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DE NIEUWE LINDE

OCMW-woonzorgcentrum 
FASE 3 van nieuwbouw in volle uitvoering. Het kunstwerk gekend!

De laatste bouwfase van de nieuwbouw 
van ons OCMW-woonzorgcentrum is 
in volle uitvoering. Net voor de vakan-
tie liepen de werken opnieuw ernstige 
vertraging op door het slechte weer. Het 
afbreken van het laatste oude gedeelte 
zorgde voor een verzakking met de nodige 
barsten in het dienstencentrum tot gevolg.

We creëren extra ruimte door een kelder 
in fase 3 toe te voegen die ook een ver-
binding maakt met de grote kelder onder 
fase 1 (het gebouw aan de straatkant). Via 
een extra voorziene lift aan de achterzijde 
zullen dus alle leveranciers in de nabije 
toekomst langs de achterkant (Kerkhof-
weg) hun goederen kunnen lossen. In deze 
laatste fase voorzien we op de beneden-
verdieping een volwaardige keuken en 
bijkomend een polyvalente ruimte met 
buitenterras in de binnentuin. Achter het 
huidige onthaal maakt de oude lift en 
trap plaats voor een ruim kapsalon. Op de 
bovenverdieping voorzien we de nodige 
burelen en vergaderzalen.

Wat voorheen het mortuarium was, wordt 
de CADO (Collectieve Autonome DagOp-
vang). Een initiatief in samenwerking met 

Familiehulp die de ruimte ter beschikking 
krijgt voor dagopvang van hulpbehoeven-
de ouderen. De bedoeling is om mensen 
zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten 
wonen en de taak te verlichten van de 
familie en de mantelzorgers.

Intussen zijn de omgevingswerken tussen 
het OCMW-gebouw, de serviceflats en het 
WZC reeds in volle uitvoering. Daarnaast 
werd uit een groot aantal inzendingen als 
kunstwerk voor ons nieuwe woonzorg-
centrum voor het werk van Elise Eeraerts 
gekozen (gesubsidieerd door de Vlaamse 
overheid).

De bouw van het WZC, allicht de groot-
ste openbare investering tot nu toe in de 
Lintse geschiedenis, loopt inderdaad naar 
zijn einde. Een exacte opleveringsdatum 
durven we voorlopig nog niet geven. We 
zijn immers nu al een dikke zes maanden 
achter op de oorspronkelijke datum.

Rudy Verhoeven, 
OCMW-voorzitter

Voorwoord

Voor u ligt ons laatste infoblaadje 
van 2016.

Wij hebben veel dossiers opgestart 
die wij in 2017 zullen finaliseren. 
In grote en belangrijke dossiers 
kozen wij voor deskundige be-
geleiding en wij hebben dan ook 
vertrouwen in de kwaliteit van 
de resultaten die hieruit zullen 
voortvloeien.

De begroting van 2017 staat op 
punt. Wij eindigen 2016 met een 
financieel evenwicht en met een 
goed gevoel. Het nieuwe jaar na-
dert en daarom wens ik iedereen 
een goede gezondheid toe, veel 
geluk voor uzelf en de mensen die 
u lief zijn. 

Bedankt voor uw vertrouwen in 
ons bestuur.

 Nancy De Meulder
Voorzitter
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Oproep vrijwillige lesgevers Nederlandse taal

Nieuw N-VA-gezicht in gemeenteraad
Gemeenteraadslid Leentje Valgaerts heeft haar ontslag 
gegeven wegens verhuis naar een andere gemeente. Zij 
is in juni uitgewuifd.

Op de gemeenteraad van dinsdag 27 september 
2016 heeft haar vervanger Gerda Verschueren de 
eed afgelegd. Zij zal voortaan mee zetelen in de 
meerderheid.

Wij bedanken uiteraard Leentje Valgaerts voor 
haar inzet van de voorbije jaren en heten Gerda 
Verschueren welkom.

Zoals door de federale regering aange-
kondigd zullen 9 van de 11 asielcentra 
in Vlaanderen gesloten worden, met als 
gevolg dat meer gezinnen bij het Vluch-
telingenasielcentrum het Meihof in Lint 
terecht zullen komen.
 
