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www.n-va.be/lille

 17 januari: 
Bezoek de N-VA-tent op de jaar-
markt in Lille

 21 februari:
Kom naar onze pannenkoeken-
namiddag in Sint-Pieter

 13 maart:
Neem deel aan de pasta(na)mid-
dag in Herentals, een gezamen-
lijk initiatief van N-VA Herentals, 
Herenthout, Kasterlee, Lille en 
Vorselaar

NOTEER ALVAST IN 

UW AGENDA
Beste mensen,

U leest nu de laatste en vierde uitgave 
van ons huis-aan-huisblad in 2015. Het 
zal u niet ontgaan zijn dat wij u met dit 
blad zo goed als mogelijk willen infor-
meren over wat er in onze gemeente 
gebeurt , niet gebeurt en zeker ook wat 
(volgens ons) beter kan. Wij betalen 
met z’n allen belastingen om van Lille 
een fijne gemeente te maken om te 
wonen, te werken, school te lopen, te 
ontspannen, … Het is en blijft de zorg 
van al onze mandatarissen om hierop 
toe te zien, zinvolle voorstellen te doen 
en met volle kracht slechte voorstellen 
tegen te houden. Net voor het einde 
van het jaar en in de helft van de hui-
dige legislatuur past het om nog even 
terug te blikken.

DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 
VAN GIERLE
Door een foute inschatting, een zeer 
slechte communicatie en het jarenlang 
verwaarlozen van de school werd het 
gemeentebestuur verplicht om een zeer 
dure én tijdelijk oplossing te zoeken. De 
containerklassen worden nu geleverd 
en klaargemaakt. Wij zijn uiteraard blij 
dat onze kinderen een veilige school 

krijgen. Het financieel plaatje (meer 
dan €1.400.000) had voor het grootste 
gedeelte kunnen vermeden worden. 

WEEKENDZONES
Het is meer dan dringend tijd dat het 
gemeentebestuur kordater optreedt. Er 
is geen enkele reden waarom (nu weer 
in Osseneersels in Gierle) ongeveer álle 

bomen worden gekapt. Bomen sterven 
inderdaad in Lille staande.

Met deze houding wordt Lille snel een 
‘woestijn’. De groene gemeente die het 
was, moet dringend beter beschermd 
worden. Ook is het tijd dat ook hier 
bovengemeentelijk overleg wordt 
opgestart om samen een ander beleid 
(lees: geen permanente bewoning in 
de weekendzone) te kunnen voeren. 
Verder in dit blad leest u nog meer over 
onze recente voorstellen.

Blijft me in naam van al onze manda-
tarissen en bestuursleden u allen een 
fijn jaareinde te wensen en een gezond, 
prettig en succesvol 2016.

Jan Stevens, gemeenteraadslid

Bijna halfweg!
Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, neemt ook de lokale  
politiek de draad weer op. Bijna drie jaar voert onze negenkoppige 
fractie nu al oppositie in de Lilse gemeenteraad. We houden de 
vinger aan de pols van de gemeente. En dat is nodig.

www.n-va.be/lille
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LILLE Niets duurt voort, behalve verandering

Zondag 11 oktober
Van 11.30 uur tot 18 uur
P.C. Sint-Pieter, Kerkplein, Lille 

Op het menu:
• Mosselen 18 euro
• Videe of stoofvlees 11 euro
• Curryworst    5 euro
• Pannenkoeken   3 euro 

Om 16 uur: prijsuitreiking van de
fietszoektocht 
 
Iedereen van harte welkom!

N-VA-MOSSELFEEST

N-VA Lille 
vierde 11 juli 
in stijl!

Open communicatie blijft bijvoor-
beeld een heikel punt voor dit  
schepencollege. Dankzij onze  
voortdurende opmerkingen zijn  
de verslagen van de gemeenteraad 
nu tenminste nauwkeurig en  
overzichtelijk. 

Maar raadsleden kunnen de in- en 
uitgaande post nog steeds niet di-
gitaal raadplegen en we vermoeden 
dat de meerderheid de verslagen niet 
grondig doorleest. 

Hoe verklaar je anders dat de stem-
ming over de publicatie van vragen 
van ouders over de school in Gierle 
op de gemeentelijke website onder 
de mat geveegd werd? Omdat de 
meerderheid tegen die publicatie 
stemde misschien? 

