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LINT wenst u een prettig eindejaar!

Op vrijdag 20 november werd het laatste 
stuk van de fiets-o-strade Lint-Lier of-
ficieel in gebruik genomen. In aanwezig-
heid van gedeputeerde Luk Lemmens 
en schepen voor mobiliteit  Wouter 
Verbeeck  fietsten leerlingen van het 
vijfde en zesde schooljaar van de Lintse 
basisscholen  het nieuw aangelegde stuk 
fietspad tussen het station Kontich-Lint 
en de Veldstraat officieel in.

De provincie Antwerpen en de gemeente 
Lint werkten samen een dossier uit voor 
de verdere ontsluiting van het fiets-o-
stradenetwerk op het grondgebied van 
de gemeente Lint langsheen spoorlijn 13. 
De verbinding tussen Lint en Lier is een 
belangrijke schakel  in het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De 
functionele fietser krijgt hiermee een veilig 
dubbelrichtingsfietspad afgescheiden van 

de rijbaan, om zich veilig te verplaatsen 
van en naar het werk, naar school,... 

Het nieuwe traject vergde een geraamde 
investering van  640 000 euro, en werd 
gerealiseerd dankzij een evenredige finan-
ciële ondersteuning van 40 procent van 
het bedrag door de provincie Antwerpen 
en 40 procent door de Vlaamse overheid. 
De gemeente Lint bekostigde de overige 
20 procent van de aanleg en herinrichting 
van het fietstraject.

Na het plaatsen van de ideebussen op al 
de speelpleintjes, in de zomer van 2013, 
hebben we een eerste beeld kunnen vor-
men van de wensen van de Lintenaren.

De suggesties kwamen vooral van kinde-
ren, dit was zeer gemakkelijk te herkennen 
door al de tekeningen en het onderwerp 
van de suggesties. Onze bedoeling is om 
al onze speelpleintjes stelselmatig aan 
te pakken en waar mogelijk de uitge-
brachte wensen in te vullen. Zo zijn op 
verschillende pleintjes de voetbalnetten al 
vervangen en hebben we nog niet zo lang 
geleden de voetbaldoelen in het Park ach-
ter het Lindenhof, na meer dan 30 jaar van 
oplappen en laswerk, door gloednieuwe 

aluminium voetbaldoelen vervangen.  Ui-
teraard zullen de ballenvangersnetten ook 
aangepakt worden waar nodig. Enkele 
kleine zichtbare ingrepen zijn al gebeurd. 
Nu is het tijd om een langetermijnvisie te 
ontwikkelen met het accent op onderhoud 
en duurzaamheid.

Fiets-o-strade Lint-Lier officieel geopend

Lint neemt speelpleintjes onder handen

Tijdens de zomermaanden heeft de 
voorzitter – die ook onze website 
beheert - veel werk gestoken in het 
vernieuwen van de website. Hij werd 
modern, overzichtelijk en informatief 
en vooral uniform met de andere 
 N-VA-websites. Via deze website 
kun je volledig op de hoogte blijven 
van onze werking.

N-VA AFDELING LINT

LANCEERDE HAAR 

VERNIEUWDE WEBSITE:

LINT.N-VA.BE

www.n-va.be/lint
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De Nieuwe Linde

“Onze N-VA-bestuurders,  
gemeente- en OCMW-
raadsleden, bestuursleden 
wensen alle Lintenaren fijne 
feestdagen en een succes-
vol Nieuwjaar 2016. Alice Bruno, schepen van Jeugd, Sport, Onderwijs 

en Ouderen

Wouter Verbeeck, schepen van Openbare Werken, 
Mobiliteit, Lokale Economie en ICT



www.n-va.be/lintlint@n-va.be

TOEGANG DIENSTENCENTRUM 
GEAUTOMATISEERD

De mensen die ons dienstencen-
trum De Schakel bezoeken of de 
ingang van De Schakel, aan het 
Oudstrijdersplein gebruiken om 
naar het Woonzorgcentrum te 
komen, zullen het al wel gemerkt 
hebben. 

De toegang  werd geautomati-
seerd, waarbij de (nog prima) 
deuren werden behouden.
Iedereen zal het wel kunnen beamen 
dat dit een grote verbetering is.

EINDE BOUWFASE 2 WOONZORG-
CENTRUM IN ZICHT

Tegen eind 2015 zal de voltooiing 
van de tweede fase van het grootste 
bouwproject ooit van het OCMW 
en de gemeente, een feit zijn.

Het weer van het bijna voorbije 
jaar zat mee, wat maakt dat er 
weinig of  zelfs geen verletdagen 
waren. De hoofd-, de neven- en 
onderaannemers zijn ondertussen 
beter op elkaar afgestemd. 

Graag willen we zonder ongeluk-
ken ergens februari, begin maart 

de tweede fase van het gebouw in 
gebruik nemen. 

Dit wil zeggen dat we dan alle 
83 kamers ter beschikking zul-
len hebben. Drie  kamers daarvan 
worden voorzien als kortverblijf-
kamers. De OCMW-raad keurde 
in september het opname- en 
huishoudelijk reglement hiervoor 
goed.

