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Veilig thuis in een welvarend Lille
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Omdat het beter moet
Zes kostbare jaren lang heeft de CD&V-meerderheid de kans laten  
voorbijgaan om onze gemeente de 21ste eeuw binnen te loodsen.  
Bij elke ondoordachte beslissing is het excuus: “Wij hebben dat altijd al  
zo gedaan.” Voor N-VA Lille moet het beter.

Meer dan mooie verkiezingsbeloften
Een langdurig bestuur waarbij steeds dezelfden 
aan de macht blijven, biedt duidelijk geen 
garantie op succes. Onze gemeente heeft 
behoefte aan een frisse wind. De cultuur van 
achterkamertjespolitiek moet stoppen. Ieder-
een is er de dupe van. Niet alleen ging het 
zwembad dicht, ook voor de sportaccommo-
datie in Gierle en Wechelderzande gebeurde 
er niets. Mooie beloften rond verkiezingstijd, 
dat wel.

Na aandringen van de N-VA werd de 
ronduit gevaarlijke toestand van de school 
in Gierle uiteindelijk verholpen door een 
containerschool te huren. Ook met wegen-
werken ging het telkens mis: de Beersebaan 
en de Vennestraat in Gierle, de Broekzijstraat 
in Lille, het lappendeken doorheen de dorps-
kern van Wechelderzande … In Poederlee 

heeft de Lichtaartsesteenweg al decennialang 
nood aan een deftig fietspad, maar wat staat 
de bewoners te wachten wanneer de werken 
starten?

Inspraak en transparantie
En dan is er nog de roodbruine mastodont 
die u vanuit de Rechtestraat ziet oprijzen.  
Die zou zogezegd perfect in het Lilse straat-
beeld passen. Uit uw mond horen we terecht 
andere reacties: “grootheidswaan” en “nul 
respect” voor het rijke erfgoed van onze 
gemeente. Het vergaat het huis Goetschalckx 
zoals het Wensbeeld Wechelderzande: 
inspraak wordt amper geduld. 

Hoog tijd om het roer om te gooien. Voor 
N-VA Lille zijn participatie, transparantie en 
daadkracht geen loze beloften, maar grond-
slagen voor een goed gemeentebestuur.

N-VA Lille: omdat het beter moet!

Veilig thuis in een  
welvarend Lille

Voor N-VA Lille is het duidelijk: het  
gemeentebestuur móét beter. Samen  
met een gemotiveerde ploeg wil ik de  
komende zes jaar mijn stempel drukken.

Als leerkracht Engels met ruim dertig 
jaar ervaring weet ik hoe ideeën vorm 
moeten krijgen en hoe belangrijk het 
is om iedereen mee te nemen in ons 
verhaal. Wij gaan voluit voor een  
gemeente die voor haar inwoners zorgt.

Bovendien heb ik als provincieraads-
lid ondervonden dat een ‘kleine’ 
gemeente als Lille elke vorm van 
ondersteuning goed kan gebruiken. 
De link tussen gemeente en hogere 
overheid is dus mooi meegenomen.

Mijn expertise in het onderwijs en als 
provincieraadslid wil ik nu aanwenden 
om de eerste vrouwelijke burgemeester 
van Lille te worden. Met uw stem 
kan ik die ambitie waarmaken en 
zorg ik voor een veilige thuis in een 
welvarend Lille.

Marleen Peeters
Lijsttrekker voor de gemeenteraad en 

8ste plaats voor de provincieraad
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Welzijn
•  Flexibele kinderopvang creëren, zowel tijdens het 

schooljaar als tijdens de zomervakantie.
•  Inzetten op actief en waardig ouder worden, door te 

voorzien in sport- en recreatiemogelijkheden voor 
alle leeftijden.

Sport en cultuur
•  Weloverwogen ondersteuning van de vele sportclubs en 

culturele verenigingen die onze gemeente rijk is.
•  Weer kunnen zwemmen in onze eigen gemeente.

Mobiliteit en veiligheid
•  Veilige fiets- en wandelroutes voor onze schoolgaande jeugd, voor de 

recreatieve fietser en wandelaar, kortom voor iedereen.
•  Het veiligheidsgevoel ’s nachts vergroten door een slim lichtplan dat 

hand in hand gaat met de moderne ledtechnologie.
•  Een breedgedragen mobiliteitsplan dat leefbaarheid en veiligheid 

centraal stelt.

Wonen en werken
•  Het landelijke en groene karakter van onze gemeente 

beschermen en maximaal als troef uitspelen.
•  Het huidige containerpark behouden. De uitbating blijft zo in 

Lilse handen, waardoor we ook controle blijven houden op de 
organisatie ervan.

•  Bruisende dorpskernen waar het fijn en veilig vertoeven is.  
Zo vrijwaren we de groene randen.

Veilig thuis in een welvarend Lille

Behoorlijk bestuur
•  Meer inspraak van de Lillenaren door daadwerkelijk te luisteren naar hun 

verzuchtingen.
•  Transparant besturen met respect en openheid naar de burger toe. 
•  Verdere digitalisering van de gemeentelijke diensten, zonder af te doen aan de 

persoonlijke service via de loketten voor wie dit wenst. 

Dit zijn onze speerpunten. Niet alleen wat wij wensen voor Lille, maar vooral wat wij willen verwezenlijken. 
Kortom, speerpunten die ons na aan het hart liggen, zodat u zich thuis voelt in een welvarend Lille.
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/lille

Een sterke ploeg voor Lille

1. PEETERS Marleen

2. KERSEMANS Tom

3. DAEMS Marc

4. GOOSSENS Vincent

5. PEERLINCK Els

6. LEYS Elien

7. VERSWYVEL Paul

8. LEPPENS Rini

9. OLYSLAEGERS Nancy

10. SNEYERS Nicole

11. VAN WAEYENBERGE Bart

12. GEYSEN Gwendoline

13. VERLINDEN Johan

14. CAMBRÉ Mil

15. DEKKERS Greet

16. VYNCKE Bart

17. MEEUWS Bettie

18. GEENEN Bernice

19. VERSWIJVEL Ria

20. SNYERS Jill

21. SNYERS Peter

22. VERHEYEN Griet

23. VAN DE VONDEL Danny

24. PLUYM André

25. STEVENS Jan

PEETERS
Marleen
Wechelderzande
55
Leerkracht Engels-
Nederlands

1

KERSEMANS
Tom
Lille
36
Adviseur terugkeerbeleid 
kabinet Theo Francken

2

DAEMS
Marc
Gierle
60
Technisch directeur

3

GOOSSENS
Vincent
Poederlee
25
Master in de politieke 
wetenschappen

4

PEERLINCK
Els
Wechelderzande
43
Automatisatie-
ingenieur

5

STEVENS
Jan
Wechelderzande
72
Ondernemer

25



Veilig thuis in een welvarende 
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“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een efficiënt en 
slagkrachtig bestuur. 
Mireille Colson 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1.  Mireille Colson 
 Herselt

2.  Koen Dillen 
 Mol

3.  Els Baeten 
 Turnhout

4.  Herman Minnen 
 Dessel

5.  Nathalie Cuylaerts 
 Rijkevorsel

6.  Bart Smans 
 Beerse

7.  Kris Goossens 
 Kasterlee

8.  Marleen Peeters 
 Lille

9.  Rudi Honinx 
 Geel