NOG VEEL WERK AAN DE WINKEL

“We zijn ermee bezig” blijft onder-
tussen het mantra van de meerder-
heid. Daarom blijft de N-VA docu-
menten opvragen en lastige vragen 
stellen. U kan op ons rekenen want 
er valt nog veel te doen! Het zwem-
bad, de sporthal, het containerpark, 
de school in Gierle, het masterplan 
inclusief Hof d’Intere in Wechelder-
zande, de verkeerssituatie rond de 
brug over de snelweg, het fietspad 
richting Lichtaart en richting Malle, 
het nieuw administratief centrum, 
de verhuis van de politie naar Huis 
Goetschalckx. 

Wordt uw geld wijs en voor de juiste 
dossiers gebruikt? We blijven u 
ervan op de hoogte houden.

340_15D_Lille.indd   1 15/09/2015   15:43:02
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Niets duurt voort, behalve verandering



N-VA waarschuwt voor verkeersknoop school Gierle
Op de gemeenteraad van september stelde N-VA-raadslid Leo Smans volgende mondelinge vraag naar aanleiding van de 
bouw van de modulaire school in Gierle:

Hoe kan de verkeersknoop die dreigt te ontstaan aan het kruispunt Schoolstraat-
Brulens verholpen worden? Welke plannen zijn er gemaakt? Wordt er eventueel 
gedacht aan het inrichten van enkelrichtingsverkeer in de Schoolstraat?

De burgemeester antwoordde toen dat de buurtbewoners helemaal niet blij zouden 
zijn met een dergelijke ingreep. Op de toelichting rond de containerklassen vorige 
maand in de refter van de oude school hoorden we een heel ander geluid. Buurt-
bewoners kwamen zelf met het voorstel, dat opnieuw zowel door de burgemeester 
als de commissaris werd weggewuifd. Vandaar dat ik op de gemeenteraad van 
november met een concreet voorstel kwam:

De ideale oplossing - enkel richting vanaf het zebrapad in Brulens tot aan de Schoolstraat (zie foto ) - is praktisch niet haal-
baar. Automobilisten zouden dan via de Schoolstraat Brulens inrijden en via de Oude Lillebaan Brulens verlaten. Maar door 
het opstellen van een vrachtwagensluis ter hoogte van de Louis Neefsstraat kunnen leveranciers voor de Molenvelden en 
turnzaal Brulens deze omgeving niet meer verlaten. Daarom vragen wij een ‘suggestiebord’ te plaatsen om zo automobilisten 
te verzoeken deze kleine omweg te maken. In de omgeving van de Wechelse basisschool werkt dit prima, we menen dat dit in 
Gierle ook zal lukken. Daarom hebben we ook aangedrongen om via alle mogelijke kanalen aan de ouders te vragen deze weg 
te volgen. 

Op de gemeenteraad van 28 okto-
ber stond een stand van zaken van 
het energie- en klimaatactieplan 
van de gemeente Lille in het kader 
van de ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant op de 
agenda. “Een schamel document”, 
aldus de N-VA.

Op 21 maart 2014 ondertekenden 
alle 29 Kempense burgemeesters 
het Burgemeestersconvenant. Deze 
ondertekening vormde het officiële 
startschot van een ambitieus Kem-
pens streekproject met betrekking 
tot energie en klimaat, geïnspireerd 
op de Europese oproep ‘Covenant 
of Mayors’. 

In de gemeenteraad van 25 februari 
2015 werden de oppositiepartijen 
eindelijk op de hoogte gebracht 
van het energie- en actieplan van 
de gemeente Lille. De N-VA kon 
toen onmogelijk achter dit actieplan 

staan omdat het vooral uitblonk in 
vaagheid en herhaaldelijk de verant-
woordelijk afschoof op de burgers 
en andere instanties in plaats van 
het gemeentebestuur.

Na herhaaldelijk aandringen van de 
oppositiepartijen kwam het sche-
pencollege na acht maanden met 
een stand van zaken op de proppen. 
Het Excel-bestand met 139 actie-
punten verspreid over vijf thema’s 
kon op weinig bijval rekenen bij de 
N-VA. “Een schamel document dat 
uitblinkt in wolligheid, eufemismen 
en gemiste kansen”, vatte Marleen 
Peeters de stand van zaken samen. 

Op de vraag hoeveel energiezuinige 
voertuigen de gemeente Lille in haar 
wagenpark telt, moest burgemeester 
Paul Diels toegeven dat er momen-
teel geen elektrische noch CNG-
voertuigen door de gemeente zijn 
aangekocht en in de nabije toekomst 

ook niet want het kostenplaatje is 
te hoog. “Het is toch duidelijk dat 
u deze actie niet gaat uitvoeren”, 
sprak Marleen Peeters de burge-
meester toe.” Wees hier toch duide-
lijk en eerlijk in.” 

