
Lieve mensen

Op het einde van de zomer kunnen we opgelucht 
ademhalen: meer dan 92 procent van onze volwassen 
inwoners liet zich vaccineren. Nogmaals dank aan 
alle vrijwilligers voor de vele helpende handen in het 
vaccinatiecentrum in Tielen.

Ondertussen zijn onze verenigingen weer aan het 
organiseren geslagen en zijn er tal van evenementen 
om naartoe te gaan en elkaar opnieuw te ontmoeten. 
Hopelijk hebben jullie genoten van onze gemeentelijke 
activiteiten op 11 juli aan Hof d’Intere en op 15 augus-
tus aan de Heggekapel.

Binnen enkele maanden zijn we halfweg deze 
legislatuur. Samen met schepenen Tom Kersemans 
en Vincent Goossens kijk ik met voldoening en trots 
terug op de voorbije drie jaar. We hebben al heel wat 
zaken op orde gezet en er zijn al fl ink wat plannen voor 
een effi ciëntere werking van de werkhal uitgewerkt. 
Plannen waarvan vroeger geen sprake was, enkel 
nattevingerwerk. Een aantal voorbeelden:
•  Een beleidsvisie op wonen: we roepen de 

verappartementisering van onze gewestwegen een 
halt toe.

•  Ons masterplan ‘KMO-zone Achterstenhoek’: we 
creëren meer ruimte om te bouwen binnen de 
bestaande ruimte.

•  De gemeentelijke verordening ‘openluchtrecreatieve 
verblijven’: permanent wonen in recreatiegebieden 
wordt hierdoor nog sterker ontraden.

•  Een bomeninventaris, een bermenbeheers-, sleutel-
en strooiplan.

•  Het BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) 
Stormweer.

•  Waarschuwingsborden bij stormweer of bij hitte en 
droogte aan de toegangswegen van onze bossen, 
voorzien van een QR-code.

Ik wens jullie een kleurrijke herfst 
toe. We zien elkaar binnenkort 
vast en zeker op één van de vele 
evenementen. Tot dan!

Marleen Peeters
Burgemeester

Nieuwe trouwzaal in 
Huis Goetschalckx

Het heeft  een tijdje geduurd, maar Huis Goetschalckx, dé 
architecturale parel van de Rechtestraat, heeft  opnieuw een 
waardevolle invulling. Op de benedenverdieping werd een 
eigentijdse trouwzaal gecreëerd.

De inhuldiging van de trouwzaal 
in het voorjaar werd gekoppeld 
aan de officiële naamgeving van 
het park dat dit voorjaar achter 
de gerenoveerde OCMW-vleu-
gel aangelegd werd. Dat park 
kreeg de toepasselijke naam 
‘Park Goetschalckx’, naar het 
huis dat zich op de kop van het 
park bevindt. Het park heeft 
ondertussen ook een speelzone 
en hier en daar zijn picknickban-
ken neergezet. De avontuurlijke 
speeltuin werd in het voorjaar 
ingespeeld door enthousiaste 
schoolkinderen en is sindsdien 
een vaste stop geworden voor 
vele gezinnen met kinderen die 
de buitenlucht opzoeken.

Resem plannen door de jaren 
heen
Het huis werd opgericht in 

Engelse cottagestijl door dokter 
Emiel Goetschalckx. De dokters-
woning werd in de loop van de 
jaren uitgebreid, maar werd in de 
oorspronkelijke staat hersteld net 
voor de eeuwwisseling. Uiteinde-
lijk werd de woning gekocht door 
de gemeente Lille in 2008, maar 
ze bleef lange tijd zonder invul-
ling. Eerst waren er plannen om 
het OCMW in het huis onder 
te brengen, later besloot het 
toenmalige CD&V-bestuur om 
er de politiediensten een plaats te 
geven. Daarom zou er een hoog 
veiligheidshekwerk rond het huis 
geplaatst worden.

We zijn blij dat het huidige 
bestuur bij het begin van deze 
legislatuur die plannen definitief 
heeft afgevoerd en koos voor een 
eigentijdse trouwzaal die uitgeeft 
op het kleurrijke park.

Zwembad Lille: een stand van zaken (p.2) Nieuwe kerktuin voor Poederlee (p.3)

Lille 
lille@n-va.be N-VA Lillewww.n-va.be/lille

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

OKTOBER 2021, NR. 2   I   V.U.: MARLEEN PEETERS, MOEREIND 19, 2275 LILLE



Zwembad Lille: een stand van zaken
Op het schepencollege van eind augustus is besloten om in zee te gaan met Sportoase. Zij zullen de aanleg van de  
buiteninfrastructuur, de bouw van het zwembad en nadien de uitbating van de binneninfrastructuur aan Balsakker  
voor hun rekening nemen.

Toch is dat niet de eerste stap van het 
proces. Al in oktober 2019 startte het 
gemeentebestuur een concurrentie-
dialoog op voor de verwezenlijking en 
uitbating van de sportsite. Een jaar later 
was de fusie van de voetbalclub van Lille 
en Poederlee een feit. FC Lille United zal 
in de toekomst gehuisvest zijn aan de 
Heggelaan in Poederlee.

Dat brengt ons bij het heden: de plannen 
voor de nieuwe belevingssite kregen 
vorm na twee jaar van overleg binnen de 
concurrentiedialoog. Wat zal er de  
komende jaren veranderen aan de sport-
site Balsakker?

• In het nieuwe zwembadgebouw komt 
een 25-meterbad mét beweegbare  
bodem zodat het ook toegankelijk is 
voor specifieke doelgroepen. Er komt 
ook een recreatiezone met peuterbad, 
een whirlpool, sauna én een glijbaan.

