
Richard Celis, ereburger van Lille
Bij de start van deze legislatuur besliste het gemeentebestuur van Lille dat 
er jaarlijks een ereburger zou benoemd worden in onze gemeente. Dit jaar 
werd Richard Celis voorgedragen door de heemkundige kring Norbert de 
Vrijter. Het voorstel werd bekrachtigd door het schepencollege en op de 
gemeenteraad van oktober.

Richard Celis werd geboren op 11 augustus 1929 en groeide op in onze 
gemeente. Hij liep school bij de Jezuïeten in Turnhout en studeerde onder 
meer Rechten aan de universiteit van Leuven. Hij was nauw betrokken bij 
het verenigingsleven in de gemeente en stond mee aan de doopvont van 
verschillende verenigingen zoals de Scouts in 1947 en het Davidsfonds in 
1954. Ook richtte hij op jonge leeftijd de eerste bibliotheek van Lille op. 
Later ging hij in Rijkevorsel wonen, maar zijn geboortedorp zit voor eeuwig 
in zijn hart gesloten.

Celis’ naam is ook verbonden met het Algemeen Nederlands Zangverbond 
(ANZ), waarvan hij ondervoorzitter en voorzitter geweest is. Het ANZ is 
onder meer bekend voor het organiseren van het jaarlijks Vlaams Nationaal 
Zangfeest. Na zijn voorzitterschap legde hij meer focus op de ‘Elfdaagse 
Vlaanderen-Europa’, een organisatie die activiteiten organiseert in de aanloop 
naar de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

Beste inwoner

Vorig jaar rond deze tijd zaten we in volle 
lockdown en in de overtuiging dat we 
in 2021 van alle covid-ellende verlost 
zouden zijn. Jammer genoeg worden we 
opnieuw geconfronteerd met stijgende 
cijfers en zitten we volop in ‘de vierde 
golf’. Samen met jullie had ik gehoopt op 
betere vooruitzichten voor 2022. Toch 
blijven we hoopvol, want ik heb vertrouwen 
in jullie Kempenaars. Net zoals onze 
voorouders, kunnen we met tegenslag 
overweg. Het maakt ons enkel nog meer 
overtuigd om niet bij de pakken te blijven 
zitten.

Ondertussen zijn we bijna aan het einde 
van ons derde bestuursjaar. We zitten 
in het midden van de legislatuur. Ik durf 
tevreden terugkijken op de verwezen-
lijkingen van de voorbije jaren. Het is 
en blijft vaak hard werken. We kiezen 
ervoor om een andere koers te varen 
dan Lille decennia lang gewend was. Het 
vraagt heel wat overleg en planning om 
onze visie naar daden om te zetten. De 
volgende drie jaar zal dat nog duidelijker 
worden in het straatbeeld.

Tot slot wil ik jullie bedanken voor de 
bemoedigende woorden die ik in de 
meest uiteenlopende omstandigheden 
mag ontvangen. Met veel plezier draai 
ik nu de rollen om en wil ik eindigen met 
bemoedigende woorden voor jullie: deze 
covid-ellende gaat ons leven niet blijven 
beheersen, er komt een einde aan, heb 
vertrouwen en hou nog even vol. 2022 
wacht op ons en onze dromen.

Mijn welgemeende 
nieuwjaarswensen aan 
jullie allemaal!

Marleen Peeters
Burgemeester

Richard stond mee aan de doopvont van 
verschillende verenigingen in onze gemeente.

Lille 
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N-VA Lille blaast tien kaarsjes uit
In november 2010 werd de lokale afdeling van N-VA in Lille boven de doopvont gehouden, in aanwezigheid van de Desselse  
burgemeester Kris Van Dijck. In maart 2011 gaf Kamerlid Flor Van Noppen een lezing over ‘Weet wat je eet’. Daar kwamen 
heel wat geïnteresseerden op af en zo groeide het ledenbestand aan. Later dat jaar zouden ook de raadsleden van de lokale partij 
‘Anders’ de nieuwe partij vervoegen. Wat eerst een klein groepje onafhankelijke raadsleden en enthousiastelingen was, groeide 
alsmaar verder uit tot dé lokale partij die we vandaag kennen.

Zes jaar lang scherpe oppositie
In oktober van 2012 dongen zij voor de 
eerste keer naar de hand van de kiezer. 
De partij boekte een mooie uitslag en kon 
negen partijleden afvaardigen naar de 
nieuw samengestelde gemeenteraad. De 
N-VA kon de absolute CD&V-meerder-
heid, die al jarenlang de plak zwaaide in 
onze gemeente, niet breken. Toch legden 
we het gemeentebestuur zes jaar lang het 
vuur aan de schenen vanop de oppositie- 
banken. Dat deden we met gerichte vragen 
en het doorploeteren van belangrijke 
dossiers.

