Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
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Niets duurt voort behalve verandering.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.

3de Quiz Jong N-VA Lille
15 euro per ploeg, max. 6 deelnemers
Inschrijven via jongnva@gmail.com

vrijdag

PC De Zandfluiter in

Wechelderzande

Ondervoorzitter Guy Snoeckx

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 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

/

Na één jaar bestuur maken we een tussentijds rapport op van het
nieuwe gemeentebestuur. Spijtig geeft ‘oude wijn in nieuwe zakken’
nog het best hun beleid weer. De gemeente wordt nog steeds op
dezelfde manier bestuurd als de vorige decennia. Geen verandering,
alles blijft altijd bij het oude.
De ‘achterkamertjespolitiek’ blijft voortduren. Over de meeste
beslissingen van het gemeentebestuur is weinig info beschikbaar. Er is
ook weinig debat over. Bevraging van de bevolking komt quasi nooit
voor. Het nieuwe gemeentehuis, dat men in de loop van de volgende
jaren wil bouwen, is hiervan een mooi voorbeeld.

Verantwoordelijke uitgever: Tobias Vyncke - Lange Weg 29 - 2275 Lille - lille@n-va.be

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.

Het gemeente-bestuur
schenkt oude wijn in
nieuwe zakken

20 uur

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Lille verdient beter!

21 maart 2014

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

n De heer

LILLE

Het gebrek aan visie werd onlangs nog eens duidelijk aangetoond. Een
eenvoudige vraag van de N-VA voor een coherent en allesomvattend
masterplan voor de dorpskern van Wechelderzande wordt als een hete
aardappel van de ene gemeenteraad naar de volgende doorgeschoven.
In februari kwam het voorstel voor de DERDE maal op tafel. Blijkbaar
heeft het gemeentebestuur er nog steeds moeite mee om te erkennen dat
voorstellen van de oppositie waardevol kunnen zijn.
De meerderheid verkiest een lange waslijst met losse punten zonder
samenhang en zonder toekomstvisie. Dat blijkt uit het meerjarenplan:
een opsomming van kleine, los van elkaar staande maatregelen. De
N-VA deed voor dit meerjarenplan een aantal alternatieve suggesties
voor verkeersveiligheid, onderwijs , toerisme en cultuur waarmee de
meerderheid geen rekening wil houden.
Wij verwachten van het schepencollege dan het ook eens op lange
termijn durft te denken. Verder rekenen wij op meer openheid. Wij
hopen ook op een doortastender optreden (eens ‘op tafel durven slaan’)
ten opzichte van partners in samenwerkingsverbanden zoals in de
politiezone, de brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn.
Wij rekenen bovenal op meer geloof van de meerderheid in de
‘Verandering voor Vooruitgang’ die de N-VA als oppositiepartij brengt.

/

www.n-va.be/lille
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WIST JE DAT…
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De gemeente besliste om het aanbod aan (overdekte) fietsenstallingen uit te
breiden waar nodig en in samenwerking met De Lijn.
Ze besliste ook te beginnen aan die bushaltes waar de nood het hoogst is en
het huidige aanbod absoluut ontoereikend of onbestaande is.
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N-VA Lille stond op de jaarmarkt

De gemeente besliste om de paaltjes in de Boskapelstraat die het voetpad
afscheiden van de rijbaan opnieuw in te planten. Zo wil men de veiligheid
van de voetpadgebruikers (zwakke weggebruikers) verhogen.
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Heeft u deze
verkeersborden
ook al gezien?

De N-VA werd niet betrokken of zelfs
geconsulteerd bij het opstellen van
de begroting. Het is logisch dat wij
deze begroting en dit meerjarenplan
niet hebben goedgekeurd. Per slot
van rekening wordt er voor een groot
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visie vinden wij niet veel terug.

ur

gedeelte gewerkt met belastinggeld van
de Lillenaren. De gebruikte strategie
is er één van ‘ als er zich een probleem
voordoet, zullen we dat op dat moment
wel oplossen’. We merken wel op dat de
financiële toestand van het OCMW gezond is en hopen dat dit in de toekomst
ook zo blijft.

