpad.

Onderhoud van oude betonwegen
Onze gemeente telt nogal wat oude 

straten die aangelegd zijn in beton-
platen. Eind vorig jaar werd er een 
onderhoudsplan voor die wegen 
goedgekeurd. Dit voorjaar startten 
de eerste werken in de Borze en de 
Boskapelstraat.

Heraanleg van de trage weg in de 
Veldstraat
Het paadje tussen de Veldstraat en de 
sportsite Balsakker is voortaan een 
stuk breder en comfortabeler. Er werden 
ook paaltjes gezet om overijverige 
autobestuurders te ontmoedigen. Bij 
het project van de trage wegen konden 
we rekenen op een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Vorig najaar mochten zij 
hun prioriteiten bepalen en begin dit 
jaar lichtte het gemeentebestuur hen 
in over de mogelijkheden op korte 
termijn. De komende jaren staan er 
nog enkele projecten op de planning.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 april.



Erfgoedparel zoekt nieuwe invulling
Tot aan de fusie met Lille, Gierle en Wechelderzande was het gemeentebestuur van Poederlee gehuisvest in het midden van het 
dorp. Anno 2021 staat het gebouw al zo’n 3 à 4 jaar grotendeels leeg en wordt er naar een nieuwe invulling gezocht.

Die architecturale parel met klassieke trapgevel deed daarna nog 
dienst als PWA-kantoor en ook de kostuums van de Ommegang 
van de Hegge werden jarenlang op de zolderkamer opgeborgen. 
In het gebouw hangt ook nog een opmerkelijk schilderij van 
Reginald Gosling. Omdat het hier om een muurschildering gaat 
en niet om een schilderij op doek, is het letterlijk en figuurlijk 
onlosmakelijk verbonden aan het oude gemeentehuis.

“We zijn al een tijdje bezig om het patrimonium van de gemeente 
in kaart te brengen”, vertelt schepen van Patrimonium Vincent 
Goossens. “Daarnaast willen we ervoor zorgen dat al onze 
gebouwen maximaal gebruikt worden. Leegstand heeft nog geen 
enkel historisch pand deugd gedaan. Het gebouw heeft een rijke 
historiek en bepaald ook mee het dorpszicht van Poederlee”.

Nieuwe zaak in authentiek gebouw
De meeste gemeentelijke diensten zijn gecentraliseerd in het 
nieuwe gemeentehuis in Lille. Een nieuwe invulling in de vorm 
van een bepaalde gemeentelijke dienstverlening is dus niet aan 
de orde. Via een erfpachter willen we een partner vinden die 
zijn zaak in dit gebouw zou willen onderbrengen. We denken 
dan bijvoorbeeld aan een architectenbureau, advocaat, kapper 
en dergelijke.

“Het gemeentebestuur is dus niet alleen op zoek naar een 
erfpachter, maar ook naar een partner die zich op lange termijn 
wil engageren en mee wil investeren in het gebouw en zijn 

authenticiteit. Op die manier is de 
toekomst van het voormalige gemeen-
tehuis verzekerd en blijft het deel 
uitmaken van het dorpszicht van 
Poederlee”, besluit Vincent.

Vincent Goossens
Schepen van Patrimonium

Hoe herinnert onze burgemeester Reginald ‘Gossie’ Gosling?
Voor een uitgebreid verslag van Reginald’s leven in het Verenigd Koninkrijk en nadien in Poederlee, verwijzen we graag naar een 
mooi artikel in het jaarboek van de Heemkundige Kring Norbert De Vrijter van 1992, opgetekend door wijlen Frans Wouters.

“Dat bijzondere artikel typeert ten volle zoals ik mij ‘de Gossie’ herinner: een bescheiden, lieve man”, zegt burgemeester Marleen 
Peeters. “Een echte Engelse gentleman, een meester met penseel en (water)verf, die de mooiste plekjes van Poeijel vereeuwigde. 
Hij bracht mijn vader de kunst van het aquarelleren bij en het schilderen in openlucht.”

