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LILLE
NIETS DUURT VOORT, BEHALVE VERANDERING
MET DE N-VA HET NAJAAR IN
September: het einde van de zomer
komt er aan. De vakantie is voorbij.
Het politieke werkingsjaar herneemt
ook in onze gemeente. De N-VA
bleef actief tijdens de zomer.

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

Op 11 juli
trokken
wij door
de vier
deelgemeenten
om de
Vlaamse
feestdag te
vieren.
Overal
werden
wij warm
onthaald.
Onze eerste grote fotozoektocht doorheen Groot Lille is een succes. Nog
steeds doorkruisen allerlei fietsers –
antwoordformulier in de hand – het
dorp op zoek naar een afgebeelde
deurklink, gevelversiering of vogelkooitje. Langs deze weg danken we de
horecazaken die ons initiatief ondersteunden. Prijzen zullen worden uitgereikt tijdens ons Mosselfeest in Lille
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op 13 oktober waar we ook graag al
onze sympathisanten en mosselliefhebbers ontmoeten.
Het hernemen van het politieke werkingsjaar betekent ook dat de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen een klein
jaar achter ons liggen. We gingen de
verkiezing in onder het motto VERANDERING: verandering in de manier en de stijl waarop de gemeente
geleid wordt. Geen beslissingen in achterkamertjes maar in overleg en met
open communicatie. Daarom hebben
we ons geëngageerd tot het voeren van
een actieve en opbouwende oppositie.
De burgemeester en de meerderheid
leken ons eind vorig jaar een hand toe
te steken met de belofte van constructief samen te werken met de oppositie.
Helaas moeten we vaststellen dat het
bij beloftes blijft.
Een voorbeeld dat ons zwaar op de
maag ligt:
Juni laatsleden beloofden burgemeester en schepenen een begrotingscommissie op te zetten waarin naast de
meerderheid ook vertegenwoordigers
van de oppositie zouden zetelen. Deze
commissie zou een adviserende be-

voegdheid hebben. De voorbereidende
werkzaamheden voor de begroting
2014 moeten eerstdaags starten. Geconfronteerd met onze vragen hierover
tijdens de gemeenteraad van augustus
antwoordde onze burgemeester dat
dat alle raadsleden op het einde van
het jaar een toelichting zullen krijgen.
U leest het goed: na de opmaak van de
begroting dus! Niks inspraak, helemaal geen constructieve samenwerking! Wij betreuren dit intrekken van
gemaakte beloftes ten zeerste!
Wij blijven met uw steun pleiten voor
open communicatie en betrokkenheid
van alle vertegenwoordigde partijen
in de gemeenteraad. Wij blijven bij ons
voornemen om een actieve maar
opbouwende oppositie te voeren. Zo
zullen wij de voorstellen en beslissingen van het schepencollege nauwgezet
in het oog houden. Waar mogelijk zullen wij voorstellen
in de gemeenteraad ondersteunen,
waar nodig zullen
wij deze aanvechten, trachten te verbeteren of weg te
stemmen.
GUY SNOECKX,
ondervoorzitter
N-VA Lille

MOSSELFEEST
Zondag 13 oktober van 11.30 tot 19 uur
Prijsuitreiking fietszoektocht: 18 uur • P.C. Sint-Pieter

Mosselen 16 euro, ook andere gerechten aan schappelijke prijzen!
Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar wel gewenst:
nicole.sneyers@n-va.be; 014 65 60 45 of 0498 65 60 45
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Op de gemeenteraad van 28 augustus heeft Els Peerlinck
de eed afgelegd. Zij is onze tweede opvolger en gaat gedurende vijf gemeenteraden Sofie Van Olmen vervangen
die in september opnieuw moeder zal worden! Jowan
Knockaert, onze eerste opvolger, blijft op post als
OCMW-raadslid.

SOFIE
VAN OLMEN

ELS
PEERLINCK

MOBILITEIT
DOODLOPENDE STRATEN WORDEN DOORLOPENDE STRATEN
Afgelopen voorjaar diende de N-VA-fractie het voorstel in om van de doodlopende straten doorlopende straten te maken. Door een kleine toevoeging op de borden kan eenvoudigweg aangegeven worden of voetgangers en fietsers zich wel of niet door deze
straten kunnen verplaatsen. De CD&V-meerderheid ging hierin mee en besliste het voorstel goed te keuren. Op de gemeenteraad van augustus werd meegedeeld dat er stickers
aangekocht zullen worden. De bestaande borden zullen de komende maanden op tientallen plaatsen in de hele gemeente aangepast worden.