• De bestaande cafetaria wordt uitge-
breid en krijgt een nieuw terras. Vanuit 
de cafetaria zal er zicht zijn op het 
sportbad zodat ouders hun kroost kun-
nen zien zwemmen. Daarnaast zal een 
fitness zijn intrek nemen in het gebouw.

• De atletiekinfrastructuur krijgt een  
serieuze upgrade. Zo wordt de atletiek- 
piste opnieuw aangelegd zodat ze 
voldoet aan de normen van de inter-
nationale atletiekfederatie. Daar horen 
natuurlijk fatsoenlijke kleedkamers bij. 
De atletiekactiviteiten breiden uit met 
nieuwe infrastructuur voor discuswerpen, 
kogelstoten, verspringen, hoogspringen 
en speerwerpen.

• In overleg met de gebruikers  
(participatietraject) werd er een zone 
ingetekend waar een state-of-the-art 
skatepark zal verrijzen. Quarter pipes, 
handrails, funboxes, pyramids enzo-
voort. Het hoort er allemaal bij. Naast 
het skatepark komt er ook een zone met 
een BMX-parcours én zullen ook de 
beachsporters hun gading vinden. Zij 
kunnen terecht op een speciaal aan- 
gelegd terrein van 32 x 50 meter.

• Voor de iets jongere Lillenaren komt 
er een speeltuin zoals aan het gemeente-
huis en Hof d’Intere waar avontuurlijk 
spelen centraal staat. 

• Voor de bestaande hondenclub en 
ruitervereniging verandert er weinig.  
Zij behouden hun plek op de vernieuwde 
sportsite.

• We verliezen ook duurzaamheid niet 
uit het oog. Er wordt geprobeerd om 
zoveel mogelijk van de grond die uit-
gegraven moet worden voor de nieuwe 
gebouwen, te hergebruiken op de site 
zelf. Op die manier moet er slechts een 
minimum aan grond afgevoerd worden.

De werken aan de site Balsakker gaan 
volgens de planning van start in de lente 
van 2022. Medio 2024 kan er volop 
gezwommen en gesport worden.

lille@n-va.be

2



Aankoop gronden voor veiligheidscentum Achterstenhoek
De hulpverleningszone Taxandria, waartoe onze gemeente behoort, wil tegen 2025 een eigen brandweerkazerne in Lille 
in gebruik nemen. Zo kan men ook in onze gemeente een adequate hulpverlening te bieden.

Om dat te kunnen waarmaken, zijn er een aantal gronden op het 
bedrijventerrein Achterstenhoek aangekocht die grenzen aan de huidige 
werkhal van de gemeente en het containerpark. Op termijn wordt op die 
locatie een veiligheidscentrum opgericht waar zowel brandweer, politie 
als Rode Kruis onderdak zullen krijgen.

De hulpverleningszone is al een tijdje bezig met het rekruteren van 
vrijwillige brandweermannen die de kazerne zullen bemannen. Naast 
het gebouw zelf is er ook ruimte voor een degelijke oefenplaats voor de 
brandweerlieden. Een groene buffer wordt voorzien tussen de terreinen 
en de achtertuinen van de bewoners van de Boskant. Daarnaast zal ook 
het containerpark, dat al een tijdje met plaatsgebrek kampt, uitgebreid 
kunnen worden.

Gemeenschappelijke 
bibliotheekwerking met Kasterlee
Onze gemeente is geen eiland. Daarom is het belangrijk 
om na te gaan of we met buurgemeenten kunnen samen-
werken. Samenwerking biedt naast praktische voordelen 
ook een voedingsbodem voor nieuwe ideeën en inzichten.

Natuurlijk storten we ons niet halsoverkop in het één of 
ander fusieverhaal. Waar anderen vooral de zak met geld 
zien die Vlaanderen aan gemeenten aanbiedt om te fuseren, 
kijken wij nu vooral naar praktische gevallen waar samen-
werking voordelen oplevert. Dat wil niet zeggen dat er geen 
analyses kunnen worden gemaakt in hoeverre een samen-
werking tussen onze gemeente en Kasterlee voordelen voor 
de twee gemeenten oplevert. 

Er werd alvast een samenwerkingsovereenkomst goed-
gekeurd tussen Lille en Kasterlee over een gezamenlijke 
werking voor de bibliotheken in onze beide gemeenten.

Nieuwe kerktuin voor Poederlee
Het participatietraject ‘wensbeeld dubbeldorp Lille-
Poederlee’ ging enkele jaren geleden van start. Intussen 
is dat volledig afgerond en is er een wensbeeld uitgewerkt. 
Het oude kerkhof rond de kerk in Poederlee, getypeerd 
door de charmante bakstenen omheining, is het eerste 
project dat zal worden aangepakt.

Even situeren: In de jaren '70 werd besloten om niet langer 
overledenen te begraven in de zone rond de kerk van Poederlee. 
Er werd gekozen voor een prachtige locatie in de nabijheid van 
de Heggekapel, een eindje verwijderd van het dorpscentrum. 
Heel wat jaren later werden de oudste graven rondom de kerk 
weggehaald, maar werd er verder weinig gedaan met de 
vrijgekomen ruimte. 

De resterende 
graven maken 
nu plaats voor de 
heraanleg van de 
volledige zone 
rondom de kerk met 
behoud van enkele 
heemkundig waar-
devolle grafzerken. 
Het is de bedoeling 
dat in die zone een 
kerktuin wordt 
aangelegd waar het 
heerlijk vertoeven 
is. Gekoppeld aan 
de heraanleg zal 
ook de riolering in 
de buurt vervangen 
worden.

www.n-va.be/lille
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

014229


