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V.U. Geert Geens
Hoogland 47
2275 Lille

UITNODIGING
Aperitiefgesprek
met N-VA-Kamerlid

Flor Van Noppen
“Weet wat je eet”

Lille

N-VA Lille uit de startblokken

Denken, durven, doen: ook in Lille!
Als voorzitter van N-VA Lille kan ik u met trots en met veel
plezier melden dat Lille een nieuwe politieke partij rijker
is. Samen met een enorm gemotiveerde bestuursploeg bereiden wij ons voor op de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2012.
N-VA Lille wil met een positief en realistisch programma op
een constructieve manier vorm geven aan het lokale beleid
in onze gemeente. Zo kunnen wij u een eerlijk alternatief aanbieden voor de verkiezingen van 2012.
Op zondag 3 april om 10.30 uur kunt u in restaurant De
Kemphaan alvast onze bestuursleden leren kennen op ons
eerste aperitiefgesprek met N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen uit Dessel terwijl u geniet van een glaasje cava en tapa’s.

op zondag 3 april 2011
om 10.30 uur
in restaurant De Kemphaan
Wechelsebaan 194 – 2275 Lille

Wie weet krijgt ook u de microbe te pakken om mee te werken aan de uitbouw van
onze N-VA-afdeling in Lille! Zo kunt u mee geschiedenis schrijven om voor de allereerste keer de bestaande absolute meerderheid in Lille te breken. Heeft u intussen
reeds suggesties of vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren!
U kunt al onze standpunten en onze tussenkomsten in de gemeenteraad volgen op onze afdelingswebsite www.n-va.be/lille.

Gratis cava en tapa’s
Iedereen welkom!

Geert Geens
Voorzitter N-VA Lille

Gezocht (M/V)
N-VA Lille ijvert voor een evenwichtige afdeling met jong en oud, man en vrouw …
Bent u een vrouw, bent u geëngageerd en wilt u ons actief of achter de schermen
mee ondersteunen?
Contacteer ons dan via
• voorzitter Geert Geens – t. 014 88 25 81 – geert.geens@n-va.be
• secretaris Leo Smans – t. 014 55 20 37 – leo.smans@n-va.be
• onze website: www.n-va.be/lille

Maak kennis met
het bestuur van N-VA Lille

Voorzitter N-VA Lille
GEERT GEENS

Secretaris
LEO SMANS

Penningmeester
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Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Lille wilde weten maar nooit durfde vragen
Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die
manier krijgt u van elke gemeente een profielschets, ook van Lille. Het is een op maat gemaakt
document vol waardevolle statistische informatie
over de gemeente en het OCMW.
De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld
voor lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de gemeente, over het personeel, de demografische cijfers,
het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu, economie,
werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle
geïnteresseerde burgers bevatten ze een schat aan in-

formatie. Meer weten over de eigen gemeente draagt
bovendien bij tot een sterkere betrokkenheid bij het
beleid en laat u toe om het beleid
beter te beoordelen.
De profielschetsen zijn vrij te
verkrijgen via de website
www.lokalestatistieken.be.
Via “projecten” vindt u de
“profielschetsen” terug en
kunt u makkelijk de profielschets van Lille downloaden. De gegevens worden
elke drie maanden geactualiseerd.

LILLE IN

CIJ

FERS
• 707 all
eenstaa
n
d
e mannen
• 4 655
ha onbeb
ouwde op
p.
• 546 ze
lfstandig
en
• 7 780
personen
wagens
• 22 leefl
oontrekk
ers/
1000 in
woners

• Uit de gemeenteraad • Uit de gemeenteraad •
goeding hun stoep sneeuwvrij te laten maken. “In heel
wat Vlaamse steden en gemeenten werd dit N-VA-initiatief enthousiast onthaald”, zegt Geert Geens, “maar
in Lille zag de CD&V-meerderheid het voorstel niet zitten omdat de ouderen hier geen behoefte aan zouden
hebben. Een gemiste kans!”

INBRAKEN
Gemeenteraadslid
Geert
Geens (N-VA) vroeg meer
toezicht op woningen en
meer politiepatrouilles naar
aanleiding van het hoge inbraakcijfer in de gemeente
Lille. “Vorig jaar zijn zestig
procent meer inbraken gepleegd dan in 2009. Dat cijfer
ligt bijna zo hoog als in Turnhout”, aldus Geert Geens, die
blijft aandringen op betere
preventie.
GEEN SNEEUWTELEFOON VOOR
LILLE
Dank zij de ‘sneeuwtelefoon’ kunnen oudere of minder mobiele mensen naar het
gemeentehuis of het
OCMW bellen om
tegen een kleine ver-

VLIMMERSEBAAN
Bij snelheidsmetingen op de Vlimmersebaan in
Wechelderzande zijn vorig jaar maar liefst 1 177
b e s t u u rd e r s
betrapt die een
zware
snelheidsovertreding maakten.
De politie controleerde hier
in totaal bijna
tienduizend
auto’s. N-VA
Lille zal blijvend aandacht
hebben voor
de verkeersveiligheid in onze gemeente!

N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen

“Weet wat je eet”
Op zondag 3 april om 10.30 uur is Kamerlid Flor Van Noppen te gast in restaurant De
Kemphaan op het aperitiefgesprek van de N-VA-afdeling in Lille.
De etiketten van onze voedingswaren staan vol moeilijke woorden, E-nummers en gezondheidsclaims. “Weten we
eigenlijk nog wat we eten?” vraagt Flor zich terecht af. Stof genoeg voor een boeiend aperitiefgesprek! Flor zal onder
meer een overzicht geven van de wantoestanden die ook vandaag nog steeds een bedreiging vormen voor onze
voedselketen. Verder staat Flor stil bij de gevolgen van de slechte voedingsgewoontes die velen er op na houden.
De lezing zal ongeveer een half uur duren. Aansluitend is er alle tijd om vragen te stellen aan Flor, om onze bestuursleden vast te klampen en om na te praten met andere geïnteresseerden.
KOM NAAR HET APERITIEFGESPREK EN MAAK KANS OP
EEN FANTASTISCHE PRIJS!
Beantwoord volgende vragen en geef uw antwoorden af op ons
aperitiefgesprek!

n Welk monument is dit? ANTWOORD:
n Schiftingsvraag: Hoeveel juiste antwoorden zullen wij ontvangen
op ons aperitiefgesprek? ANTWOORD:

!

n Uw naam, adres en telefoonnummer:

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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