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LILLE
In memoriam:
Flor Van Noppen

Niets duurt voort, behalve verandering

Breng op 18 januari een bezoek aan onze stand op
de jaarmarkt in Lille.

VOORZITTER GEMEENTERAAD GEZOCHT!
Onze burgemeester combineert twee mandaten in de
gemeenteraad: burgemeester en voorzitter van de raad. Er
is evenwel een duidelijk onderscheid tussen beide mandaten. De laatste zittingen van de gemeenteraad bewijzen
dat onze burgemeester-voorzitter een probleem heeft met
het onafhankelijk invullen van de rol van voorzitter van
de gemeenteraad.

Bedankt, Flor, voor je peterschap,
je woord en daad, je vriendschap.

Maak kennis
met de N-VA!
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V.U.: Guido Snoeckx - Moereind 81 - 2275 Lille - info@n-va.be

Van 15 uur
tot 17 uur
Kleine zaal P.C. Sint-Pieter

Maak kennis met onze Vlaamse en
federale parlementsleden uit de
Kempen: Yoleen Van Camp,
Tine Van der Vloet en
Paul Van Miert zegden al toe.

Enerzijds zit hij als burgemeester het schepencollege voor. Anderzijds moet hij als voorzitter
van de raad de schakel zijn tussen het schepencollege en álle leden van de gemeenteraad (meerderheid én oppositie). Op een onafhankelijke manier
moet hij zorgen voor het correcte en efficiënte verloop van de debatten.

Wij vragen een
onafhankelijke ﬁguur
als voorzitter van de
gemeenteraad.
Guy Snoeckx,
voorzitter N-VA Lille

Maar meerdere van zijn schepenen - zoals je in dit
nummer kan lezen - nemen de gemeenteraad en
voornamelijk de oppositie niet au sérieux. De opdrachten die de (voltallige) raad oplegt, worden
niet of niet tijdig uitgevoerd. Op vragen weigert men te antwoorden maar men
vergast de raad wel op oeverloze, nietszeggende woordenkramerij.
En onze burgemeester-voorzitter roept de betrokken schepenen niet tot de orde,
maar laat betijen.

GRATIS PANNENKOEKEN!

Iedereen welkom!

www.n-va.be/lille - www.facebook.com/NVA.Lille

N-VA Lille
wenst jullie
allemaal een
schitterend

2015!
DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA maakt Lille verkeersveiliger

NIEUWS UIT
GEMEENTERA DE
AD

Op de gemeenteraad van 24 september eiste de N-VA extra maatregelen om schoolkinderen en andere zwakke weggebruikers veilig voorbij de werken in de Schoolstraat (Gierle) te loodsen. De maatregelen kwamen er niet omdat zogezegd ‘alle
wettelijke bepalingen nageleefd worden’. Onze mobiliteitsspecialist bekeek onderstaande foto’s en kwam tot een heel andere conclusie.
Op dinsdag 30 september was er aan de toestand nog steeds niets veranderd. Daarop schakelden we het hoofdcommissariaat van de
politiezone Turnhout in. Met volgende resultaten:
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• De signalisatie is min of meer in orde gebracht. Niettemin doet de hoogte van sommige borden ons de wenkbrauwen fronsen.
De bevestiging van sommige borden met
elektrische draad loopt ook niet over van professionalisme.
• Op de werfhekken zijn knipperlichten aangebracht. Het doek dat het zicht volledig belemmerde, is weggehaald.
Kortom, het is heel duidelijk dat de wettelijke bepalingen en het signalisatieplan
niet naar behoren waren uitgevoerd voordat wij de zaak aankaartten op de
gemeenteraad. De N-VA-fractie blijft waakzaam. U toch ook?
Dankjewel voor jullie aanwezigheid op ons
mosselfeest en jullie deelname aan onze fietszoektocht!

Wist je dat …
… naar aanleiding van de betonblokken in de Beersebaan,
en op vraag van de N-VA-fractie, de gemeenteraad eenparig besliste om ingrijpende werken tijdig bekend te
maken?
… de verkavelingsaanvraag voor vijf kavels in de Vijfde
Bosdreef werd geweigerd? Dat gebeurde nadat er veelvuldig bezwaar werd aangetekend, onder meer door leden van
de N-VA. Het is nu echt genoeg geweest:
stop de uitbreiding van de weekendzone; neen aan de permanente bewoning.
… Lille eindelijk een milieuraad
heeft? Op vraag van onze fractie wordt een gemeentelijk
reglement opgemaakt ‘betreffende zwerfvuilopruimacties door verenigingen
binnen de grenzen van het
grondgebied Lille’.
… op onze vraag alle
verenigingen die in de
Melkerij (Gierlebaan 26) gehuisvest zijn een uniforme
huurovereenkomst zullen krijgen?
… de meerderheid vindt dat ze het BPA (Bijzonder Plan van
Aanleg) om de dorpskern van Gierle te beschermen altijd
en voor iedereen even gewetensvol toepast?

lille@n-va.be

Quiz Jong N-VA

Vrijdag 8 mei 2015
20 uur - P.C. De Zandﬂuiter, Wechelderzande
15 euro per ploeg van zes deelnemers
Schrijf je in via: lille@n-va.be

Het schepencollege van Lille: waar voor uw geld?
Tijdens de gemeenteraad van november moesten we tot onze grote spijt
nogmaals vaststellen dat het schepencollege van Lille geenszins aan de minimale kwaliteitseisen voldoet.

