Jaargang 2014 • Nr. 3 • juli

LILLE
Fotozoektocht

BEDANKT VOOR JE VERTROUWEN!

40%

Van 1 juni tot 28 september kan je
opnieuw deelnemen aan onze jaarlijkse fotozoektocht in de vier deelgemeenten.
Vijf horecazaken bieden je een
tractatie aan: PC Sint-Pieter,
De Crawaett, Den Eik,
Het Schuurke en Den Hert.
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij:

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

• De plaatselijke horecazaken
• André Pluym, Tielenbaan 87
• Werner Van Rooy, Moereind 19
Elke deelnemer ontvangt een prijs.
Ons jaarlijks mosselfeest (12 oktober 2014, PC Sint-Pieter, Lille) is
zoals steeds ook het slotevenement
van deze zoektocht.

Wil je ook deel uitmaken van de grote N-VA-familie en samen met 40 000 anderen de Verandering voor Vooruitgang steunen? Word dan lid via de lokale afdeling. Contacteer ons via marleen.peeters@n-va.be, guy.snoeckx@n-va.be of
spreek onze bestuursleden aan.
Hoofdleden betalen 12,50 euro per jaar, bijleden 2,50 euro. Ben je jonger dan
30 jaar? Dan betaal je 5 euro. Het juiste bedrag stort je op rekeningnummer
IBAN BE89 7512 0646 9085.

VIEREN JULLIE MEE OP 11 JULI? IEDEREEN WELKOM!
P.C. Sint-Pieter, Kerkplein, Lille vanaf 18 uur.

De prijs voor deelname bedraagt
7,5 euro.

Kom gezellig langs voor een babbel en een frisse pint. Of schuif mee aan
onze kaastafel aan.

Hart voor Vlaanderen

Leden betalen 10 euro, niet-leden
15 euro. Dranken schenken we aan
democratische prijzen.

Hang op 11 juli de Vlaamse Leeuw
uit. Doe mee en kleur
de vier deelgemeenten geel! Mail naar
lille@n-va.be of sms
naar 0478 56 08 89 en
we komen langs met
een geschenkje.

www.n-va.be/lille

Gelieve voor de kaastafel vooraf in
te schrijven (tot maandag 7 juli
2014).
Mail naar lille@n-va.be of
telefoneer naar 03 311 75 44
of 0478 56 08 89.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Wist je dat …
… het zware vrachtverkeer ondanks de borden ‘plaatselijk verkeer’ nog steeds de Pulsebaan en
het Moereind teistert? Camera’s in
de Pulsebaan zijn blijkbaar te
duur. Telling door politieagenten is wellicht goedkoper?
… in onze 'groene' gemeente een verkaveling voor vijf
weekendverblijven in waardevol natuurgebied is aangevraagd? Wij hebben alvast de nodige bezwaarschriften ingediend. Wat doet het schepencollege?
… het fietspad op de grens met Beerse nog steeds niet is
doorgetrokken? Zelfs onderhoud van het bestaande fietspad is quasi onbestaande! Moet er nog dolomiet geleverd
worden misschien?

NIEUWS UIT DE
GEMEENTERAAD
… in de zomervakantie de asbestverontreiniging in de
Lilse basisschool eindelijk zal aangepakt worden?
Hierop wacht Lille al sinds september 2012. Hoe lang zou
dit nog geduurd hebben zonder tussenkomst van N-VA
Lille?
… de meerderheid niet communiceert met haar inwoners? De start van de werken aan de BKO in Wechelderzande werd niet aangekondigd. De Scouts knoopten dan
maar een zakdoek zodat er in de toekomst vlugger zou
gecommuniceerd worden. Niet dus! De werken in de
dorpskern van Poederlee dreven de handelaars tot wanhoop en vrachtwagens reden zich de eerste dagen van de
omleiding hopeloos vast! Reden: de meerderheid communiceert goed* – te weinig* – niet*.
(*)Schrappen wat niet past!

Prijsvraag
De gemeente ‘communiceert’ nu al een
besluit dat blijkbaar nog genomen moet
worden op de gemeenteraad van
december 2014.
Herken je de locatie
waar deze foto werd genomen?
Mail naar lille@n-va.be
en ontvang gratis tien vuilniszakken.

NIEUWS UIT DE
PROVINCIERAAD

Op de
gemeenteraad van
25 juni heb ik alle
raadsleden gevraagd
G-sportfan te worden.
Marleen Peeters, gemeenteen provincieraadslid

lille@n-va.be

Het G-sportfonds van de provincie Antwerpen wil
personen met een handicap alle kansen geven voor
een duurzame sporttoekomst. Vandaag maar
ook morgen. Ik ben alvast een enthousiaste
G-sportfan, jij ook? Toon je goed hart voor
de 6 000 gepassioneerde G-sporters in
onze provincie, registreer je als
G-sportfan en supporter samen met ons
voor het G-sportfonds!
www.gsportfonds.be

Scoren en toch verliezen?
Scoren en hoe! Bij onze tweede deelname aan verkiezingen klokte N-VA Lille af op
meer dan 40 procent. En toch verliezen we! Tobias Vyncke, onze jonge, dynamische
voorzitter verlaat namelijk Lille. Hij ruilt N-VA Lille voor het Brussels hoofdkwartier
van de N-VA.
De aanpak van N-VA Lille is
gebaseerd op goed uitgewerkte
visies en denken op lange termijn
GUY SNOECKX,
VOORZITTER N-VA LILLE

Tobias hielp sinds de beginjaren N-VA Lille uit te bouwen tot een goed functionerend
geheel, een volwaardige speler in de Lilse gemeentepolitiek. Wij weten dat we op Tobias’
steun mogen blijven rekenen en wensen hem alle succes.
Wij beseffen dat Kamerverkiezingen geen gemeenteraadsverkiezingen zijn. Toch is het
nu duidelijk dat meer dan vier personen op tien in Lille verandering wensen. Wég van
de gevestigde partijen die de laatste vijftig jaar de dienst uitmaakten. Wég van een
politiek die gestoeld is op cliëntelisme en bindingen met bevriende belangengroepen.
Wég van gebrek aan visie. Wég van een kortetermijndenken.
De aanpak van N-VA Lille is gebaseerd op goed uitgewerkte visies, denken op lange
termijn en niet alleen aan morgen, wars van alle bindingen met groepen binnen dezelfde
zuil. Wij blijven ons inzetten voor sport-, jeugd- en verenigingswerking, mobiliteit en
ruimtelijke ordening, erfgoed en sociaal weefsel (bejaardenzorg, kinderopvang, …).
N-VA Lille wil het succes van vandaag bestendigen en verder uitbouwen. Als u onze
ambitieuze projecten mee willen realiseren, contacteer dan één van onze bestuursleden.

Op vraag van N-VA Lille
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Masterplan herinrichting
dorpskern Wechelderzande:
bevolking krijgt inspraak.

✗

Zwerfvuil in onze gemeente:
eindelijk een gemeentelijk
reglement om opruimacties
te ondersteunen.

4

De N-VA heeft een hart
voor ons cultureel
erfgoed: het kapelletje in
de Wagemansstraat werd
gerestaureerd.

www.n-va.be/lille
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Kom !
erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
o
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