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Kom langs en geniet van een
glaasje jenever, een kommetje soep
of een lekkere wafel. Breng een
dronk uit op de N-VA-ploeg die
jullie belangen verdedigt. Maak
vrijblijvend kennis met onze
gedreven gemeente- en OCMWraadsleden.

NIETS DUURT VOORT, BEHALVE VERANDERING
Beste inwoners van Lille,
2013 is voorbijgevlogen.
Een nieuw jaar dient zich
al aan.

N-VA-OPPOSITIE SLAAT
SPIJKERS MET KOPPEN
2013 was in veel opzichten
een geslaagd jaar voor de
N-VA in Lille. De nieuwe beN-VA Lille wenst u een
stuursperiode met een flinke
idyllische start
N-VA-aanwezigheid als opvan het nieuwe jaar.
positie zorgde voor een
frisse wind in het politieke
landschap van onze gemeente. De N-VA gaat na 365 dagen nog steeds met veel
plezier de uitdaging aan om de stappen van de huidige meerderheid strikt op te
volgen en kort op de bal te spelen. Onze combinatie van enkele vaste waarden
en verschillende nieuwkomers blijkt duidelijk een schot in de roos.

BEDANKT VOOR UW STEUN!

V.U.: Tobias Vincke - Lange Weg 29 - 2275 Lille - lille@n-va.be

Verder wil ik jullie ook graag bedanken voor de grote opkomst op onze verschillende activiteiten van afgelopen jaar. De blijken van steun doen ons steeds
meer geloven dat ook in Lille de verandering nodig blijft en ook aanslaat.
Dit is ook het elan waarop we in 2014 verder willen gaan. Voor Lille zullen we
er opnieuw staan met aandacht voor de grote en belangrijke dossiers afgewisseld met de dagdagelijkse zaken in onze mooie gemeente.

JAARMARKT 2014
Knip deze bon uit, breng
hem mee naar de jaarmarkt
en ontvang een gratis
N-VA-gadget.

DRUK JAAR VOOR DE BOEG
2014 wordt ook voor Vlaanderen een belangrijk jaar. De N-VA bereidt zich hier
rustig en grondig op voor zodat we tegen de verkiezingen een uitgewerkt en
duidelijk programma aan jullie kunnen voorleggen. De kracht bestaat niet
enkel uit het confederalisme of het socio-economische aspect, maar uit de combinatie van beide!
Met deze ‘Verandering voor Vooruitgang’ in het achterhoofd, rest mij verder niets anders meer dan jullie
vanwege de gehele N-VA-afdeling van Lille een zalig en
gelukkig 2014 toe te wensen! Een jaar waar wij samen met
jullie vol vertrouwen naar uitkijken!

TOBIAS VYNCKE
Voorzitter N-VA Lille

www.n-va.be/lille
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N-VA dringt aan op masterplan voor dorpskern Wechelderzande
N-VA Lille betreurt ten zeerste het
kappen van enkele oude bomen
midden in het centrum van Wechelderzande. Deze bomen waren voor
het dorp van groot historisch belang
met hun plaats tussen De Nieuwe
Keizer en de Sint-Amelbergakerk.
Voor de N-VA is dan ook de maat
vol.
Wisten jullie bijvoorbeeld dat de
esdoorn vlak na de Tweede Wereldoorlog als ‘vredesboom’ geplant is?
Dit is niet de manier waarop met het
weinige aanwezige groen en de historische waarde van de dorpskern moet
worden omgesprongen.

Bescherming dorpskern is
historische plicht
De N-VA heeft op de gemeenteraad
van 27 november een voorstel ingediend om op langere termijn de
dorpskern van Wechelderzande grondig op te waarderen door middel van
een heus masterplan. Volgens ons is
een bescherming van de dorpskern
als historisch dorpszicht absoluut
noodzakelijk om in de toekomst verdere verminkingen van het centrum
door ondoordachte maatregelen te
voorkomen. We denken dan vooral
aan het kasteel Hof d’Intere en de

aan de Wechelse schilderschool, maar
tegelijk ook aan duurzaamheid en
verkeersveiligheid. De N-VA denkt
vooral aan geslaagde voorbeelden
zoals de dorpskern van Gierle en het
nieuw aangelegde kerkplein van
Lille.

Uw inbreng is belangrijk

zone rondom, de aansluitend gelegen
pastorij met tuin, het oude Frankische
dorpsplein, de Nieuwe Keizer, de
kerk en de zone rondom, en zo verder tot aan het historisch pand Den
Hert.

Oude jongensschool als
ontmoetingsplek
Tegelijk pleit N-VA Lille voor de aanpak van de zone rondom de oude
jongensschool, de parking en de
braakliggende terreinen daar. Deze
waardevolle ruimte midden in het
dorp verdient absoluut een opwaardering. De site kan uitgroeien tot een
ontmoetingsplek en een kwalitatief
en multifunctioneel plein en kerktuin
midden in het dorp. Speciale aandacht moet hierbij besteed worden

We hopen bij het uitwerken van dit
masterplan op uw participatie en
inbreng. En met u bedoelen we de
lokale bevolking, de handelaars en de
bovenlokale actoren.
We hopen dat deze voorstellen ook
politiek breed gedragen mogen worden. De uitvoering hiervan zou tegelijk met de door de Administratie
Wegen en Verkeer geplande heraanleg van de N153 tussen Lille en
Oostmalle kunnen plaatsvinden
vanaf 2015.
Met overweldigende meerderheid
keurde de gemeenteraad van 27
november volgende beslissing goed:
De gemeente werkt een masterplan
uit voor het bewaren en
opwaarderen van de dorpskern van
Wechelderzande. Binnen afzienbare
tijd wordt dit plan ook
daadwerkelijk uitgevoerd.

