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NOTEER ALVAST IN

N-VA-MOSSELFEEST
UW
AGENDA
 17 januari:

Bezoek de N-VA-tent op de jaarmarkt in Lille

 21 februari:

Kom naar onze pannenkoekennamiddag in Sint-Pieter

Zondag
11 oktober

13 maart:

Van 11.30
uur
18 uur
Neem
deel aan
detot
pasta(na)midP.C.
Sint-Pieter,
Kerkplein,
Lille
dag in Herentals, een gezamenlijk initiatief van N-VA Herentals,
Herenthout, Kasterlee, Lille en
Vorselaar
Op het menu:
• Mosselen
• Videe of stoofvlees
• Curryworst
• Pannenkoeken

18 euro
11 euro
5 euro
3 euro

Om 16 uur: prijsuitreiking van de
fietszoektocht

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

Iedereen van harte welkom!

N-VA Lille
vierde 11 juli
in stijl!

www.n-va.be/lille
www.n-va.be/lille
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Hof d’Intere en de dorpskern van Wechelderzande
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.

Op de gemeenteraad van 28 oktober 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 Kempens streekproject met betrekking
tot energie en klimaat, geïnspireerd
op de Europese oproep ‘Covenant
of Mayors’.

Toegang BKO moet veilger
Zoals vele jonge ouders brengt N-VA-raadslid Sofie Van Olmen op werkdagen 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 omgeving 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 parkeerplaatsen is gesnoeid, er mag nog enkel 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 kinderen veilig tot aan de BKO te raken.
Vandaar dat ik op de gemeenteraad
van november volgend punt op de
agenda liet zetten:”

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

De gemeente overlegt met de Landelijke Kinderopvang of de hoofdingang 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.

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 verantwoordelijk afschoof op de burgers
en andere instanties in plaats van
het gemeentebestuur.
Na herhaaldelijk aandringen van de
oppositiepartijen kwam het schepencollege na acht maanden met
een stand van zaken op de proppen.
Het Excel-bestand met 139 actiepunten 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 momenteel geen elektrische noch CNGvoertuigen 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 burgemeester toe.” Wees hier toch duidelijk 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 aangekondigd en daar dan terdege aan
gewerkt.”
Marleen Peeters sloot de uiterst
negatieve evaluatie af met het voorstel om alle partijen rond de tafel
bij de uitwerking van een concreet
actieplan te betrekken. “Organiseer
tijdig overleg, we willen allemaal
een energiezuinig en klimaatvriendelijk Lille.”

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?

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 SchoolstraatBrulens 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. Buurtbewoners 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:

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. W
 as 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

Dankjewel voor jullie talrijke aanwezigheid op ons mosselfeest en de prijsuitreiking van onze fietszoektocht
De ideale oplossing - enkel richting vanaf het zebrapad in Brulens tot aan de Schoolstraat (zie foto ) - is praktisch niet haalbaar. 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.

lille@n-va.be

www.n-va.be/lille

