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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste inwoner

De Verandering in Lille is ingezet. 
De verkiezingen hebben gezorgd 
voor een nieuwe bestuurscoalitie 
van N-VA en Groen, die inmiddels 
enkele maanden op de teller 
heeft staan. We zijn gestart met 
nieuwe projecten in de geest van 
onze verkiezingsprogramma’s. Er 
zijn echter ook heel wat projecten 
van de vorige bestuursploeg die 
nog lopen, en waarmee we zo 
goed mogelijk proberen om te 
gaan. De mankementen aan het 
nieuwe gemeentehuis zijn daar 
slechts een voorbeeld van. 

De redactie

Kunstacademie  
gaat van start
In de eerste week van september is de nieuwe kunstacademie van 
Lille van start gegaan met 116 leerlingen, verdeeld over vijf klassen 
en verspreid over de verschillende dorpen. De kunstacademie zorgt 
ervoor dat leerlingen zich creatief kunnen uitleven en zich door te 
tekenen, schilderen en knutselen verder kunnen ontplooien. Kleine 
kunstenaars in wording, dat is toch een geweldig perspectief?

Lille viert Vlaamse  
feestdag op grootse wijze
De Vlaamse feestdag op 11 juli is dit 
jaar niet onopgemerkt voorbijgegaan 
in Lille. Meer dan 800 Lillenaars 
hebben samen een groot feest van 
de Vlaamse feestdag gemaakt. 

 
Het was voor het eerst in jaren dat er vanuit het gemeentebestuur een 11 juliviering 
op poten gezet werd. De Vlaamse feestdag moet voor iedereen een feest zijn. Dat 
wil de nieuwe bestuursploeg tonen, onder meer door een groots evenement op 
11 juli zoals Vlaanderen Zingt. Namens onze N-VA-afdeling willen we alle Lilse 
verenigingen en handelaars die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt van 
harte bedanken. Wij, en waarschijnlijk vele anderen, dromen al luidop van een 
volgende editie in 2020.

Kom naar ons 
mosselfeest! 
Meer informatie op blz. 3.
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De N-VA werkt voor u
Sinds januari maakt de N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid in Lille. De N-VA-ploeg schoot meteen 
uit de startblokken. In dit huis-aan-huisbladen stellen we schepenen Vincent Goossens en Griet Verheyen 
aan u voor. Zij leggen uit waar ze binnen hun bevoegdheden mee bezig zijn.

Vincent Goossens
•  26 jaar
•  uit Poederlee
•  Schepen van Huisvesting, Patrimonium, Sport, Ruimtelijke  

Ordening en Structuurplannen
•  vincent.goossens@lille.be

Gemeentelijk patrimonium krijgt opknapbeurt
“De gemeente heeft een uitgebreid patrimonium. Een 
behoorlijk deel is helaas in bedenkelijke staat of vervult 
geen logische functie. Daarom onderzoeken we hoe we 
onze gebouwen beter ter beschikking kunnen stellen van 
onze inwoners”, legt Vincent Goossens uit. “Denk maar aan 
toegankelijkheid, gebruiksgemak of de algemene staat van 
gebouwen. Ook over de mogelijkheid om zonnepanelen te 
leggen of andere energetische maatregelen te nemen denken 
we na. Door deze maatregelen willen we de gemeentelijke 
gebouwen klaarmaken voor de toekomst.”

Landelijk karakter bewaren en duidelijke spelregels 
voor iedereen
Binnen mijn bevoegdheid ruimtelijke ordening staan we 
voor grote uitdagingen. Hoewel de regelgeving niet altijd 
even simpel is, streven we naar een coherent en duidelijk 
ruimtelijk beleid. We bekijken welke instrumenten we daar 
voor kunnen ontwikkelen. Het is erg belangrijk dat we door-
dachte keuzes maken om efficiënt te verdichten en voldoende 
open ruimte te vrijwaren zonder daarbij groei of nieuwe 
ontwikkelingen te willen hypothekeren. De bescherming  
van het landelijke karakter van onze vier mooie dorpen en  
duidelijke spelregels voor al onze inwoners zijn prioritair.