De N-VA-fractie in de OCMW-raad
vindt dat de gekozen beleidsdomeinen
wel relevant zijn voor de taken van
een OCMW maar de beleidsdoelstellingen getuigen van weinig ambitie.
De meerjarenplanning is eerder een
weergave van de lopende zaken. Van
een toekomstgerichte en performante
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Nieuws uit de OCMW-raad

De gemeente besliste om een ‘zichtbare’ fietsenstalling te installeren in de
Kerkstraat in de buurt van het huidige OCMW-gebouw en haar inwoners
te informeren over het waar en waarom van deze fietsenstalling.
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De werken moeten voltooid zijn tegen
juli 2015. De kostprijs van het project
bedraagt ruim 3 miljoen euro.

Meerjarenplan heeft weinig ambitie

De gemeenteraad besliste om een erkend restaurateur aan te stellen
om de twee schilderijen van A.J. Heymans die zich thans in Hof d’Intere
bevinden te laten restaureren.
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De menselijkheid van een samenleving kan steeds worden afgeleid uit

de manier waarop men met haar ouderen, kinderen, zieken en personen
met een beperking omgaat. Daarom
is N-VA Lille verheugd dat in Gierle
de werken zijn gestart voor de nieuwbouw van 14 bejaardenwoningen en
voor het verbouwen van de pastorij tot
trefpunt voor senioren.
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In 2016 zullen meer dan 2 miljoen
mensen in Vlaanderen ouder zijn
dan 55 jaar. De uitdaging voor een
nieuw seniorenbeleid ligt dan ook
in het waarderen en het versterken
van de positie van ouderen in onze
samenleving. De N-VA pleit met andere woorden voor een actief ouder
zijn.

De gemeenteraad besliste op 20 februari 2013 om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zodanig aan te passen dat er in de toekomst een geluidsopname kan gemaakt
worden om onduidelijkheden of onvolledigheden in het verslag te vermijden.
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N-VA Lille zet belangrijke punten op de agenda

Actieve ouderen kunnen vanaf 2015 terecht
in nieuwe bejaardenwoningen

Nieuws uit de gemeenteraad

… de gemeente Lille in haar meerjarenplan ‘beweert’ de lokale economie te ondersteunen maar slechts 500 euro voorziet voor de ondersteuning van de landbouw? Bitter weinig voor een plattelandsgemeente, toch?
... de plattelandsgemeente Lille ook met de retributie op landbouwfolie de weinige landbouwers die Lille nog heeft, niet
echt ‘ondersteunt’?
… afvalophaling in Lille fors duurder is geworden? De communicatie hierrond kon echt wel beter: de berichtgeving
was ruim onvoldoende en gebeurde veel te laat!
… de criminaliteit in Lille in de eerst helft van vorig jaar met maar liefst 47 procent is toegenomen? In tegenstelling tot
de rest van de politiezone, waar de cijfers voornamelijk in dalende lijn zijn. Er is dringend nood aan extra maatregelen.
… het agendapunt van de N-VA over de opwaardering van de Wechelse dorpskern in februari voor de derde keer op de
agenda werd geplaatst?
De N-VA verzamelde voldoende steun om
deze borden geplaatst te krijgen in de hele
gemeente. Een serieuze vooruitgang voor de
vele voetgangers en fietsers!

lille@n-va.be

Onze Vlaamse leeuw
charmeerde jong en oud.

De Lilse Rechtestraat kleurde geel.
Dank aan alle sympathisanten.

… het verdacht stil blijft rond de bouw van het nieuw ‘administratief centrum’? Er circuleren dan ook
allerlei wilde geruchten zoals een ondergrondse parking en een glazen wandelweg tussen dit nieuwe centrum en de
villa van Dr. Goetschalckx!

www.n-va.be/lille

