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N-VA werkt hard door, ook in de zomer
Met de zomer voor de deur hebt u beslist onze vakantiewensen in het
straatbeeld gespot. Maar vooraleer ook voor ons die vakantie weer
aanbreekt, wil ik u graag aantonen dat wij de voorbije maanden weer
niet stil hebben gezeten.

5de N-VAfotozoektocht
Doorkruis de vier deelgemeenten
van Lille van 15 juni tot 30
september en win een mooie
prijs! De winnaar gaat naar huis
met een fiets, maar alle deelnemers vallen in de prijzen.
Deelnameformulier: 8 euro,
inclusief zes traktaties in Den Eik
(G), Gofie’s (L), Sint-Pieter (L),
de Crawaett (L), ‘t Schuurke (P)
en de Zandfluiter (W).
Verkooppunten:
• AXA-kantoor Goossens (P)
• André Pluym (L)
• Marleen Peeters (W)
• De deelnemende horecazaken

Prijsuitreiking tijdens
het N-VA-mosselfeest
op zondag 8 oktober in
P.C. Sint-Pieter.

De N-VA houdt de vinger aan de pols,
stelt ‘moeilijke’ vragen aan burgemeester
en schepenen, gaat dossiers inkijken en
legt haar oor te luisteren bij u, inwoners
van onze gemeente. Zo was er de voorbije
maand heel wat te doen rond de boskaart
van minister Schauvliege en de hondenlosloopzone aan de Lilse Bergen. Verderop
in ons blad kan u hierover – en over nog
veel meer heikele punten – de nodige
toelichting vinden.

Heeft u, als bezorgde burger, punten ter
verbetering? Wil u graag uw mening kwijt
of gewoonweg een vraag stellen? Dan kan
u ons steeds contacteren via onze website
of Facebookpagina. Of loop gewoon even
binnen op zondag 9 juli tijdens ons
evenement voor de Vlaamse feestdag.
Ondertussen wens ik u allen een zonnige
zomer toe met talrijke mooie momenten
onder familie en vrienden!

Marleen Peeters
N-VA-fractieleider
gemeenteraad en provincieraadslid
marleen.peeters@n-va.be
0478 56 08 89

Zondag 9 juli
Vier de Vlaamse feestdag met ons mee!
N-VA Lille viert de Vlaamse feestdag
dit jaar al op 9 juli. Vanaf 13 uur bent u
welkom in het P.C. Sint-Pieter voor een
drankje en een babbel met onze bestuursen raadsleden. Om 14.30 uur verwelkomen
we Kamerlid Bert Wollants, de energieexpert van de N-VA. Hij praat ons bij over
dit brandend actuele thema.
Heeft u na de boeiende uitleg van Bert
honger gekregen? Schuif dan mee aan tafel
voor een lekkere barbecue vanaf 16 uur.
We voorzien ook een vegetarisch menu.

Lees het volledige programma
op pagina 3.
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N-VA-ontbijt

Bedankt dat u erbij was!

Op zondag 25 april organiseerde N-VA Lille, samen met de afdelingen van Herentals, Herenthout en Kasterlee, een heerlijk ontbijt.
De vele aanwezige leden en sympathisanten luisterden ook aandachtig naar Jurgen Constandt, die de werking van het Vlaams en
Neutraal Ziekenfonds toelichtte. Bedankt aan iedereen die erbij was!

Redelijkheid is terug

Boskaart wordt ingetrokken
N-VA Lille reageert opgelucht op de beslissing van
de Vlaamse Regering om de boskaart van minister
Schauvliege in te trekken. Ook in onze gemeente liepen tientallen eigenaars het risico niet langer
te kunnen bouwen op gronden die ze nochtans als
bouwgrond hadden gekocht.
In een persbericht had N-VA Lille beloofd om alle betrokken
burgers van de vier deelgemeenten tijdens een infovergadering
op weg te helpen om hun bezwaarschriften te formuleren. Deze
vergadering wordt gezien de recente ontwikkelingen voorlopig
afgelast.

Uiteraard moet Vlaanderen dringend zijn meest waardevolle
bossen beschermen. Maar dan wel op basis van een goede
boskaart die de echt eeuwenoude waardevolle bossen beschermt.
N-VA Lille belooft alle burgers van onze gemeente dat ze het
dossier met argusogen zal blijven opvolgen.