In beeld
Op de gesmaakte tentoonstelling ‘Henry van de Velde en de Kempen’
konden de kunstliefhebbers dankzij de N-VA eindelijk het bekende
schilderij ‘Vrouw aan het raam’ bewonderen.

N-VA in de OCMW-raad
De N-VA staat voor een correct beleid voor en door Vlamingen. Dat willen we doortrekken naar het OCMW. Onze
raadsleden zetten zich in voor alle burgers van Lille die écht nood hebben aan ondersteuning. Via een eerlijk,
transparant en sociaal beleid werken zij mee met de meerderheid om het OCMW operationeel te houden. Maar zijn
zien ook zeer nauw toe op de budgetten en de dagelijkse werking.
Politiek gezien kan je de OCMW-raad niet vergelijken met de gemeenteraad. Dat vertaalt zich ook in de mindere publieke belangstelling. Belangrijke financiële beslissingen in de open vergadering van de OCMW-raad krijgen nogmaals
hun goed- of afkeuring in de gemeenteraad. Het grootste gedeelte van de OCMW-raad bestaat uit gesloten vergaderingen waarin de sociale en andere persoonlijke dossiers worden behandeld. Hier geldt niet altijd de grote tegenstelling van
meerderheid/oppositie, maar wordt elk dossier na een doorgedreven bespreking meestal besloten met een consensus.

lille@n-va.be

Zwerfvuil woekert steeds meer
Jong N-VA trok er op zaterdag 23 november nog maar
eens op uit om zwerfvuil te ruimen. Naast de verwachte
rotzooi ontdekten ze ook heel wat sluikstorten. Toen ze
zich op het containerpark meldden, kregen ze geen GASboete gepresenteerd maar wel de rekening: vier knipjes in
hun kaart … Burgerzin in Lille kost blijkbaar geld.

Wist je dat …

… de intergemeentelijke
samenwerkingscommissie hoewel opgelegd door de
Vlaamse overheid- pas voor
de eerste keer samenkwam op
donderdag 18 december? Eén
samenkomst op een volledig
werkjaar kan je geen constructieve samenwerking met de
oppositie noemen!

… we in het vooruitzicht van
weer een strenge winter blij zijn met het ruime budget
voor sneeuwruiming en ijzelbestrijding? Maar telkens
opnieuw slechts één leverancier contacteren en het voorstel tot gezamenlijke zoutaankoop van tafel vegen, getuigt niet van goed bestuur.
… Lille uit het populaire toeristische samenwerkingsverband ‘Land van Playsantiën’ stapt? Wij kijken uit naar
het alternatief van het schepencollege. Zullen zij deze

NIEUWS UIT DE
PROVINCIERAAD

unieke kans grijpen om
eindelijk het cultuuren toerismebeleid op te
waarderen?

NIEUWS UIT D
GEMEENTERAA E
D

… ondanks de provinciale richtlijn er in Lille
geen actief uitdoofbeleid gevoerd wordt voor de permanent bewoonde weekeindverblijven?
… de 12 raadsleden van de oppositie samen met de 11
van CD&V de doorgang van het zorgcentrum naar de
begraafplaats goedgekeurd hebben? Dit gebeurde toen
de twee leden van de meerderheid de gemeenteraad
moesten verlaten als lid van de raad van bestuur van
Lindelo. Wij werken alvast constructief mee met de meerderheid in het belang van de burgers.
… de politie de voorbije maanden in Lille het hoogste
aantal drugsfeiten van de politiezone registreerde? Wij
herhalen hierbij onze eis voor een actiever drugspreventiebeleid.

Zorgzaam beleid legt focus op uw behoeften

Ondanks de moeilijke
budgettaire tijden, is het
nog steeds geen kommer en kwel
in onze provincie. Dit provinciebestuur gaat uiterst
zorgzaam om met uw centen.
Er komt geen belastingverhoging, er vallen geen naakte
ontslagen maar er wordt voor het eerst sinds lange tijd
wel nagedacht. Vragen die vroeger nooit werden gesteld,
krijgen nu zelfs een antwoord. Versobering is ons motto.
Specifiek voor onze gemeente is N-VA Lille blij dat dankzij financiële steun van de provincie de feestbus van oud
op nieuw voor onze Lilse jeugd kan rijden.
Met steun van het ‘10-op-10’-project dat verkeers- en
mobiliteitseducatie in basisscholen van de provincie
Antwerpen ondersteunt, konden de leerlingen en leerkrachten van ’t Klavernest van Wechelderzande hun
eerste deellabel in dit verkeersproject behalen. Nog eens

www.n-va.be/lille

Dankzij de provincie kan de
Lilse jeugd van oud op nieuw
weer de feestbus gebruiken.

een dikke proficiat! En wees ervan overtuigd dat verkeersveiligheid hoog op het prioriteitenlijstje van N-VA
Lille staat.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
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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