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LILLE
DONDERDAG

N-VA-agenda

11
juli

Spot onze gele
karavaan doorheen
de vier dorpskernen.
2013
Zien wij de Vlaamse
Leeuw wapperen,
bellen we bij u aan en ontvangt u
een attentie. Woont u iets verderaf
en hijst u ook de Leeuwenvlag,
geef ons een seintje op
lille@n-va.be. Doe mee en maak van
11 juli een echte Vlaamse feestdag.
• 10.30 uur:
Gierle
• 12.00 uur:
Lille
• 14.00 uur:
Poederlee
• 15.00 uur:
Wechelderzande

NIETS DUURT VOORT,
BEHALVE VERANDERING
Beste inwoner van Groot-Lille,

Het jaar 2013 is ondertussen halverwege. Voor we allemaal samen van een
welverdiende zomervakantie gaan genieten, ligt hier voor u
nog een nieuw exemplaar van ons huis-aan-huisblad met heel wat nieuwsfeiten
uit de gemeenteraad.
Nieuw is dat u ons vanaf nu ook kunt bereiken op het algemene e-mailadres:
lille@n-va.be. Hebt u vragen of opmerkingen of wenst u graag meer info te
ontvangen over ons, dan kan u ons daarover altijd mailen.
Tijdens de zomervakantie blijft overigens nog steeds onze fotozoektocht lopen
doorheen onze vier gemeenten. Het startschot hiertoe
werd gegeven door Bruno Peeters, gedeputeerde voor
Toerisme van de provincie Antwerpen, en door de voorzitter van de vzw Toerisme Lille.
Vergeet ook zeker niet 11 juli, de dag waarop we het
feest van de Vlaamse gemeenschap vieren. N-VA Lille
zal die dag net zoals vorig jaar in groep door de vier gemeenten trekken. Misschien stopt u die dag wel even bij
ons voor een korte babbel?

V.U.: Tobias Vincke - Lange Weg 29 - 2275 Lille - lille@n-va.be

Open communicatie voor
iedereen
Zoals u in ons vorige huis-aanhuisblad kon lezen, kan u na elke
gemeenteraad een verslag met
onze interpellaties terugvinden
op onze website. Maar het kan
nog eenvoudiger: stuur ons gewoon een mailtje en we sturen
het verslag naar uw mailbox.
Gratis en zonder verplichting.
Hebben we uw interesse gewekt?
Wilt u lid worden van N-VA
Lille? Contacteer een van onze
bestuursleden of stuur ons een
mailtje: lille@n-va.be

www.n-va.be/lille

De voltallige
ploeg van N-V
A Lille
wenst u alva
st een prettig
e en
zonnige vak
antie.

WOENSDAG

15
mei
2013

TOBIAS VYNCKE
Voorzitter N-VA Lille

FOTOZOEKTOCHT
ZONDAG

TOT

15

september
2013

U kan opnieuw deelnemen aan onze jaarlijkse
fotozoektocht in de vier deelgemeenten. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de bestuursleden en de deelnemende horecazaken. Meer
info vindt u op onze website: www.n-va.be/lille.
De fietszoektocht loopt van half
mei tot half september. Elke deelnemer ontvangt een prijs. Ons
jaarlijks mosselfeest (13 oktober
2013, PC Sint-Pieter, Lille) is zoals
steeds het slotevenement van deze
zoektocht.
Deelnameprijs: 6,5 euro

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA-voorstellen regenboogbeleid goedgekeurd
Voor de N-VA is het al lang duidelijk dat holebi’s en transgenders
dezelfde maatschappelijke rechten
hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit
de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze mening niet door
iedereen wordt gedeeld.
Daarom trokken wij met volgende
voorstellen naar de gemeenteraad:
• Het gratis telefoonnummer 0800 99
533 van de Holebifoon en het tele-

SAMENLEVING

foonnummer 014 40 96 34 van het
discriminatiemeldpunt in Turnhout zullen in InfoLille en op de
gemeentelijke website gepubliceerd worden.
• Voortaan zal ook op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie,
de regenboogvlag wapperen aan
het gemeentehuis.
Wij zijn ervan overtuigd dat ook het
lokale beleidsniveau op heel wat ter-

reinen in het dagelijkse leven een verschil kan en moet maken.

N-VA in actie tegen massale bijensterfte
Wij wonen in een landelijke gemeente en
hebben het groene
hart op de juiste
plaats. Maar de N-VA
maakt zich zorgen om
de massale bijensterfte die tot een ware ramp is uitgegroeid.

voortbestaan van groenten en fruit. Bijen bestuiven namelijk bloemen, planten en bomen.

Afgelopen winter zagen imkers hun populatie soms met
wel 25 of 30 procent afnemen. Vroeger was dat slechts 1
op 10. Een EU-verbod op het bestrijdingsmiddel neonicotinoïde moet het tij keren, maar biologen en imkers
menen dat die maatregel niet ver genoeg gaat.

Maar wat je zelf doet, doe je beter. Wij houden toch allemaal van bloemen? Wist u dat u een gratis Tuin-Wijzer
van de provincie Antwerpen boordevol informatie op het
gemeentehuis kan ophalen?

MILIEU

Zij en wij zijn bezorgd, want bijen zijn niet alleen essentieel voor onze boterham met honing, maar ook voor het

Daarom vroeg de N-VA of de groendienst van de gemeente wegbermen en braakliggende stukken grond kan
inzaaien met bloemrijke mengsels. Volgens de schepen
van Milieu wordt er bij aanplantingen extra aandacht aan
deze problematiek geschonken.

U kan de brochure Tuin-Wijzer ook downloaden op de
webpagina www.provant.be/Tuin-Wijzer.