Feestbus rijdt dan toch

N-VA Lille acht het dan ook haar plicht
u hiervan op de hoogte te brengen.
Wees ervan overtuigd dat wij dit doen
zonder leedvermaak. Maar het gaat
natuurlijk wel over uw en onze centen.
En die verdienen inderdaad veel beter!

5 000 euro boete voor slecht
onderhouden speelpleinen

De gemeente kreeg een boete van 5 000
euro voor het slecht onderhoud van de
speelpleintjes. Op de gemeenteraad
van oktober lachte de bevoegde schepen dit weg met de woorden “Dit gaan
we niet betalen. We gaan onderhandelen want we werden veel te streng aangepakt!"
De veiligheid van onze kinderen is
voor de N-VA onbetaalbaar. Maar wat
is de oplossing van het schepencollege
om boetes te vermijden? Geen beter
onderhoud, wél het terugbrengen van
de huidige 19 speelpleintjes naar een
tweetal per deelgemeente.
De schepen zei op de gemeenteraad
van 26 november koudweg dat hij opdracht had gegeven de 5 000 euro
boete te betalen, maar dat hij “nog wel
met de bevoegde diensten wou gaan
praten”. Is hij zo naïef te denken dat
dit geld ooit teruggestort zal worden?

In de notulen van het schepencollege
van 23 oktober lazen we dat er GEEN
feestbus zou rijden op 31 december.
500 euro hiervoor bijpassen was teveel
voor de gemeente. Daarop stelde de
N-VA voor om dit bedrag dan maar te
besparen op de kerstverlichting. En ja,
de feestbus zal dan toch gaan rijden
van Oud op Nieuw … met geld uit het
verkeersveiligheidsfonds. Een prima
aanwending van het geld uit verkeersboetes. Blijkbaar kan de hete adem van
de N-VA best wel wat forceren!

Op onze vraag of hij de gebakken
lucht in het dossier met documenten
kon staven, weigerde hij te antwoorden. Hij wist echter niet dat de N-VA
de geschreven nota hierover in handen
had. Onze vraag om ons als initiatiefnemers van het masterplan op de geplande meeting (5 december) uit te
nodigen, werd compleet genegeerd.
Hij stak zich weg achter het vage
excuus dat de architecten zouden bepalen wie op de meeting zou worden
uitgenodigd. Uiteindelijk gaf hij toe
met de vriendelijke woorden: “Kom
maar af!”
Dit ruikt naar minachting voor de
raadsleden en de openbaarheid van
bestuur.

Actieplan voor het Hof d’Intere
Tot slot nog een sterk staaltje van schepen van Openbare Werken Luc Vloemans. Ook hij beloofde een actieplan
voor het Hof d’Intere.

Welke visie voor Wechelderzande?
N-VA Lille stelde eind vorig jaar een
masterplan voor dat de dorpkern van
Wechelderzande eindelijk een nieuwe
uitstraling moet geven. Het antwoord
van de bevoegde schepen, Marc
Herrygers: “Maar daar zijn wij al lang
mee bezig.” Vreemd toch dat hij, ondanks een belofte hierover in oktober,
op de gemeenteraad van november in
alle woorden wou zwijgen over zijn
visie voor Wechelderzande. De N-VA
plaatste het punt dan maar zelf (voor
de zoveelste keer) op de dagorde.

Dit prachtig stukje erfgoed heeft erg te
lijden onder een gebrek aan restauratie
en onoordeelkundige herstellingen. Herinnert u
zich de huiszwam nog?
Ook hij had niets klaar op
de raad van november:
geen actieplan, geen offertes, geen toewijzingen.

De N-VA zal haar inspanningen verdubbelen om deze meerderheid te dwingen recht te doen aan alle
inwoners en eindelijk op een ernstige manier uw en onze gemeente te besturen.

www.n-va.be/lille

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Ver
e eenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.

25 concrete
concrete verbintenissen
verbintenissen voor
voor de
de toekomst.
toek
komst. Di
Diee gging
ing d
dee N-V
N-VA
VA m
me
mett u aan
aaan vvoor
oor d
dee vverkiezingen
erk
kiezingeen va
van
n 25 me
meii 2014. N
Naa
de vverkiezingsoverwinning
erk
kiezingsoverwinning ttrokken
rokk
keen w
et di
ezellffde 25 V
erbinten
nissen vvoor
oor V
ooruitgang naa
ar d
laamse een
n ffederale
ederale
de
wee me
met
diezelfde
Verbintenissen
Vooruitgang
naar
dee V
Vlaamse
onderhandelingstafels.
o
nderhaandellingstaafels.

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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