CULTUUR

WECHELDERZANDE EEN KUNSTENAARSDORP?
OF CULTURELE ARMOEDE?
De schilderspaletvorm van de Wechelse straatborden herinnert er ons aan dat Wechelderzande ooit een kunstenaarsdorp was.

De Wechelse schilderschool!
Op het einde van de 19de eeuw vestigt een kleine kunstenaarskolonie zich in Wechelderzande om ons natuurschoon te vereeuwigen. Eén van hen is Henry Van de
Velde. Hij woont en werkt hier vier jaar als schilder. Nadien groeit hij uit tot “vader van de decoratieve kunsten”,
één van de voornaamste vormgevers en architecten van
Europa.
Vrouw bij het raam, te bewonderen
in het KMSKA in Antwerpen

Hij wordt het hoofd van de
Kunstgewerbeschule in
Weimar, de voorloper van
het Bauhaus. Hij werkt en
verblijft in Zwitserland en
in Nederland, waar hij het
Kröller-Müller Museum in Otterlo ontwerpt. In Gent
bouwt hij de Boekentoren voor de universiteit.
In 2013 wordt doorheen heel Europa de 150ste verjaardag
van Van de Velde herdacht. Er worden verschillende evenementen georganiseerd in Duitsland, bij ons in Brussel,
Antwerpen en ook Kalmthout! De Kalmthoutse School
was nauw verbonden met de Wechelse School.

lille@n-va.be

Enkel ons gemeentebestuur heeft geen weet van de verjaardag. De N-VA interpelleerde het CD&V-bestuur in de
gemeenteraad. Wij vernamen dat geen enkele herdenking
gepland was. De voorstellen van de N-VA werden afgewezen en de zaak ‘geklasseerd’ bij de Cultuurraad. Enig
initiatief van de gemeente in 2013 lijkt dan ook veraf.

Gemiste kans
Weer een gemiste kans om de deelgemeente Wechelderzande als kunstenaarsdorp op de kaart te zetten. Blijkbaar
ziet ons gemeentebestuur nog steeds het belang en het
toeristisch potentieel van een kunstenaarsdorp niet in.
Jong N-VA heeft dan maar zelf het initiatief genomen met
een ludieke actie. De Vlimmersebaan werd herdoopt tot
de Henry Van de Velde straat.
Gelukkig is niet iedereen in Lille Henry Van de Velde vergeten.

Wist je dat …
… er toch geen begrotingscommissie komt? Waar blijft
de open en constructieve samenwerking met de oppositie?
… wij ons ernstig zorgen maken over het sluikstorten in
onze gemeente? Overal tref je zwerfvuil aan! Waar blijft
toch die broodnodige milieuraad?

… de gemeente nieuwe witte tentoonstellingspanelen op
de zolder van Hof d’Intere plaatste? Het plaatsen van een
lift zou de toegankelijkheid tot de raadzaal en deze mooie
tentoonstellingsruimte verbeteren.
… de diverse problemen in verband met verkeersveiligheid aan het Moereind blijven aanslepen? Ook elders in
de vier deelgemeenten duiken er nog steeds problemen
op die om een dringende aanpak smeken.
… het ontbrekende stuk fietspad op de grens met Beerse
wel degelijk op Lils grondgebied ligt? Burgemeester en
schepenen moeten nu wel toegeven dat onze steeds weerkerende vraag om aanleg en deftig onderhoud van dit
fietspad gefundeerd is! Uiteraard zijn wij blij dat het laatste stukje er eindelijk gaat komen!

… het verslag van de gemeenteraad in de twee laatste
edities van Info Lille ontbreekt?
…. er alleen agendapunten van de meerderheid in worden vermeld? Geen nood, u vindt het volledige verslag
van de gemeenteraad op onze website.
… jullie toekomstige klachten over de werking van de gemeente zullen behandeld worden door een personeelslid
ván de gemeente? Ons voorstel voor een onafhankelijke
en neutrale ombudsman/-vrouw werd verworpen!
… Scholen voor Morgen een nieuwe basisschool in Gierle
gaat bouwen? Wij konden de plannen inkijken en keurden ze goed!
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
Ie d

e
wel reen
kom
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde
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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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