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LILLE

NIETS DUURT VOORT, BEHALVE VERANDERING

Vrijdag 8 mei
2015

P.C. De Zandfluiter
Tulpenlaan 1,
Wechelderzande

4quiz
de

Jong N-VA

Jong N-VA Lille nodigt jullie
allemaal uit op hun vierde quiz.
Iedereen kan meedoen. Wij voorzien een prijs voor de drie beste
ploegen en een zuipbeker voor
de ploeg met de meeste dorst.
Een ploeg bestaat uit maximum
6 personen. Per ploeg vragen we
15 euro inschrijvingsgeld.
Start om 20 uur – deuren open om
19.30 uur

Gebrek aan daadkracht
Ons schepencollege blinkt niet uit op vlak van daadkracht. Hoe dikwijls moeten
wij nog horen dat ze ‘ermee bezig zijn’ wanneer wij in de oppositie een
probleem aankaarten? Of : ‘Wij kunnen er niets aan doen: dit is de verantwoordelijkheid van andere instanties’. Met gewoonlijk de toevoeging: ‘… die we te
vriend moeten houden’. Het resultaat laat zich raden: er gebeurt niets!
Het verhaal van de Gierlese basisschool is zo’n schrijnend voorbeeld. Vijftien
jaar lang liet het schepencollege de school ‘verloederen’ (dixit de schepen van
Onderwijs). Voor de N-VA-fractie staat dit gelijk aan schuldig verzuim.
Ook in andere dossiers beweegt er niets. Zo horen we dat er rond de opritten van
de snelweg wellicht een rotonde komt aan de zijde van Lille. De problemen aan de
zijde van Oostmalle en Wechelderzande lijken echter weer vergeten te zijn.
Tijdens de laatste gemeenteraad vroeg het college goedkeuring voor een bestek, de plannen en de kostenraming
voor wegen- en rioleringswerken aan de weekendverblijven in de Osseneersels in Gierle. Wij blijven de vraag stellen
waarom de gemeente niet of onvoldoende optreedt tegen
permanente bewoning in de recreatiezone.

Inschrijven via:
jongnvalille@gmail.com

Guido Snoeckx
Voorzitter N-VA Lille

Meer achtergrond bij deze heikele kwesties vind je
verderop in dit blad.

Barbecue met
Siegfried Bracke

Word
N-VA-lid
en eet
gratis! (*)

V.U.: Guido Snoeckx, Moereind 81, 2275 LIlle

24 april 2015 om 19 uur
Ligahof: Schoolstraat 36, Lichtaart
15 euro (leden) - 17 euro (niet-leden) - 10 euro (kinderen jonger dan 12).
Inschrijven via Yoleen Van Camp: 0497 08 00 71 - yoleen.vancamp@n-va.be

Een gezamenlijke
activiteit van N-VA
Herentals, Kasterlee en Lille

Geef de naam van de leden / niet-leden / toekomstige leden + het aantal
kinderen door en stort het juiste bedrag voor 16 april op rekeningnummer
BE39 7330 1232 7619 van N-VA Kasterlee met vermelding ‘BBQ + naam’.
(*) Gratis als je voor 16 april 12,50 euro lidgeld overmaakt op het rekeningnummer hierboven
en je inschrijft voor de barbecue.

www.n-va.be/lille
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Sfeerbeelden uit Lille
Stand van zaken

+
+

BRUGWERKEN AAN DE GEBROEDERS DE WINTERSTRAAT – WECHELSEBAAN
Vanaf juni voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer op de N153 in de buurt van de afrit een rondpunt dat bussen moet
toelaten te keren op de N153. Op die manier kunnen mensen die gebruik maken van de carpoolparking snel en comfortabel
overstappen op het openbaar vervoer.
Van een oplossing voor deze problemen is nog steeds geen sprake. De parkeeroverlast in de straten langs het traject van lijn
416 in Wechel blijft, net zoals het pirouettedraaien op het Moereind om het aanschuiven aan de afritten te vermijden, de
verkeersellende door wachtende vrachtwagens aan het tankstation Van Raak, het gebrek aan verlichting en een zebrapad
aan de bushalte in de straat.

MASTERPLAN DORPSKERN WECHELDERZANDE
Op de gemeenteraad van maart keurde onze fractie de lastvoorwaarden voor de opdracht goed, mits aan enkele
voorwaarden voldaan wordt. Alle fracties moeten betrokken worden bij de evaluatie van de voorstellen en het park rond
Hof d’Intere blijft behouden als groene oase in de dorpskern, zonder versnippering of bebouwing.

PERMANENTE BEWONING IN DE RECREATIEZONE

Tijdens onze eerste pannenkoekennamiddag bakten onze
mandatarissen pannenkoeken voor jong en oud onder het
waakzame oog van onze Kempense parlementsleden.

Op de jaarmarkt was het ook aan het N-VA-kraam gezellig druk.
We kregen onder meer bezoek van Kamerlid Yoleen Van Camp uit
buurgemeente Kasterlee, meter van onze afdeling.

