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Beste inwoners
Opnieuw kunnen wij terugblikken 
op een werkjaar waarin we heel wat 
dossiers van onder het stof hebben 
gehaald, bijgeschaafd hebben of 
gewoonweg op tafel hebben gelegd. 
U leest er alles over op de volgende 
bladzijden. Als fractievoorzitter heb 
ik de voorbije vijf jaar onze ploeg met 
veel enthousiasme mogen aansturen. 
Ik ben dan ook zeer blij dat zij mij het 
vertrouwen hebben gegeven om hun 
lijsttrekker te zijn. Wij zullen samen 
de verkiezingen van 2018 voorberei-
den, maar ondertussen de dagelijkse 
gang van zaken in onze gemeente 
kritisch blijven opvolgen. 

Ook in 2018 mag u op ons rekenen!

Mosselfeest N-VA Lille groot succes

Voor in uw agenda

  Kom op de jaarmarkt op 
zondag 21 januari 2018 op 
de koffie bij het bestuur van 
N-VA Lille of drink met ons 
een borrel mee!

  Wie verwachten we op  
dinsdag 26 juni 2018?  
Hou alvast deze datum vrij.  
Je zal niet teleurgesteld zijn!

 Vlaams parlementslid Paul Van Miert, Kamerlid Yoleen Van Camp en gede-
puteerde Bruno Peeters maakten op ons mosselfeest onze lijstrekker bekend. 
“N-VA Lille kiest resoluut voor een vrouw! Wij zien in Marleen Peeters de 
sterke vrouw die een ‘Veilig thuis in een welvarend Lille’ kan waarmaken.”

 Alle deelnemers aan onze fotozoektocht kregen een geschenkje. 
Hartelijk dank ook aan alle sympathisanten die de zoektocht deden, 
genoten van de aangeboden traktaties bij de zes plaatselijke horeca-
zaken en van onze heerlijke mosselen kwamen genieten.

  Marleen Peeters 
Fractievoorzitter 
Afdelingsvoorzitter

N-VA Lille wenst u 
een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

N-VA Lille wenst u fijne feestdagen!
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Kampioenschap G-cyclocross
Op zondag 26 november 2017 kroonden Gunther Boons en Jolien Lowagie zich tot Belgisch kampioen G-cyclocross bij de heren en 
de dames op het mooie domein van de Lilse Bergen. Meteen ook een primeur, want tot voor deze editie bestond er nog geen Belgisch 
kampioenschap cyclocross voor wielrenners met een verstandelijke beperking. Met veel plezier deelde Marleen als G-sportambassa-
deur de medailles uit aan de G-sporters. Helaas wel de laatste keer, want met het project ‘Afslanking provinciale persoonsgebonden 
bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Voor G-sport is G-sport Vlaanderen vzw hét 
nieuwe aanspreekpunt.

Winnares fotozoektocht 
bekend
De winnares van onze fotozoektocht is Greet  
De Wit. Zij won de fiets. Ook in 2018 kan je je 
kans wagen en een fiets in de wacht slepen.

Wist je dat ...
  de hondenlosloopzone eindelijk een 

feit is? Op ons initiatief kwam er een 
reglement en een brochure.

  gemeenschappelijke bergruimten voor onder andere afvalcontainers 
in appartementsblokken weldra een feit zullen zijn? Op ons aanraden zal 
de bevoegde schepen dit advies opnemen in de ‘Stedenbouwkundige 
verordening Lille inzake het versterken van de woonkwaliteit’.

  we ook het dossier van het sportcomplex 
Pulsebaan van onder het stof 
haalden? Ondanks verdienstelijke 
verbeterwerken legden we toch nog heel 
wat mankementen bloot. De bevoegde 
schepen kon bevestigen dat de werken 
aan de verlichting in januari 2018 van 
start zullen gaan. Eindelijk! Ook de kantine 
zal, in overleg met de verenigingen, een 
deftige koeling krijgen. Waarom moest 
ook dit dossier weer zo lang aanslepen?

  we keer op keer het verkeer op de 
‘vluchtwegen’ rondom de hoofdweg door 
onze dorpskernen aankaarten en dat het huidige bestuur alle initiatieven 
om de snelheid te temperen omschrijft als pestmaatregelen voor de 
burgers?

  de bewegwijzering naar 
de muziekacademie in 
de oude melkerij weldra 
een feit zal zijn?

Meer weten over  
N-VA Lille?

 www.n-va.be/lille
 N-VA Lille
 @NVALille

N-VA Lille wenst  
u een prettige kerst!
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N-VA-visie op wensbeeld Wechel
Na de schok van de ontbossing in het park d’Intere en de bijzonder povere communicatie hieromtrent, 
wil N-VA Lille als oorspronkelijke bedenker van het masterplan beter doen en ronduit voor haar mening 
uitkomen. Op de gemeenteraad van november dwongen we volgende stemming af: geen seniorenwoningen 
in de tuin van de pastorij!

Een greep uit onze andere verzuchtingen die we doorstuurden 
naar het studiebureau:
  Zijn de doorsteekjes van de Heymansstraat naar de pastorij 

en van het park naar de Lindenlaan al met de grondbezitters 
besproken?

  Kan de ingang naar de pastorij, een tweede hoofdingang naar 
het park, licht en luchtig worden? 

  Waar komen er openbare toiletten?
  Toets de invulling van de pastorij af met de verenigingen en 

houd rekening met hun wensen. 

Infovergadering doortrekkersterrein Gielsbos
Op dinsdag 14 november waren we aanwezig op de infovergadering over het doortrekkersterrein in 
het Gielsbos. 

Enkele feiten:
  De 25 standplaatsen worden in vijf clusters van telkens vijf 

standplaatsen opgedeeld, alle bereikbaar via een centrale 
rijweg. Bij elk cluster zijn twee toiletten en een douche 
voorzien.

  Het hoofdgebouw omvat een bureauruimte, dienstlokalen 
en technische lokalen, douches, douche en toilet voor 
mindervaliden en een polyvalent lokaal.

  Het terrein wordt aan drie zijden begrensd door een 
grondberm met draadafsluiting. De voorzijde van het 
terrein is open.

  Om het terrein aan te leggen, zullen de bestaande bomen 
– een typisch Kempens bos met hoge naaldbomen zonder 
onderbeplanting – gerooid worden. De bomen worden 
gecompenseerd op een terrein aan de Papendijk in Lille.

Enkele cijfers:
De Vlaamse overheid kent de provincie een subsidie toe van:
  195 000 euro voor de aankoop van de grond
  1 682 763,38 euro voor de inrichting van het terrein

Hoewel de uitbating van het terrein in handen zal zijn van 
de provincie, blijven wij druk uitoefenen op de gemeente 
om inspraak af te dwingen omtrent de dagelijkse organisatie 
en de veiligheid op en rondom het terrein. Wij misgunnen 
de doortrekkers geen tijdelijke thuis, maar we zullen er op 
toekijken dat dit Vlaams en provinciaal initiatief onze eigen 
inwoners nul euro zal kosten.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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