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V.U. Geert Geens
Hoogland 47
2275 Lille

Agenda
17DE GROTE FOTOZOEKTOCHT
IN DE VIER DEELGEMEENTEN

ANDERS KIEST VOOR N-VA

De N-VA-familie in Lille breidt uit!

U kan deelnemen aan
de fotozoektocht
in de maanden april, mei en juni.

Na haar opstart, ondertussen 16 maanden geleden, kende onze N-VA-afdeling
een explosieve groei.

Deelname: 6,50 euro
Prijsuitreiking op 11 juli tussen
16 en 22 uur
in Feestzaal Keizershof, Beulk 41 in
Wechelderzande.

Nadat eind vorig jaar Eric Campo en Diane Coen reeds overstapten naar de N-VA,
zijn wij nu ook heel tevreden met de keuze van de lokale partij Anders voor N-VA
Lille! Wij verwelkomen gemeenteraadsleden Jan Stevens en André Pluym, OCMWraadsleden Paul Verswyvel en Nicole Sneyers en advocaat Johan Verlinden.

EERSTE EN TWEEDE PRIJS:
EEN PRACHTIGE FIETS!
Elke deelnemer ontvangt een prijs!

GRATIS ONTBIJT MET N-VA LILLE
op zondag 22 april
tussen 9 uur en 10 uur
in Parochiecentrum Sint-Pieter,
Kerkplein 3 in Lille.
Om 10.30 uur
volgt een
aperitiefgesprek met

GRATIS ONTBIJT
Om ook u te overtuigen om te kiezen voor een beter en transparanter beleid, nodigen wij u uit voor een gratis ontbijt op zondag 22 april om 9 uur in Parochiecentrum Sint-Pieter. Het ontbijt wordt aangeboden door het vroegere bestuur van
Anders. Om 10.30 uur start ons derde aperitiefgesprek met Kris Van Dijck, N-VAfractieleider Vlaams Parlement. Als burgemeester van Dessel is Kris de ideale gastspreker om aan te tonen waarom de N-VA ook op lokaal vlak de beste keuze is.
LAAT VAN U HOREN!
Heeft u voorstellen, ideeën of vragen? Wilt u onze rangen versterken? Aarzel dan
niet ons afdelingsbestuur te contacteren. Ondertussen kan u al onze standpunten,
tussenkomsten op de gemeenteraden en de interesses en vakgebieden van onze
bestuursleden terugvinden op onze afdelingswebsite www.n-va.be/lille.

KRIS VAN DIJCK
N-VA-fractieleider
Vlaams Parlement
en burgemeester
van Dessel.
Thema: “Waarom lokaal kiezen
voor de N-VA”

Geert Geens
Voorzitter N-VA Lille
Penningmeester en lid dagelijks bestuur N-VA Kempen

QUIZ JONG N-VA
Wanneer?
Vrijdag 18 mei om 20 uur
Waar?
Parochiecentrum De Zandfluiter,
Tulpenlaan 1 in Wechelderzande.
Ploegen tot maximum 6 personen.
Prijs per ploeg: 12 euro.
Inschrijven per e-mail:
jongnva@gmail.com

WORD ONS 100STE LID EN WIN EEN
FANTASTISCH WELKOMSTPAKKET!
Door lid te worden via een van onze bestuursleden
ondersteunt u onze lokale werking en heeft u onder meer een
stem in ons programma en onze verkiezingslijst!

Wie zijn de
bestuursleden van N-VA Lille?

