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N-VA Lint gaat voor verhoging van 
lokale opvangcapaciteit

Het OCMW van Lint heeft een leeg-
staand pand van De Ideale Woning 
kunnen bekomen voor de tijdelijke 
opvang van vluchtelingen. Het pand 
zal op termijn worden afgebroken, 
maar is op dit moment zeer geschikt 
om gevolg te geven aan de vraag voor 
extra opvangcapaciteit.

150 PLAATSEN
De opvang van asielzoekers is lang 
niet nieuw op Lints grondgebied. Sinds 
1991 heeft het Rode Kruis Vlaanderen 
er een opvangcentrum met een capaci-
teit voor 128 personen. De laatste jaren 
waren er gemiddeld 70 à 80 % asiel-
plaatsen bezet met mensen uit Azië, 
het Midden Oosten, Afrika, Rusland 
en Europa. Enkele weken geleden is op 
vraag van Fedasil de capaciteit opge-
trokken naar 150 plaatsen die onder-
tussen allemaal ingevuld zijn.

LOKAAL DRAAGVLAK  
BELANGRIJK 
N-VA Lint wil een extra inspanning 
doen, maar is tegelijkertijd ook van 
mening dat bijkomende inspannin-
gen in verhouding moeten staan met 
het lokaal draagvlak. De opvangca-
paciteit moet financieel, menselijk en 
maatschappelijk haalbaar en leefbaar 
zijn.

Daarom onderneemt OCMW-voor-
zitter Rudy Verhoeven (N-VA) actie 
om een locatie voor te bereiden om 
onderdak aan een gezin te bieden. 

Rudy Verhoeven voorzitter OCMW, 
schepen bevoegd voor Sociale Zaken en 
Burgerzaken
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Bert Everaert gaf recent zijn ontslag 
als afdelingsvoorzitter om zich ten 
volle te kunnen concentreren op 
een nieuwe professionele uitdaging. 
Het bestuur verkoos mij als nieuwe 
voorzitter. Ik bedank Bert voor zijn 
inzet en zal met plezier mijn nieuwe 
functie invullen

Ik ben een gedreven gepensioneerde 
managersassistente en sta voor 
samenhorigheid, openheid en res-
pect voor iedereen. Respect is geen 
toverwoord maar een eigenschap 
die ons bestuur uitdraagt.

We laten de zomermaanden achter 
ons. Met opgeladen batterijen, 
gedrevenheid en enthousiasme zal 
onze beleidsploeg verder werken 
aan de ingeslagen weg. Transparant 
communiceren blijft ons engage-
ment.

Wij hebben de helft van deze legisla-
tuur bijna afgewerkt. U mag aan het 
begin van 2016 in uw brievenbus 
een verslag verwachten over de 
realisaties van de voorbije drie jaar.

N-VA Lint gaat in op de oproep van N-VA-staatssecretaris Theo Francken 
om de gemeentelijke opvangcapaciteit uit te breiden. Elk lokaal bestuur 
moet doen wat mogelijk is. 

BESTE 
LINTENAAR

Nancy De Meulder, 
Voorzitter
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Sinds januari 2014 worden de kinderen van De Wilg in hun eigen school opgevangen tot 17.30 uur, onder het stelsel 

van de gemelde opvang. De kinderen die nog overblijven, brengen wij naar De Marbollen.

De verplaatsing was niet ver, maar voor sommige kinderen was 

de wandeling toch te zwaar op het einde van hun zware school- 

en speeldag. En niet onbelangrijk, het was niet de meest veilige 

weg.

Na de nodige opmetingen, gesprekken met de buren en het 

aanvragen van een bouwvergunning, heeft het personeel van 

de Gemeentelijke Technische Dienst, een pad aangelegd met een 

aangepast poortje ter hoogte van het zebrapad van De Wilg.

DROGE VOETJES

Zo kunnen onze kinderen nu veiliger oversteken en dankzij het 

pad ook in geval van regen met droge voetjes het gebouw bin-

nengaan.

Vanaf half november 2015 zal het gebouw van De Marbollen aan 

de binnenkant aangepakt worden. Het plafond wordt volledig 

vernieuwd en brandveilig gemaakt. Deze problematiek was al ja-

ren gekend. Aan de hand van het brandweerverslag van juli 2012 

hebben we beslist om hiervan een prioriteit te maken en dit tijdig en gestructureerd aan te pakken. Uiteraard voorzien 

wij tijdens de werken een andere locatie. 

Onze kinderen zullen veilig opgevangen worden in de gemelde opvang in De Wilg en in het OC De Witte Merel.

Alice Bruno, schepen bevoegd voor Jeugd, Sport, Onderwijs, Kinderopvang en Senioren.

