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N-VA Lille blijft werken voor u
Ook in 2018 houden we voor u de vinger aan de pols en volgen 
we heel wat dossiers met meer dan gewone belangstelling op. Ik 
licht er graag enkele toe.

Nieuw meubilair administratief centrum
De gemeente gaat los meubilair bestellen voor het nieuwe admi-
nistratieve centrum. Daarbij was het vooral belangrijk dat het 
meubilair er goed uitzag en niet zozeer dat het ook functioneel 
was. Gelukkig heeft N-VA Lille dit tijdig kunnen rechtzetten.

Verkaveling de Sept
Van de verkaveling in de Sept in Wechelderzande vindt onze 
burgemeester dat die straat eigenlijk ‘onder de kerktoren’ ligt en 
dat er daarom echt wel aan kernverdichting moet gedaan wor-
den. Waar moet dat heen met onze groene landelijke gemeente? 

Gsm-mast
Een bekende gsm-operator is op zoek naar een locatie voor een 
nieuwe mast. Noch de kerktoren noch de Zandfluiter zijn ge-
schikt. Maar een maisveld in de Borgstraat blijkbaar wel? Volgen 
wie volgen kan. 

Nieuwe verlichting sportterreinen
Het materiaal voor nieuwe verlichting voor het sportterrein in 
de Pulsebaan is nog steeds niet geleverd. Het moet immers uit 
Italië komen.

Containerpark met Kasterlee
Misschien moeten we toch maar geen gezamenlijk container-
park met Kasterlee bouwen, is de conclusie na het burgerbe-
zwaar in Achterlee. De gemeente Lille kan nog één kmo-zone 
creëren. Moet er niet eens nagedacht worden om deze laatste 
KMO-zone en een nieuw containerpark te combineren? Laten 
we daar eens een studie aan wijden.

U merkt het, N-VA Lille is en blijft er 
voor u! U kan ons altijd contacteren via 
lille@n-va.be.

Nieuwe gezichten N-VA Lille
Op onze nieuwjaarsdrink stelde onze lijsttrekker een aantal nieuwe 
gezichten voor: Vincent Goossens uit Poederlee, Bettie Meeuws uit 
Gierle, Tom Kersemans en Rini Leppens uit Lille.

Marleen PEETERS
Lijsttrekker

Theo Francken komt naar Lille

Theo Toert 

Dinsdag  
26 juni

20 uur

P.C. Sint-Pieter

Iedereen welkom 
Inkom gratis

De jaarmarkt kleurde ook dit jaar weer geel. De N-VA heeft een hart voor Lille.
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N-VA wil kernversterking en behoud open ruimte

Lille wordt volgebouwd 
In Lille en haar deelgemeenten heerst momenteel een heuse bouwwoede. Grote projecten en ap-
partementsblokken schieten als paddenstoelen uit de grond en er zitten nog meer projecten in de 
pijplijn.

Bouwen aan de rand van Lille
Slechts enkele projecten bevinden zich in de gemeentekernen, 
het gros van de nieuwe appartementsblokken worden buiten de 
dorpskernen gebouwd. De open ruimte tussen Lille en Poeder-
lee is jaren geleden al door slechte ruimtelijke ordening volge-
bouwd. Nu wordt ook de gewestweg tussen Lille en Wechelder-
zande volledig volgebouwd.

Open ruimte behouden
De snelweg dreigt de enige open ruimte te worden tussen de 
aaneengeregen lintbebouwing. N-VA Lille pleit voor een proac-
tiever beleid, zodat onze dorpskernen versterkt kunnen worden 
en de open groene ruimte zo maximaal mogelijk wordt gevrij-
waard. 

N-VA Lille staat achter mobiliteitsstudie  
Middenkempen
De Kempense gemeenten tussen de snelwegen E34 en E313 krijgen heel wat vracht- en personen-
verkeer te slikken. N-VA Lille was daarom aanwezig op een infomoment over de mobiliteitsstudie 
Middenkempen. Deze studie zal dienen als aanzet voor nieuwe infrastructuurwerken, betere fiets-
verbindingen en kwaliteitsvoller openbaar vervoer. De volgende uitgangspunten vinden wij zeer 
belangrijk:

  Doorgaand verkeer zo veel mogelijk via de E34, E313 en N19g  
(Turnhout-Geel) sturen.

  Het weren van doorgaand vrachtverkeer door middel van slimme  
camera’s.

  Het inrichten van busperrons op de E34 met het oog op een sneldienst 
Antwerpen–Turnhout met een bus per kwartier.

  Fietsroutes worden geoptimaliseerd om meer woon-werkverkeer aan te 
trekken.

N-VA roept meerderheid op meer oor te hebben naar bezorgdheid omwonenden 
Buurtbewoners vrezen voor leefbaarheid bij uitbreiding 
Mega Speelstad
Het stond al in diverse media: het kinderpretpark Mega Speelstad wil graag uitbreiden met een extra hal 
voor lasershooting én één hectare parking. Uit de verschillende krantenartikelen blijkt dat dit pretpark tot  
’s avonds laat geopend zal zijn, wat niet gek is aangezien de lasershooting ook voor volwassenen bedoeld 
is. De N-VA deelt de bezorgdheid van de buurt en roept het schepencollege op meer oor te hebben voor de 
bekommernissen van de omwonenden.

Buurtbewoners vrezen voor leefbaarheid
De buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de plannen. Ze verzamelden 
maar liefst 106 handtekeningen van bewoners uit de omliggende straten. Allen vrezen zij 
dat de leefbaarheid van hun woonwijk eraan is voor de moeite als de uitbreiding er komt.

Meerderheid moet oor hebben naar bekommernissen
N-VA Lille vindt dat de meerderheid meer moet luisteren naar de bezorgdheden van de 
buurt en roept daarom op tot meer dialoog. Dat begint bij het geven van antwoorden op 
concrete vragen. Iets wat op de gemeenteraad van februari geweigerd werd.

Tot slot dringt N-VA Lille erop aan dat alles in dit dossier, dat al jaren aansleept, volgens 
de regels verloopt. Tijdens het recente openbaar onderzoek kwam uit dat de bouw- en 
milieupolitie van Turnhout al in 2011 een proces-verbaal opstelde voor een bouwmis-
drijf. Dit proces-verbaal werd overgemaakt aan de gemeente Lille. Wat blijkt? Er is niets 
mee gebeurd.

Knippen of niet knippen?

Het lokale mobiliteitsbeleid onder de 
loep
N-VA Lille ontdekte tijdens het openbaar onderzoek dat het schepen-
college over de voorziene knip in de Beulk ter hoogte van de Groene 
Weg van idee veranderd was. Daarvoor moest volgens het college het 
openbaar onderzoek niet worden stilgelegd. Totdat het nieuws in de 
media bekend geraakte. 

Openbaar onderzoek toch stilgelegd 
Het openbaar onderzoek werd alsnog stopgezet. Er zal een nieuw onderzoek komen 
zonder knip in de Beulk, maar met een snelheidsremmer. Daar kan toch niemand 
bezwaar tegen hebben? Onze woonstraten zijn geen racecircuits.

Het schepencollege had beter eerst goed nagedacht in plaats van onmiddellijk te han-
delen. Dan had een onnodige openbaar onderzoek vermeden kunnen worden. 

Gevolgen knip Vendelmansweg voldoende onderzocht?
Ook de Vendelmansweg in Wechelderzande zal omwille van de parkeergaard aan Hof 
d’Intere geknipt worden. We vragen ons af of de gevolgen van deze knip voldoende 
onderzocht zijn. Of zal de geschiedenis zich herhalen? 

Gezocht: eenduidige mobiliteitsvisie
Het geschipper tussen verschillende plannen duidt erop dat de globale mobiliteitsvisie 
in Lille spaak loopt. Er is geen eenduidige lokale mobiliteitsvisie. U verdient beter. 

  Zijn de gevolgen van de knip in 
de Vendelmansweg wel voldoende 
onderzocht?
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