De Basisschool De Wilg is het eerste 
onderwijsaanspreekpunt binnen onze 
gemeente om de schoolplichtige kinde-
ren op te vangen en ze de best mogelijke 
onderwijskansen te bieden. Dit doen ze 
reeds 16 jaar en met succes.
 
De opvangplaatsen bij De Wilg zijn 
allemaal ingenomen met als gevolg dat 
de kinderen, zoals volgens de gemaakte 
afspraken, in eerste instantie in de Ge-
meentelijke Basisschool (GBS) ingeschre-

ven worden, daarna in Mater Christi.
 Gezien de onvoorspelbaarheid van het 
aantal kinderen en hun leeftijd is het niet 
altijd evident om ze op een gestructureer-
de manier op te vangen. Het is uiteraard 
niet de bedoeling om ze gewoon in de 
klas te zetten maar wel om ze degelijk on-
derwijs te geven. Brussel voorziet helaas 
pas vanaf zes leerlingen per school extra 
middelen om een taalbadklas in te richten 
in de vorm van 1,5 lestijd per kind, dus 
met een minimum van 9 lestijden.
 
Bij GBS zijn er al drie kindjes ingeschre-
ven. Het GBS-team doet zijn uiterste best 
om deze kinderen optimaal op te vangen. 
Er is echter naast hun bestaande opdracht 
te weinig tijd om een echte taalbadklas in 
te richten.

Om deze redenen werd via verschillen-
de kanalen, zoals Ouderenadviesraad, 
de Jeugdraad, de Gemeenteraad en de 
scholengemeenschap De Link (waar onze 
eigen school deel van uit maakt) een op-
roep gelanceerd om vrijwillige lesgevers 
Nederlandse taal te zoeken. Hoe groter de 
pool vrijwilligers des te beter dat we ons 
team en de kinderen kunnen ondersteu-
nen.  De instroom is immers onvoorspel-
baar.

Dankzij de medewerking van De Wilg en  
OVSG (Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten), zullen we ook over degelijk 
didactisch materiaal beschikken om de 
kindjes het best mogelijke onderwijs te 
kunnen bieden. En zo onder andere een 
taalbadklas in te richten
 
Kandidaten mogen zich via
directie@gbslint.be melden.

Alice Bruno, schepen van Onderwijs.
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Ruiming en inspectie van ganse rioleringsnetwerk afgerond

De gemeente Lint kent een hoge rioleringsgraad – meer dan 90 
% - en kampt met een gedeeltelijk verouderd rioleringsstelsel. 
Omdat het bestuur geen zicht had op de toestand waarin de 
rioolbuizen verkeerden ondernam het actie. De gemeente nam 
via de intercommunale pidpa een aannemer onder de arm om 
het ganse netwerk te laten ruimen en te laten inspecteren met 
een camera.

De operatie ‘ruiming en inspectie’ werd onderverdeeld in zes 
fasen. De inspectie stelt de gemeente in staat om lekken, belem-
meringen, infiltraties, ingroeiende wortels, scheuren, defecte 
huisaansluitingen, ontbrekende wanden, … op te sporen en op te 
nemen in een herstellingsprogramma.

Tegen de jaarwisseling zal deze oefening afgerond zijn en zal 
de gemeente een goed zicht hebben op de huidige toestand. Dat 
laat de gemeente toe om een correcte inschatting te maken van 

de prioriteiten inzake herstelling en de budgetten die hiervoor 
zullen nodig zijn.   

Op dit moment zijn een aantal grote problemen – zoals het Kas-
teelplein – blootgelegd. De gemeente wacht op de afronding van 
de zes fasen zodat de zeer ernstige problemen in één opdracht  
- en dus goedkoper dan met meerdere opdrachten - kunnen 
hersteld worden. 

Wouter Verbeeck – schepen van 
Openbare Werken

Meer weten over onze Lintse werking? Wil u lid worden?

Stuur een email naar nancy.demeulder@n-va.be (afdelingsvoorzitter).
U kan ons de invulstrook op de laatste bladzijde van dit blad bezorgen.
Volg ons op onze website www.n-va.be/lint. Daar vindt u al onze contactgegevens terug.
Uw reacties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom.