Veilig onderweg naar kinderopvang

Lint is veel meer dan een dorp. Je kan onze gemeente op verschillende manieren ontdekken.

•  Je kan Lint ontdekken met de wandelkaart: Landschapspark Zuidrand van de Provincie Antwerpen (te koop in het gemeentehuis, in OC De Witte Merel, bij de Heemkundige Kring of bij Natuurpunt aan € 5)
•  Ook de Groene Vingersroute laat je leuke groene plekjes in Lint ontdekken.
•  Maar in Lint kan je ook geocachen. Je hebt enkel een wandelgps nodig of een app op je smartphone en volgende webpagina: www.geocaching.com. Je maakt een gratis account aan en je gaat op zoek gaan naar de caches die in Lint verstopt zijn! Er is zelfs een fotozoektocht te vinden, die je door het centrum van ons dorp loodst. Super leuk om met vrienden en/of kinderen te doen. Een echte aanrader!
Zo zie je: Lint kan je bewonderen vanuit verschillende perspectieven.

Ontdek Lint op zoveel verschillende manieren

De gemeente Lint schakelt vanaf begin augustus een 
externe firma in om het groenbeheer in Lint onder 
controle te houden. Door het verbod op het gebruik van 
pesticiden op het openbaar domein is de werklast bij 
de gemeentelijke groendienst de laatste jaren immers 
aanzienlijk toegenomen. 

Het verbod op het gebruik van pesticiden op het 
openbaar domein is zonder meer een goede zaak, 
maar heeft tot gevolg dat het dagelijkse groenbeheer 
aanzienlijk arbeidsintensiever is geworden. 
De gemeentelijke groendienst moet de kruidgroei 
dezer dagen met branders en andere technieken te lijf 
gaan. Ook het openbaar domein moet anders worden 
ingericht zodanig dat het onderhoud gemakkelijker te 
beheersen is. 

ONMOGELIJK MET HUIDIGE BEZETTING
Uit een werklastmeting blijkt dat het met de huidige 
bezetting haast onmogelijk is om én het dagelijks on-
derhoud naar behoren uit te voeren én het openbaar 
domein minder arbeidsintensief in te richten.

Het college besliste om extra mankracht in te schake-
len en ging daarvoor een contract aan met een gespe-
cialiseerd bedrijf uit de sociale economie. Daarmee 
wil de gemeente de omvormingen in het openbaar 
groen versneld doorvoeren. Daarnaast kunnen de 
extra uren ook gebruikt worden bij groeipieken in het 
dagelijks onderhoud.
Wouter Verbeeck, eerste schepen bevoegd voor Openbare 
Werken, Lokale Economie en ICT

Eerste hulp in het openbaar groen
Zoals al in de gemeenteraad aangekondigd is, hebben de leden van de senioren-

raad knelpuntenwandelingen gedaan. Deze wandelingen hebben als doel de 

begaanbaarheid van de voetpaden in kaart te brengen. Acht trio’s wandelden in 

Lint. Onze burgemeester nam één van de wandelingen voor zijn rekening

Rina Cox, N-VA-bestuurslid en voorzitter seniorenraad

Knelpuntenwandelingen in Lint

Onze afdeling verkocht op de jaarmarkt ‘Rode Neuzen’ en snoep 

voor het goede doel. Wij nemen deel aan de geldinzameling 

voor de Rode Neuzen Dag. VTM, Q-music en Belfius organise-

ren op zaterdag 5 december 2015 deze dag voor de eerste keer. 

Samen met heel Vlaanderen willen zij, door samen gek te doen 

en veel te lachen, geld inzamelen voor een betere opvang van 

jongeren met psychische problemen. Op die dag is er een grote 

slotshow met heel wat acteurs, comedians en artiesten in een 

ongeziene humormarathon op radio en televisie.

Nancy De Meulder, voorzitter

N-VA Lint op de jaarmarkt

Zwerfvuil: N-VA steekt de handen uit de mouwen
Schepen Wouter Verbeeck en gemeenteraadslid Annemie Janssens hebben zich geëngageerd om mee zwerfvuil op te 
ruimen, samen met Natuurpunt Land van Reyen, afdeling Lint. Op 6 juni namen ze beiden voor de eerste keer deel.  
Ze zijn van plan dat op regelmatige basis verder te zetten, samen met N-VA-bestuurslid Rik Vercauteren, die al jaren-
lang deelneemt aan deze actie.

Annemie heeft zich in het voorjaar ook aangemeld 
bij de gemeente als vrijwilliger om een aantal 
straten schoon te houden. Zij neemt de Van As-
schestraat, de Acacialaan en het stukje Kardinaal 
Cardijnlaan tussen die twee straten, voor haar 
rekening. 

Annemie Janssens, gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan structurele
veiligheid in herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Gelukszoeker

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan


