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Heldere communicatie staat voorop
voor de N-VA

Jaarlijks
mosselfeest
Zondag 8 oktober
Van 11.30 uur tot 18 uur
P.C. Sint-Pieter, Kerkplein, Lille
Mosselen: 18 euro
Videe of stoofvlees: 11 euro
Kindervidee of curryworst: 5 euro
Dessert: 3 euro
Alle warme gerechten worden
geserveerd met frietjes of brood.
Prijsuitreiking van de fietszoektocht om 16 uur. Iedereen van harte
welkom!

 anneer wordt de hondenlosloopzone
W
een feit?

September is inmiddels al enkele weken ver, maar we wensen de schoolgaande jeugd en hun ouders nog graag een succesvol schooljaar toe. De
N-VA zat trouwens tijdens de vakantieweken niet stil. Onze fractie hield
de vinger aan de Lilse pols.
Op 3 juli waren we aanwezig op de derde
workshop over de ‘Nota Ruimte’ van de
provincie Antwerpen. Deskundigen uit
verschillende velden bogen zich over
ruimtelijke ordening, mobiliteit, versterkte dorpskernen en het behoud van de
open ruimte in de provincie. Een aantal
van de punten die werden aangehaald,
neemt de N-VA ook mee in Lille.

Geen blunders gewenst in Lille
Met minister van
Dierenwelzijn Ben Weyts

Benefietontbijt voor
dierenwelzijn
Zondag 1 oktober 2017
10 uur
OC Kasterlee, Binnenpad 2
Meer info op
www.n-va.be/lille

Zo staat voor ons als een paal boven water
dat alle inwoners correct en transparant
moeten geïnformeerd worden over wat
wel en niet kan op vlak van ruimtelijke
ordening. Schimmige afspraken en
dubbelzinnige communicatie kunnen niet
in het Lille van de 21ste eeuw.
De heraanleg van de Vennestraat in
Gierle is weer een blunderdossier voor de
huidige meerderheid. Tijdens een
wandeling over de werken half augustus
zagen we schrijnende toestanden. De
kwaliteit van de uitvoering is omgekeerd
evenredig met het grote aantal werkdagen. En ook voor de onduidelijke

omzendbrief van minster Schauvliege, die
Lille opdeelt in bebouwd en onbebouwd
gebied, blijven we alert.

Oog voor dierenwelzijn

Ten slotte verliezen we, net als minister
Weyts, onze huisdieren niet uit het oog.
Het excuus van de gemeente dat ze nog
slechts op bordjes wachten om de
hondenlosloopzone in te huldigen, doet
de waarheid geweld aan. Er was immers
ook een toegankelijkheidsregeling nodig,
waarvoor begin deze zomer nog snel een
openbaar onderzoek werd gehouden. Wat
nu nog rest is de goedkeuring.
Gelukkig is het zwerfkattenbeleid onder
een gunstiger gesternte gestart.

Marleen Peeters
N-VA-fractieleider
en provincieraadslid
marleen.peeters@n-va.be
0478 56 08 89
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Uit de gemeenteraad van juni en september
Propere Eendendreef

Sinds begin van de zomer staat dit houten ophaalpunt beneden aan de brug
Oevelenberg. Bewoners van de buitenverblijven in de buurt kunnen nu op zondag
hun vuilniszakken ‘buiten’ zetten zonder vrees dat ze verspreid raken over en rond
de brug. Onze fractie is blij dat het gemeentebestuur in ons verhaal meeging en een
propere oplossing vond.

Voetpad voorbode voor
verkaveling?
Geen bloemen in Gierle

Ons voorstel om een bloemenweide te creëren
op de terreinen van de voormalige melkerij
in Gierle, in afwachting van de bouw van een
nieuw project, werd onmogelijk bevonden
door het Lilse gemeentebestuur.

Een voetweg verleggen en ineens 8 meter
breed maken? Moet kunnen, vindt de
meerderheid. Komt hier binnenkort een
verkaveling? Het college wist zogezegd
van niets, maar één schepen moest wel
de zaal verlaten toen dit punt behandeld
werd. Curieus …

Herinrichting Vennestraat loopt
mank

De N-VA zette de bomen op de parkeerstrook aan de Vennestraat op de
agenda. Ons advies aan het gemeentebestuur: kijk kritisch naar de inplanting
van de bomen. Het antwoord van een
Gielse schepen luidde: “Ze mogen ook
al niet op de opritten staan.” Het wordt
trouwens alsmaar duidelijker dat de
gemeente de extra werken aan opritten
en voortuinen zal moeten betalen.

Geen oké voor OKAY

Het provinciebestuur keurde de komst van een
OKAY-vestiging aan de Wechelsebaan niet goed.
Samen met het gemeentebestuur willen we inzetten
op kernversterking en op onze lokale handelszaken.