Voor Jan Stevens is de maat vol: 
“Op basis van deze vier bladzijden 
moet ik concluderen dat er blijkbaar 
amper iets gebeurd is. Het bestuur 
had beter wat minder acties aange-
kondigd en daar dan terdege aan 
gewerkt.”

Marleen Peeters sloot de uiterst 
negatieve evaluatie af met het voor-
stel om alle partijen rond de tafel 
bij de uitwerking van een concreet 
actieplan te betrekken. “Organiseer 
tijdig overleg, we willen allemaal 
een energiezuinig en klimaatvrien-
delijk Lille.”

www.n-va.be/lillelille@n-va.be

Het Hof d’Intere blijft voor de N-VA een grote zorg, niet alleen omwille van 
het onvakkundig onderhoud (herinner u de huiszwam die hardnekkig is) 
maar vooral door het eindeloos talmen om het terug te kunnen gebruiken 
voor gemeenteraden en andere culturele activiteiten.
Onder maandenlange druk van de N-VA is er uiteindelijk een ‘masterplan’ 
voor de dorpskern van Wechelderzande in de maak. Als u dit leest, is er 
een eerste dorpsoverleg geweest. De N-VA zal alles doen om van deze 
dorpskern een plek te maken waar het voor iedereen fijn is te vertoeven.

Hof d’Intere en de dorpskern van Wechelderzande

Toegang BKO moet veilger 
Zoals vele jonge ouders brengt N-VA-raadslid Sofie Van Olmen op werk-
dagen haar twee kinderen naar de Buitenschoolse KinderOpvang . In Lille 
is BKO ‘de Toverbol’ gehuisvest in de oude melkerij, langs de Gierlebaan, 
een drukke gewestweg. Sinds enkele maanden is de gemeente de omge-
ving rond dit gebouw aan het heraanleggen en kan er nog maar moeilijk 
geparkeerd worden.

“Op de gemeenteraad van oktober 
vroeg ik dan ook of de situatie voor 
ouders met kleine kinderen die in en 
uit moeten stappen langs die drukke 
weg niet verbeterd kon worden.

Ik kreeg te horen dat er op aanraden 
van AWV (Agentschap Wegen en 
Verkeer) flink in het aantal parkeer-
plaatsen is gesnoeid, er mag nog en-
kel met het verkeer mee geparkeerd 
worden. Daar is op zich niets mis 
mee en wij juichen deze verfraaiings-

werken dan ook toe. Maar als jonge 
moeder ben ik ook bezorgd.

Volgens mij wordt de situatie er 
helemaal niet veiliger op. Zelfs als 
je kan parkeren langs de weg, dan 
moet je meer dan twee ogen en twee 
handen hebben om met kleine kin-
deren veilig tot aan de BKO te raken. 
Vandaar dat ik op de gemeenteraad 
van november volgend punt op de 
agenda liet zetten:”

Dankjewel voor jullie talrijke aanwezigheid op ons mosselfeest en de prijsuitreiking van onze fietszoektocht

N-VA Lille stuurt energie- en klimaatactieplan  
naar de prullenmand

Laat u horen!
Wat denkt u ervan? Deel uw visie, frustratie, idee met ons.

1. Is er echt geen andere bestemming te vinden voor huis Goetschalckx dan onderdak voor de lokale politie?

2.  Wat met het kerkhof rond de kerk in Poederlee?  
Is gazon de enige optie ter vervanging van de oude graven 
of mag het net iets meer uitstraling hebben? 

3.  Was u ook op “het wensbeeld Wechelderzande” op  
17 november? Voelt u zich gehoord? Of was u er niet, 
maar wil u toch uw zegje doen?

Neem gerust contact op via onze website of Facebook 
of mail naar marleen.peeters@n-va.be 

De gemeente overlegt met de Lan-
delijke Kinderopvang of de hoofdin-
gang van de Toverbol in de toekomst 
achteraan kan gesitueerd worden. 
Ouders kunnen dan aan Kind en Gezin 
parkeren en hun kinderen veiliger 
-weg van de drukke baan - laten in-en 
uitstappen. Daarnaast vroeg ik ook 
om de ingang te beveiligen, zoals ook 
in Wechelderzande reeds het geval is, 
zodat niet iedereen meer zomaar kan 
binnenlopen.