Wanneer verdwijnen
putten in atletiekpiste?
Sofie Van Olmen vroeg op de raad van bestuur van
het autonoom gemeentebedrijf (AGB) of en wanneer er iets gedaan wordt aan de slechte toestand
van de atletiekpiste. De gemeente vindt het blijkbaar niet nodig om de piste in de winterperiode
deugdelijk te onderhouden omdat deze dan zogezegd niet gebruikt wordt.
Dit is niet aanvaardbaar voor N-VA Lille. AC Lille
traint ook in de winter op maandag, woensdag
en vrijdag op deze piste. Op woensdag en vrijdag

-

Van een ontradingseffect door de belasting op tweede verblijven drastisch te verhogen was op de gemeenteraad van
25 maart opnieuw geen sprake. Onze fractie stemde dan ook tegen het voorstel om alles te laten zoals het is.
Wij blijven een gelijkwaardige behandeling van alle inwoners eisen als het op kadastraal inkomen en onroerende voorheffing
aankomt. Zolang overtredingen van bouwvoorschriften amper worden gecontroleerd, zolang permanente bewoning van
weekendverblijven amper wordt gesanctioneerd, blijft onze fractie de ‘oogluikende’ houding van de meerderheid aankaarten.

School Gierle is het
gevaarlijkste gebouw van Lille
De basisschool van Gierle, een plek waar bijna 200 kinderen dagelijks veel tijd doorbrengen, is niet veilig. Het gemeentebestuur was
hiervan al jaren op de hoogte, maar ondernam tot februari dit jaar
niets om de veiligheid van onze kinderen te garanderen.
trainen er ook tientallen jeugdatleetjes, om nog maar te zwijgen over
al de Lillenaren die gebruik maken van de piste. De huidige toestand
is zo slecht dat vroeg of laat iemand een zware blessure zal oplopen
door de vele putten in de piste.

Gemeente houdt lippen op elkaar over
windmolens in Lille
Hoewel onze regio windarm is en door de provincie niet benoemd wordt als prioritair
inplantingsgebied voor windmolens, onderhandelt het gemeentebestuur blijkbaar toch
met windmolenprojectontwikkelaars.

Al sinds 2003 hamert de brandweer erop dat er dringend maatregelen
nodig zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen. In het laatste verslag
van twee maanden geleden, concludeerde de brandweer:
‘De installatie is niet conform met de vermelde voorschriften. De werken nodig
om de overtredingen (...) te doen verdwijnen, moeten zonder verwijl uitgevoerd
worden en alle gepaste maatregelen moeten getroffen worden opdat zij geen
gevaar vormen voor personen en goederen’.

SCHUIVEN CONTAINERKLASSEN PROBLEMATIEK OP DE
LANGE BAAN?

In afwachting van een nieuwbouw wil de gemeente nu bijna 1,5 miljoen
uitgeven aan de huur van containerklassen, met na drie jaar een optie
op aankoop. De N-VA vreest dat hierdoor de druk van de ketel zal gaan
om een degelijk en veilig schoolgebouw neer te zetten.

Overlast door de windmolens (geluidsoverlast, slagschaduw, knipperende lichtvervuiling, waardevermindering woningen, aantasting beschermd dorpsgezicht) is blijkbaar
ondergeschikt aan het financieel voordeel voor de gemeente. N-VA Lille eist dan ook een
informatievergadering over de huidige stand van zaken voor de inwoners van onze gemeente. Burgers moeten van bij
het begin inspraak krijgen. Voorstellen moeten kritisch benaderd worden, rekening houdend met bewoning en natuur
(o.a. beschermde vleermuizen). Een kritische houding in deze dossiers is nodig, onder meer door het gegoochel met ‘blingbling’-subsidievoordelen.

Daarom is het van het grootste belang dat via overleg en heldere communicatie met de omwonenden het dossier gedeblokkeerd raakt. Onze
schoolkinderen moeten binnen een redelijke termijn lessen kunnen
volgen in een nieuw schoolgebouw aan de Kloosterstraat.

lille@n-va.be

www.n-va.be/lille
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Pijnpunten genoeg als het op de veiligheid van de school aankomt.
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Hoe onze pensioenen redden?
Stijgende levensverwachting
1998

2013

77,5

Elke 5 jaar
stijgt de
levensverwachting
met 1 jaar

80,5

jaar

17,5
jaar

Kloof tussen de reële pensioenleeftijd
en de ofﬁciële pensioenleeftijd

jaar

19,5
jaar

genieten
van pensioen

Ofﬁciële pensioenleeftijd
Reële pensioenleeftijd
Kloof van

genieten
van pensioen

65 jaar
59 jaar
6 jaar

Onze pensioenen kosten nu 11,9 % van
wat we samen jaarlijks produceren (bbp).
Als we niet ingrijpen is dat tegen 2060

=
15,7 %

Gemiddelde duur
loopbaan in buurlanden
BE

32,2
jaar

FR

34,6
jaar

EU

35,8
jaar

DE

37,5
jaar

Regering-Di Rupo

Wij grijpen in met
ons pensioenbeleid

Vergrijzingskost

Vergrijzingskost

-0,2 % bbp
GB

38,1
jaar

NL

39,6
jaar

Bron: Eurostat

-1,9 % bbp

8 miljard winst =
budget van politie + justitie + leger

Voor een duurzaam model

met rechtvaardige
pensioenen

met werkbaar
werk

solidair met
onze kinderen
& kleinkinderen

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
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

/

/

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

143_15D_Lille.indd 3

7/04/2015 10:54:38