Kopie schilderij in vergaderzaal
“Het prachtig panorama van Poeijel in het 
voormalige gemeentehuis mag absoluut niet 
verloren gaan. Wie het gebouw in erfpacht 
graag wil overnemen, zal goed zorg moeten 
dragen voor dat kunstwerk dat al te lang 
verborgen bleef voor onze inwoners. Daarom 
zal er binnenkort een mooie kopie te bewon-
deren zijn in vergaderzaal de Hegge”, sluit 
Marleen af.

toekomst van het voormalige gemeen-
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Vernieuwing op Lilse begraafplaats
De begraafplaats van Lille kampt met een acuut plaatsgebrek. Al bij het 
aanbreken van de legislatuur in januari 2019 waren er bezorgdheden over 
de toekomstige capaciteit.

Begin 2020 werd de hele procedure in gang gezet om extra ruimte vrij te 
maken. Daardoor werden graven ouder dan 1985 ontgraven. De nabestaanden 
werden natuurlijk niet voor een voldongen feit gesteld. Er was een infor-
meringsperiode van een jaar, waarna de nabestaanden konden beslissen of ze 
al dan niet een nieuwe consessie wilden afsluiten om het graf te behouden.

Dit voorjaar zorgde een gespecialiseerde firma ervoor dat de graven zo sereen 
mogelijk werden ontgraven. Zo werden alle werkzaamheden stilgelegd tijdens 
een begrafenis, werd er geen muziek gespeeld en werd de werkzone afge-
schermd van het zicht van bezoekers. Na de werken wordt een plan opgesteld 
hoe de begraafplaats er in de toekomst zal uitzien. Een begraafplaats is niet 
alleen een plek van verdriet en rouw, maar ook een plaats van troost en rust.

Weekendverblijven
Als je spreekt over België en zijn ruimtelijke ordening, 
neemt men bijna altijd de woorden ‘lintbebouwing’, 
‘chaos’ en ‘verrommeling’ in de mond. We kunnen de tijd 
niet terugdraaien, maar er is wel degelijk nood aan een 
strak afgelijnd kader voor de weekendverblijven in onze 
gemeente.

Nieuwe weekendverblijven in onze gemeente zullen aan veel 
strengere eisen en regels moeten voldoen. De maximum 
bewoonbare oppervlakte wordt kleiner en groendaken 
worden verplicht. Er zal ook minder oppervlakte van het 
perceel verhard mogen worden en er zal voortaan een veel 
kleiner percentage bomen mogen ontbost worden.

Verblijven gebruiken waarvoor ze dienen
Daarnaast willen we komaf maken met de vele ondoor-
dringbare omheiningen, die niet alleen alle zicht ontnemen, 
maar die ook heel storend zijn voor de dieren die in die 
zones leven. Met de nieuwe regels hopen we dat de week-
endverblijven opnieuw meer gebruikt zullen worden waar-
voor ze dienen: om tijdens het weekend te komen uitblazen 
na een drukke werkweek. We hopen door de maatregel de 
permanente bewoning op termijn te kunnen terugdringen.

Verbreding aanbod 
bibliotheek
Bibliotheek betekent ‘bewaarplaats van boeken’. Hoewel 
we die gedachte nog steeds hoog in het vaandel dragen, 
vinden we het belangrijk dat onze bibliotheek meegaat 
met zijn tijd en met een zo breed mogelijk aanbod, zo veel 
mogelijk mensen kan prikkelen. 

Sinds eind vorig jaar is het mogelijk om gezelschapsspelletjes 
uit te lenen. Dat was meteen een groot succes, dat bewezen 
de vele lege rekken die even daarvoor nog uitpuilden van de 
verschillende leuke spelletjes. In april zijn we ook gestart met 
het uitlenen van videogames voor verschillende platformen. 
Videogames anno 2021 zijn echte visuele en narratologische 
pareltjes.

“De vooroordelen over gaming zijn verleden tijd,” zegt 
schepen van Cultuur en Bibliotheken Tom Kersemans. “We 
zijn ervan overtuigd dat ook games kunnen bijdragen aan 
de ontwikkeling van onze kinderen, denken we maar aan de 
vele spelletjes waarbij kinderen strategisch leren nadenken. 
Ik zou zeggen: geniet met mate van gaming, maar speel ook 
zeker voldoende buiten.”

www.n-va.be/lille
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Marleen Peeters, burgemeester014229


