
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

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 be-
reiden wij ons voor op de volgende gemeenteraadsverkie-
zingen 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 aan-
bieden 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 Nop-
pen uit Dessel terwijl u geniet van een glaasje cava en tapa’s.

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 al-
lereerste 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 ge-
meenteraad volgen op onze afdelingswebsite www.n-va.be/lille.

Geert Geens
Voorzitter N-VA Lille

Aperitiefgesprek 
met N-VA-Kamerlid

Flor Van Noppen
“Weet wat je eet”

op zondag 3 april 2011 
om 10.30 uur

in restaurant De Kemphaan
Wechelsebaan 194 – 2275 Lille

Gratis cava en tapa’s
Iedereen welkom!

UITNODIGING

Lille
Jaargang  1  •  Nr.1  -  maar t  2011  •  in fo@n-va .be   www.n -va .be / l i l l e  

N-VA Lille uit de startblokken

Denken, durven, doen: ook in Lille!

V.U. Geert Geens
Hoogland 47
2275 Lille

Gezocht (M/V)



Voorzitter N-VA Lille
GEERT GEENS

Secretaris 
LEO SMANS

Penningmeester 
N-VA Lille
TOBIAS VYNCKE

Organisatie-
verantwoordelijke 
DANNY VAN CALSTER

Bestuurslid 
ANNETTE OTT

Bestuurslid
MICHAEL PIEDFORT

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mo-
gelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten be-
schikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die
manier krijgt u van elke gemeente een profiel-
schets, 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 be-
vatten relevante gegevens over uitgaven van de ge-
meente, over het personeel, de demografische cijfers,
het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu, economie,
werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor ver-
enigingen, 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 profiel-
schets van Lille downloa-
den. De gegevens worden
elke drie maanden geactu-
aliseerd.

Maak kennis met 

het bestuur van N-VA Lille

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Lille wilde weten maar nooit durfde vragen

• 24 jaar
• vrijgezel

• student mobiliteitsmanagement• hobby’s: reizen•woont in Wechelderzande

LILLE IN CIJFERS• 707 alleenstaande mannen• 4 655 ha onbebouwde opp.• 546 zelfstandigen• 7 780 personenwagens• 22 leefloontrekkers/1000 inwoners

• 51 jaar• woont samen met Wendy• papa van Noortje• beroep: vertegenwoordiger• hobby’s: waterski• woont in Gierle

•52 jaar•gehuwd met Willy Vermeiren•mama van 5 kinderen•beroep: verpleegster/zelfstandige kinderopvang• hobby’s: wandelen, lezen, fietsen, jazzballet• woont in Gierle

• 39 jaar• gehuwd met Vanessa•  papa van Emma, Arthuren Josefien• beroep: zelfstandige• hobby’s: voetbal• woont in Gierle

• 55 jaar
• gehuwd • papa van 3 kinderen• grootvader van 2 kleinkinderen• beroep: magazijnier• hobby’s: sporten• woont in Gierle

• 47 jaar• gehuwd met Anick Kempinaire• papa van Margo en Jasmin• beroep: ingenieur-leraar• hobby’s: mountainbike, tafeltennis, tuinieren, klarinetspelen, reizen• woont in Lille

NEH
Markering
schrappen



• Uit de gemeenteraad • Uit de gemeenteraad •

INBRAKEN
Gemeenteraadslid Geert
Geens (N-VA) vroeg meer
toezicht op woningen en
meer politiepatrouilles naar
aanleiding van het hoge in-
braakcijfer in de gemeente
Lille. “Vorig jaar zijn zestig
procent meer inbraken ge-
pleegd dan in 2009. Dat cijfer
ligt bijna zo hoog als in Turn-
hout”, aldus Geert Geens, die
blijft aandringen op betere
preventie.

GEEN SNEEUW-
TELEFOON VOOR
LILLE
Dank zij de ‘sneeuw-
telefoon’ kunnen ou-
dere of minder mo-
biele mensen naar het
gemeentehuis of het
OCMW bellen om
tegen een kleine ver-

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

VLIMMERSEBAAN
Bij snelheidsmetingen op de Vlimmersebaan in 
Wechelderzande zijn vorig jaar maar liefst 1 177 
bes tuurders
betrapt die een
zware snel-
heidsovertre-
ding maakten.
De politie con-
troleerde hier
in totaal bijna
t ienduizend
auto’s. N-VA
Lille zal blij-
vend 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 be-
stuursleden 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:

!



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

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
onze nationaliteit. We lezen het in de
krant en we zien het elke dag op straat:
het huidige asiel- en migratiebeleid is
een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaal-
pakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.

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 door-

lopen. 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 asielaan-

vragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-

liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving

van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een

flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-

staten. 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

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

De N-VA  heeft eentotaalvisie op migratie.
Wenst u onze brochure“Migratie, een uitdaging” te bestellen?Surf dan naar www.n-va.be/migratie of stuur ons de onder-staande bon terug!