Zes jaar later, in oktober 2018, was het wel 
raak. De N-VA werd de grootste lijst in 
onze gemeente. We waren ‘kingmaker’, 
zoals ze dat in politieke kringen zeggen, 
om een nieuw gemeentebestuur op poten 
te zetten. Een stabiele partner voor dat 
gemeentebestuur vonden we bij Groen 
Lille. Het nieuwe gemeentebestuur ging 
van start op 1 januari 2019.

Uitgesteld jubileumfeest
Zij die goed hebben opgelet, zullen  
merken dat we eigenlijk al 11 jaar  
bestaan. Daar zit het coronavirus, de grote 
boosdoener van de voorbije twee jaar, 
natuurlijk voor iets tussen. In het najaar 
van 2020 was ons land vooral in de greep 

van ‘de tweede golf ’ en kon het feest niet 
doorgaan. Maar uitstel was geen afstel: 
met een jaartje vertraging waren al onze 
leden welkom op ons jubileumfeestje. Ze 
maakten er een memorabele avond van.

Uiteraard spraken we enkele dankwoorden 
uit en werd er teruggeblikt op de voor-
bije tien jaar én op de weg die voor ons 
ligt, richting 2024. Onze voorzitter Luc 
Lauwaet beet de spits af en verwees naar 

de vijf belangrijkste verkiezingsbeloften 
die we een voor een kunnen afvinken. 
Nadien nam Dessels burgemeester Kris 
Van Dijck het woord: hij vergeleek het  
besturen van een gemeente door een 
nieuwe ploeg met het draaien van een 
tanker die onderweg is. Dat is niet 
gemakkelijk en vraagt tijd, maar met de 
juiste visie en honderd procent inzet is er 
veel mogelijk. Eerste gedeputeerde van 
de provincie Antwerpen Luk Lemmens 
loofde tot slot de gedrevenheid van zowel 
onze burgemeester en schepenen als van 
onze raadsleden en bestuursleden.

Een aantal van de N-VA-pioniers uit 2010 
waren aanwezig. Zij werden nog eens 
uitgebreid in de bloemetjes gezet met 
een geschenkmand vol heerlijke, lokale 
bieren.

 Sfeerbeeld 16 oktober 2021
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Wechelse schoolomgeving in het nieuw
Een vernieuwde school verdient een veilige schoolomgeving. Aan het begin van het schooljaar werden de werken aan de 
vernieuwde schoolomgeving in het Kerkepad beëindigd en werden er enkele verkeersmaatregelen genomen.

•  Het Kerkepad wordt ingericht als fietsstraat.
•  Een stuk van Kerkepad wordt een eenrichtingsstraat in de richting 

van Sept.
•  De doorsteek tussen de Oostmalsebaan en Kerkepad wordt geknipt 

door middel van paaltjes.
•  In Kerkepad ter hoogte van de schoolingang is een verkeersplateau 

over de straat aangelegd.
•  In Kerkepad aan de oostzijde, tussen de huisnummers 16 en 46, 

worden waterdoorlatende parkeervakken aangelegd.
•  In Kerkepad wordt een afgescheiden voetpad aangelegd aan de kant 

van de school, vanaf de kinderopvang tot aan het doorsteekje naar 
de Oostmalsebaan.

•  Begin november zijn de bomen en hagen aangeplant.

Met die maatregelen zorgen we voor een verkeersveiligere omgeving 
rond de school van Wechel.

Start heraanleg dorpshart in Wechelderzande
Op het einde van de zomervakantie werd de oude jongensschool 
naast de kerk afgebroken. Zo ontstond er opeens een zee aan 
ruimte. De plannen voor het dorpshart spreken tot de verbeelding: 
nu pas kan je echt bevatten hoeveel ruimte we in ons centrum 
hebben. Ruimte die zal zorgen voor een centrum waar het aan-
genaam vertoeven is.

Naast de sloop, zijn ook de werken begonnen om de Heymansstraat 
te vernieuwen en autoluw te maken. Daarnaast wordt de riolering 
volledig vernieuwd en gescheiden aangelegd. Hemelwater van in de 
straat zal naar de vesten rond Hof d’Intere worden geleid, zodat er 
heel het jaar door water in de vesten zal staan.

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd. Eerst wordt de 
Heymansstraat volledig vernieuwd, waarna ook het dorpshart, de 
site rondom de kerk, aangelegd zal worden. Op die locatie komt een 
verhard gedeelte om te parkeren en evenementen te organiseren en 
een groter groen gedeelte.

Een bakhuis voor de molen van Gierle
In Gierle staat de mooie witte molen ‘In Stormen Sterk’. Die werd enkele jaren geleden 
volledig gerestaureerd. Om de toeristische waarde van de molen te ondersteunen, is 
er gekozen voor de bouw van een bakhuis met aangrenzende sanitaire voorzieningen. 
Aangezien de molen nu reeds één zondag per maand geopend is voor het publiek 
en we de molen als toeristische trekpleister om zijn erfgoedwaarde voor een ruimer 
publiek willen openstellen, is dit bakhuis een absolute noodzaak. Op de gemeente-
raad van oktober werd de gunningswijze en de lastvoorwaarden voor de bouw ervan 
goedgekeurd.
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