Renovatie Brulens eindelijk op gang getrokken
Op de gemeenteraad van 29 mei werd besloten om de broodnodige herstellingen en veiligheidswerkzaam-heden uit te
voeren in de sporthal van Gierle.
Vorig jaar in juni kloegen onze gemeenteraadsleden Geert Geens
en Leo Smans deze situatie al aan. Acuut ingrijpen drong zich

Betere en veiligere wegen
Als alles goed gaat, start het Agentschap Wegen en Verkeer
dit najaar met de broodnodige heraanleg van het wegdek op
de baan tussen Poederlee en Herentals. De oude, gebarsten en
scheefgezakte betonplaten worden vervangen door asfalt.
Volgende werken staan op het programma:
• In het centrum van Poederlee wordt het
asfalt vernieuwd over 500 m.
• De betonplaten tussen Poederlee en Herentals worden uitgebroken en vervangen door asfalt.
• Het huidige fietspad blijft voorlopig behouden en wordt pas binnen enkele jaren
heraangelegd. Het krijgt wel een nieuwe
rode kleur.

lille@n-va.be

SPORT

toen op. Er waren onder meer problemen
met de verwarming, de verlichting en de douches.
Bijna een jaar later wordt er dan toch werk gemaakt van een
grondigere renovatie. De gemeenteraad besliste om te investeren in een aantal vernieuwingen.

MOBILITEIT
• Het kruispunt van Sassenhout wordt veiliger
gemaakt voor fietsers en voetgangers. In Herentals komen er
verkeerslichten aan het kruispunt met de Olympiadelaan.
Deze omvangrijke werken zullen in fases
verlopen en vermoedelijk heel wat hinder
veroorzaken. Hierover zullen de bevoegde
diensten later nog concreet communiceren.
In afwachting kan je voor meer info alvast
terecht op de website van AWV onder het
menuutje ‘Wegenwerken en realisaties’.
(www.wegenenverkeer.be)
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Kom naar de Familied
ag
van Jong N-VA op 14
september.

Wist je dat…

… de gemeente Lille de campagne ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ van de provincie Antwerpen te gewaagd
vindt? De N-VA vraagt daarentegen nu actie om de klimaatverandering tegen te gaan. Wij wilden gaan voor een
‘klimaatneutraal’ Lille tegen 2020. Wordt ongetwijfeld
vervolgd.
… deelnemen aan
een jaarvergadering
of algemene vergadering van een intercommunale zoals
Iveka of Pidpa voor
De N-VA wil een
de N-VA meer is dan
klimaatneutraal
een ticket voor een
Lille tegen 2020.
gratis lunch? We kregen de vertegenwoordigers van de
meerderheid zover
dat ze vanaf nu verslag zullen uitbrengen aan alle fracties.
Hiermee onderstreept
N-VA Lille nogmaals
dat we open communicatie hoog in het vaandel dragen.

U bent welkom va
naf 11.30 uur
voor een barbecue
met
springkasteel en vo
lksspelen.

gebonden is door de overheid. De N-VA vindt dat er marges moeten ingebouwd worden. Het kan niet zijn dat wie
veel vraagt, altijd zomaar veel krijgt. Wij zullen erop blijven hameren dat er met jullie en ons belastinggeld spaarzaam wordt omgesprongen.
… de lokale kinderopvang in de grote vakantie hopeloos
in de soep draait? De Lilse ouders mochten vrijdagavond
31 mei om 19 uur achter hun computer kruipen om tien (!)
vakantiedagen in juli en augustus vast te leggen. Tot hun
grote ergernis liep het computerprogramma vast en wisten ze niet of ze nu wel of niet hadden ingeschreven. In de
loop van maandag kregen ze dan het bericht dat er nog
extra dagen konden vastgelegd worden vanaf 16 uur die
dag. Frustrerend als je na een dag werken thuis komt en
vaststelt dat je uren geleden beter had ingelogd. De N-VA
vroeg hierover uitleg en kan niet tevreden zijn met het
nietszeggende antwoord van de beleidsploeg. De problemen rond de kinderopvang zijn zeker niet nieuw en moeten dan ook met daden en niet alleen met mooie woorden
in een beleidsplan aangepakt worden!
De problemen met de
kinderopvang moeten zo
snel mogelijk
opgelost worden.

… N-VA Lille bespaard heeft door op de schepen van
Sport te stemmen? Want als de gemeente een raadslid als
vertegenwoordiger naar ILV Sportregio Noorderkempen
zou sturen, moest de gemeente de zitpenningen zelf
betalen. De schepen wordt uit hoofde van zijn ambt
sowieso betaald, dus die rekensom was vlug gemaakt.
… wij ons vragen stellen bij de grote verschillen in exploitatietoelagen tussen de vier parochies? De burgemeester meent dat hij hier aan handen en voeten

NIEUWS UITIE
DE PROVINC

N-VA slankt de provincie af
De Antwerpse provincieraad keurde op 24 mei de interne staatshervorming
en een eerste besparingsronde goed. In totaal zal de provincie de komende
jaren 20 miljoen euro besparen. De politiek geeft het goede voorbeeld door
ook in de partijdotaties te snoeien.
Met de interne staatshervorming - ingezet door Vlaams N-VA-minister van
Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois - komt er eindelijk een duidelijke taakstelling voor de provincies, met een focus op de grondgebonden bevoegdheden.
“Deze ambitieuze operatie toont nogmaals dat de N-VA het verschil maakt in
de provincie Antwerpen”, aldus provincieraadslid Marleen Peeters, “Uiteraard
willen we nog verder gaan, maar we steunen dit compromis als verantwoordelijke partner. We reiken echter de hand naar wie de kracht van verandering
verder in de praktijk wil brengen.”

www.n-va.be/lille

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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