Is parking aan Voetbalstraat legaal?
Geen zicht meer op Huis
Goetschalckx

Dat huis Goetschalckx het Lilse
politiekantoor wordt, vindt de
N-VA geen goede beslissing.
De nieuwbouw wordt zo dicht
gebouwd dat het zicht op dit stukje
erfgoed verdwijnt. Een nieuw
bewijs dat dit gemeentebestuur
geen hart heeft voor cultuur en
erfgoed.

lille@n-va.be

Er was de voorbije weken heel wat commotie rond
de aanleg van een parkeerterrein in de Voetbalstraat in Wechelderzande. Of er momenteel legaal
wordt geparkeerd aan de overkant van de Speelstad
kan de meerderheid niet bevestigen. Wij vonden
althans geen vergunning terug.

Zwartgeblakerd Wechelderzande

De onkruidverbrander sloeg weer toe, met
zwartgeblakerde bosjes aan de kerk van
Wechelderzande en een gesmolten rolluik
bij de buren tot gevolg. Wat nu opvalt,
is de slechte staat van de omheining die
het dorpszicht mee bepaalt. Onze fractie
vroeg om deze omheining uitdrukkelijk
mee op te nemen in het Wensbeeld.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Op bezoek bij de sportiefste vrouw van Gierle
Lille en haar deelgemeenten tellen heel wat sportievelingen. Maar de sportiefste
van allemaal is wellicht Bettie Meeuws, lid van van N-VA Lille. Hoewel we al het
een en het ander wisten daarover, waren wij toch zeer verrast over haar sportieve
prestaties toen we haar een bezoekje brachten.
Toen Bettie Meeuws 11 jaar was, stuurden haar
ouders haar op internaat bij de Franciscanessen
in Herentals. Zeer snel vielen daar haar talent
en doorzettingsvermogen op. Ze sloot zich
aan bij AC Herentals waar zij elke vrijdag werd
getraind door Jos Leys.
Bettie reeg al snel de lokale, Vlaamse en nationale kampioenschappen aan elkaar. Haar voorliefde ging daarbij uit naar de sprintnummers.
Een ernstige blessure – waarbij haar achillespees operatief hersteld moest worden – gooide
even roet in het eten, maar door revalidatie en
wilskracht slaagde ze erin terug te keren en
haar oude niveau zelfs te overtreffen. Zo begon
ze ook medailles te verzamelen bij de masters.

Ze werd er Belgisch, Europees en tot tweemaal
toe wereldkampioen. Voor de kenners: Bettie
liet tijden noteren van 2’22” op de 800 meter.
Als ‘senior’ heeft Bettie haar activiteiten wat
verlegd. Jef, haar man, wordt nu met eersteklaszorgen omringd. Toch blijft de sport prominent
aanwezig in haar leven. Fietsen, wandelen en
lopen vormen nog steeds een belangrijk deel
van de dag. Voor de meeste leeftijdsgenoten valt
haar vrijetijdsbesteding nog steeds onder de
noemer topsport.
Zou het toch ergens in de familie zitten? Bettie
is immers de zus van een andere Gielse grote:
voetballer en trainer Walter Meeuws.

Ook Lille vierde
Vlaamse Feestdag
Op zondag 9 juli vierden we in Lille onze Vlaamse
feestdag. Om 14.30 uur lichtte N-VA-Kamerlid Bert
Wollants, tevens schepen in Lier, het energiebeleid in
ons land toe. Hij wist de talrijke aanwezigen anderhalf
uur te boeien met zijn gedreven uiteenzetting. Bert
ging ook geen enkele vraag uit de weg.
Nadien genoten de aanwezigen nog van een zomerse
barbecue en smeedden we plannen om onze fietszoektocht samen te rijden.

Nieuw bij de N-VA:

Tom Kersemans: “Migratie,
cultuur en verenigingen
dragen mijn interesse weg”
De 35-jarige Tom Kersemans maakt sinds begin
dit jaar deel uit van het Lilse N-VA-bestuur. Tom,
afkomstig uit Gierle, was (en is nog sporadisch)
actief in verschillende verenigingen, zoals JK ’t
Hoekske, Sjock festival en Harmonie De Vriendenkring.
Hij studeerde moderne geschiedenis en internationale betrekkingen in Leuven, waar hij ook een tijdje bleef hangen met
vrouw en twee kinderen. Sinds kort woont hij weer in Lille.
“Ik begon mijn professionele loopbaan op de Dienst
Vreemdelingenzaken. Daar was ik verantwoordelijk voor
het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde vreemdelingen”,
zegt Tom.
“Sinds november 2014 werk ik op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Ik ben er adviseur voor terugkeer
van personen in onwettig verblijf. Migratie, veiligheid, cultuur en verengingsleven behoren tot mijn favoriete
lokale thema’s.”

 Heb je een vraag voor Tom?
Stuur hem dan een mailtje op tom.kersemans@n-va.be.

www.n-va.be/lille

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch

Ieder
kind
€ 160
GELIJK per maand

Recordaantal
sociale
woningen

Efficiënte
overheid
= minder belastingen

De Vlaamse economie groeit
RECORD
EXPORT

302,4

miljard
in 2016

Aantal
vacatures

+26,4 %

Koopkracht

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen

Verkeersdoden

-15 %

100 miljoen

Totaalverbod

per jaar voor
fietspaden

op onverdoofd slachten

www.n-va.be/deveranderingwerkt
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 of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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