Griet Verheyen
•  40 jaar
•  uit Wechelderzande
•  Schepen van Economie, Ondernemen, Financiën,  

Wijkwerking, Vrijwilligerswerk en voorzitter van het  
bijzonder comité voor de sociale dienst

•  griet.verheyen@lille.be

Gemeentebestuur onderzoekt nieuwe kmo-zone
Heel wat ondernemingen hebben hun bedrijf in Lille 
gevestigd. Onze gemeente telt enkele kleine kmo-zones, 
waaronder Achterstenhoek in Lille, Heihoef in Wechel-
derzande en Brulens in Gierle. Enkele kleinere zones in 
onze gemeente vervolledigen die lijst. 

Lilse handelaars en ondernemers stellen al een hele tijd 
vast dat plaatsen in Lille om te ondernemen zeer schaars 
zijn. Ook mogelijkheden tot uitbreiding zijn er vaak niet, 
waardoor kleinere bedrijven die uit hun voegen dreigen 
te barsten, genoodzaakt zijn om onze gemeente te ver-
laten. Dat is zeer jammer. In de toekomst willen we dat 
probleem aanpakken.

We onderzoeken of we de huidige ruimtes nog beter 
kunnen benutten. Maar dat alleen zal niet volstaan.  
Met de stijgende vraag naar ruimte om te ondernemen is 
het wenselijk om te zoeken naar een nieuwe kmo-zone. 
N-VA Lille is al jaren voorstander van de ontwikkeling 
zo’n nieuwe zone. Uitbreidingen in de Diamantstraat, 
Borgstraat, Houtzijde of Boskant liggen niet meer op 
tafel.
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Windmolens in Lille, Vosselaar en Vorselaar

Lille geeft negatief advies
voor windmolenproject
Enkele energiebedrijven willen windmolens naast de E34 in Lille, 
Vorselaar en Vosselaar plaatsen. De windturbines kunnen heel wat 
groene energie opwekken. Maar er is een grote keerzijde: de overlast en 
mogelijke gezondheidsrisico’s voor Lilse inwoners. Inmiddels vonden al 
enkele infoavonden plaats over de kwestie. Het schepencollege gaf alvast 
een negatief advies voor het windmolenproject tussen Lille en Vosselaar.

Draagvlak en aanvaardbare negatieve gevolgen
N-VA Lille is niet principieel tegen windenergie. Maar er moet draagvlak zijn bij inwoners en omwonenden 
voor de bouw van windturbines. Bovendien moeten de negatieve gevolgen voor mens en omgeving beperkt 
worden tot een aanvaardbaar niveau.

Mogelijke gevolgen 
Veel omringende landen hanteren veel striktere regels dan België voor de minimumafstand tussen windturbines en 
bebouwde en bewoonde gebieden. Ook de effecten van slagschaduw en infrasoon geluid worden nog onderzocht en 
kunnen allerminst zomaar onder de mat geveegd worden. Er gaan signalen op dat windturbines bijdragen aan hartaf-
wijkingen, hoge bloeddruk, slapeloosheid, depressies en diabetes. 

Lille geeft negatief advies 
Voor N-VA Lille staat de gezondheid van de inwoners van Lille in het algemeen, en die van de omwonenden in het bijzonder 
voorop. We willen geen enkel risico nemen. Daarom gaf het schepencollege een negatief advies voor de bouw van het 
windmolenproject tussen Lille en Vosselaar.

Prijs?
Mosselen met friet: 19 euro
Andere gerechten aan democratische prijzen

Uitreiking prijs en bekendmaking 
winnaar fotozoektocht om 16 uur.

MOSSELFEEST 
Zondag 13 oktober
Vanaf 11.30 uur
Parochiecentrum Sint Pieter

Inschrijven 
op voorhand 

niet nodig
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