Geert
Geens

Leo
Smans

Tobias
Vyncke

Danny
Van Calster

Annette
Ott

Michael
Piedfort

Marleen
Peeters

Jowan
Knockaert

Elien
Leys

Bram
Van Rooy

Dimitri
Schenk

Jurgen
Van Den Plas

Nieuwe bestuursleden

JAN
STEVENS
(66) Wechelderzande
gemeenteraadslid

DIANE
COEN
(40) Poederlee

ANDRÉ
PLUYM
(66) Lille
gemeenteraadslid

LINDA VAN DEN
WYNGAERT
(49) Poederlee

ELS
PEERLINCK
(37) Wechelderzande

PAUL
VERSWYVEL
(53) Gierle
OCMW-raadslid

MICH
NAUWELAERS
(50) Poederlee

MICHEL
VERSCHUEREN
(39) Wechelderzande

NICOLE
SNEYERS
(58) Lille
OCMW-raadslid

SOFIE
VAN OLMEN
(27) Poederlee

VINCENT
VAN DE WATER
(22) Gierle

JOHAN
VERLINDEN
(29) Wechelderzande
advocaat

MAARTEN
VAN DE VONDEL
(20) Poederlee

MARC
DAEMS
(54) Gierle

GLEN
KERSEMANS
(30) Poederlee

ERIC
CAMPO
(47) Lille

Provincieraadsverkiezingen
Marleen Peeters wordt als kopvrouw uitgespeeld voor de provincieraadsverkiezingen in het kiesdistrict Westerlo-Herentals.
Marleen (49) is licentiaat Engels-Nederlands en voorzitter van het Davidsfonds. N-VA
Lille is trots dat zij de tweede plaats op de provincieraadslijst krijgt. Dit is een verkiesbare plaats. Het zou voor Lille fantastisch zijn een vertegenwoordiger in de provincieraad
te hebben.
Wij sporen u dan ook aan om te stemmen en te duimen voor Marleen!

Verander Lille niet in een nieuw Knokke!
Lille was in 2011 de enige gemeente in de Kempen waar de bevolking niet aangroeide. De hoge vastgoedprijzen jagen immers heel wat alleenstaanden en jonge gezinnen weg uit Lille. Daarom streeft N-VA Lille naar
een gezonde sociale woonmix. Het is van cruciaal belang dat onze gemeente aantrekkelijk blijft en betaalbaar is
voor elke inwoner.
Veel jonge gezinnen en alleenstaanden zijn financieel niet meer in staat iets te huren en/of te kopen in Lille. Dit resulteert in een dorpsvlucht, waardoor Lille heel wat van zijn sociale cohesie en gezinsvriendelijk karakter verliest. In een
gemeente waar 35 procent van de inwoners alleenstaand is, wil de N-VA meer aandacht voor een gezonde sociale
woonmix.
LILLE VOLDOET NIET AAN DE VLAAMSE WOONCODE
Er bestaat nochtans een Vlaamse Wooncode die bepaalt hoeveel
studio’s en kleinere appartementen er gebouwd mogen worden.
Deze Vlaamse Wooncode legt ook voorwaarden op het vlak van
woonkwaliteit op. Denk maar aan bijvoorbeeld de hoeveelheid invallend zonlicht of eisen op het vlak van sanitaire voorzieningen.
Lille voldoet totaal niet meer aan die vereisten.
SCHEPENCOLLEGE TREEDT ONWETTIG OP
Het schepencollege werkt echter tegen. Het weigert reeds geruime
tijd bouwvergunningen voor appartementen kleiner dan 100 m2
woonoppervlakte. Bovendien treedt het schepencollege zo onwettig op, aangezien er voor die beslissing geen enkele gemeentelijke
verordening bestaat.
DE N-VA EIST OPENHEID EN DUIDELIJKE REGELS
N-VA Lille kan onmogelijk akkoord gaan met de werkwijze van het schepencollege. Bovendien blijkt het schepencollege op vele andere domeinen gelijkaardig te handelen. Wij zien dit als machtsmisbruik die totale willekeur creëert. Daarom vraagt N-VA Lille openheid en duidelijke
N-VA Lille
regels voor iedereen.
vraagt openheid en
duidelijke regels
Wij rekenen op uw steun om deze praktijken een halt toe te roepen. Lille beschikt al
voor iedereen.
over water en een strand, maar dit is geen reden om van Lille een nieuw Knokke te
maken!

Uit de gemeenteraad: gerealiseerde voorstellen van Leo en Geert
• Duidelijke signalisatie dubbelrichtingsfietspad aan kruispunt Gebroeders De Winterstraat en Moereind
• Installatie "Sneeuwtelefoon"
• Goedkeuring verbreden toegangsweg Balsakker en verharding parking
• Sneeuw- en ijsvrij maken fietspad Vlimmersebaan
• Erkenning Pulsebaan als zwart verkeerspunt
• Vernieuwing dak sporthal Brulens te Gierle
• Speelpleinmonitoren nu eindelijk op tijd betaald

De kracht van
verandering

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