Wat mag en wat mag niet in hondenlosloopzone?
Op de gemeenteraad voelde de N-VA-fractie de bevoegde schepen aan de tand over de plannen voor de
hondenlosloopzone. We kregen te horen dat de zone op een niet-omheind terrein van 8 ha komt. Een bareel
was er al geplaatst. Er zou zelfs al een reglement bestaan. Maar dat klopt niet helemaal, ondervond
fractieleider Marleen Peeters.
In het toegankelijkheidsreglement voor
openbare bossen van de gemeente Lille
worden namelijk welgeteld drie lijnen en
een half aan de losloopzone besteed. “Een
reglement is meer dan twee zinnetjes over
hoe hondenpoep in een zakje moet”, stelt
Marleen. “Zou het niet beter zijn om naar
voorbeeld van Ninove een écht reglement
voor de hondenlosloopzone op te stellen
waarin specifiek omschreven wordt hoe
hond en baasje zich moeten gedragen?
Daarnaast lijkt het ons ook een goed
idee om naar voorbeeld van Nijlen een
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‘hondenfolder’ samen te stellen en die te
verdelen onder hondenliefhebbers.”
Beide voorstellen werden unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar
daarmee is de praktische inrichting van
de losloopzone nog niet af. De gemeente
wacht namelijk al sinds januari 2015 op de
bordjes die de zone moeten aanduiden.
Daarom vroeg de N-VA-fractie om de
nodige druk te blijven uitoefenen op het
Agentschap Natuur en Bos zodat dit
eindelijk in orde komt.

Voorlopig kunnen de trouwe viervoeters
al genieten van een verfrissende duik.
Maar wie vergat de kwaliteit van de
gestorte zavelgrond te controleren?
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Doortrekkersterrein Gierle kan, mits enkele voorwaarden
De N-VA wil het doortrekkersterrein in Gierle een kans geven.
Maar dan willen we ook garanties voor de veiligheid van de
lokale bevolking. Kortom: ons voorzichtig optimisme moet
gekoppeld worden aan een streng maar eerlijk handhavingsbeleid. Daarom stelden wij de volgende voorwaarden op de
gemeenteraad:
 Het reglement dat de provincie Antwerpen opstelt, moet door

de fracties bijgestuurd kunnen worden.

 Het politiereglement moet aangepast worden, zodat de

gemeente Lille daadwerkelijk kan optreden.

 A lle inwoners van Gierle krijgen toelichting op een algemene

vergadering in het najaar.

Wist je dat ...


d e gemeente Lille een bankwaarborg van 250 000 euro voor de Lilse Bergen aangaat? De N-VA onthield zich bij de stemming
omdat wij geen zicht hebben op de financiële situatie van de Lilse Bergen. Deze cijfers werden immers niet toegelicht.





 -VA Lille vraagt dat er aan het officiële huisvuilophaalpunt aan de Eendendreef
N
een afgesloten verzamelbak geplaatst wordt? Zo kunnen de bezoekers van de
weekendverblijven op het einde van hun bezoek hun afval proper achterlaten aan het
ophaalpunt. Dat voorkomt dat het gemeentepersoneel moet uitrukken om de boel op te
kuisen.

d e gemeente heeft beloofd dat de Wechelsebaan geen tweede Steenweg op Gierle wordt? De N-VA wil vooral lokale
ondernemers een kans geven.

Feest mee
op 9 juli!

Op pagina 1 las u al dat we de Vlaamse feestdag dit jaar al op 9 juli
de nodige luister bijzetten. Hieronder vindt u alle praktische
gegevens. We hopen u op 9 juli massaal te verwelkomen.

Programma

13.00-20.00 uur:
doorlopend 11 julicafé
14.30-15.30 uur:
Kamerlid Bert Wollants neemt het
woord
16.00 uur:
start barbecue (mits inschrijving)

Vermeld duidelijk het aantal
deelnemers en of je een vegetarisch menu wil. Je inschrijving is
definitief na storting van het juiste
bedrag op rekeningnummer
BE89 7512 0646 9085 met de
vermelding ‘bbq + naam + aantal
deelnemers’.

Hoe inschrijven?

Prijzen barbecue

Iedereen is welkom op ons doorlopend 11 julicafé. Wie mee van de
barbecue wil genieten, vragen we
wel om vooraf in te schrijven. Dat
doe je door ten laatste op woensdag 5 juli een mailtje te sturen
naar werner.vanrooy@n-va.be of
door te bellen naar 0472 69 63 91.

 olwassenen: 11 euro
V
Kinderen tussen 6 en 12 jaar:
7 euro
 K inderen jonger dan 6 jaar:
gratis
 Wie nog geen N-VA-lid is, maar
het wordt voor 5 juli, mag gratis
deelnemen aan de barbecue.
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“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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