START BOUWFASE 3  
WOONZORGCENTRUM

De ingebruikname van fase 2 
kondigt tegelijkertijd de start 
van de derde bouwfase aan. Dit 

gedeelte is voorzien tussen het 
(nieuwe) onthaal en het huidige 
mortuarium. We bekijken naarstig 
de plannen om mogelijks (even-
tueel) nog enkele cruciale aanpas-
singen door te voeren die én de 
werking én de bewoners én het 
personeel ten goede zullen komen. 
De keuken wordt sowieso op de 
benedenverdieping voorzien net 
als het kapsalon. 

Op de eerste verdieping worden 
personeelsruimten voorzien. We 
denken opnieuw een jaar nodig 
te hebben voor de realisatie van 
bouwfase 3. Rest ons daarna nog 
de omgevingsaanleg.

Uit het OCMW

Meer informatie over het nieuwe systeem huisvuilophaling Diftar
Wil je meer weten over de nieuwe manier van huisvuilophaling?
Vanaf 1 maart 2016 verdwijnen de grijze restafvalzakken uit het straatbeeld. De grijze zakken worden vervangen 
door restafvalcontainers met diftar.Met al je vragen over de nieuwe afvalregeling kun je vanaf 23 november 2015 
terecht op het gratis infonummer van Igean: 0800 1 46 46.

Trage weg officieel ingelopen op 18 oktober 2015 
Op zondag 18 oktober zijn we met een honderdtal Hove- en Lintenaren 
het nieuwe stukje trage weg gaan uitproberen tussen Lint en Hove. Het 
was een fijne wandeling waar jong en oud aan heeft deelgenomen. De 
wandeling geeft iedereen de kans om Lint vanuit een heel andere omge-
ving te leren kennen, namelijk een uniek stukje groen Lint. 
 
Van dit stukje natuur kunnen we genieten dankzij de medewerking van 
het gemeentebestuur van Lint en Hove, Natuurpunt, de provincie Antwer-
pen en zeker niet te vergeten de plaatselijke boeren en tuineigenaars, die zo 
vriendelijk zijn een stukje van hun gronden te delen met ons. Wij bedanken 
alle initiatiefnemers en aan alle toekomstige wandelaars, geniet ervan.

KORTJES

DE GESCHIEDENIS
Al sinds aanvang van de jaren 
70 wordt er voetbal gespeeld 
op de gronden van de Ideale 
Woning (I.W.) aan de Zevenhui-
zenstraat.

De jeugdafdeling van KFC Lint 
heeft daar jaren de jeugd laten 
voetballen en later zijn daar FC 
De Witte, (nadien FC De Witte 
Molen) en nu FC De Duif van 
die gronden gaan gebruik ma-
ken om competitie en legendari-
sche tornooien te organiseren. 

Maar ook de Lintse Scouts en de 
Lintse Landelijke Ruitervereni-
ging maakten gebruik van die 
gronden om hun activiteiten te 
ontwikkelen.

Maar het was geweten dat dit 
alles maar van korte duur zou 
zijn, omdat die gronden eigen-
dom waren van De Ideale Wo-
ning (I.W.) en die zouden daar 
op termijn sociale woningen 
gaan bouwen.

De vorige beleidsvoerders wa-
ren zich bewust van de tijdelijke 
huisvesting van al die verenigin-
gen. In de sport en recreatiezone 
hebben de sportverenigingen nu 
een schitterende locatie gekre-
gen om hun werking verder te 
zetten.

Met de goedkeuring van de 
gewestplannen tussen 1976 en 
1980 werden al de gronden tus-
sen de Zevenhuizenstraat en de 
Lindelei bouwgronden. Land-
bouwgronden en weilanden 
werden plots spaarpotjes voor 
de eigenaars.

VERDER OP DE JUISTE WEG 
MEDE DANKZIJ N-VA
Enkele jaren geleden besloot de 
toenmalige Vlaamse Regering 
om de gewestplannen wat bij te 
schaven en aan te passen waar 

het nodig was. Zo is rond 2008 
het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen ontstaan.

Zo is onze gemeente - door de 
afbakening in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen - gro-
tendeels ondergebracht in het 
grootstedelijk gebied Antwer-
pen waarin minstens 25 wonin-
gen per hectare mogen gebouwd 
worden.

De N-VA zat in het vorige be-
stuur en heeft dan ook - om alle 
bouwpromotoren en project-
ontwikkelaars voor te zijn – een 
GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan) opgemaakt 
om te bepalen wat en hoe er 
mag ontwikkeld worden tus-
sen de Zevenhuizenstraat en de 
Lindelei. 

Groen en sp.a, nu in het bestuur, 
en CD&V en Open Vld, toen 
mee in het bestuur, stemden 
hierin mee.

Niets te vroeg, want de Ideale 
Woning wil daar samen met 
enkele projectontwikkelaars 
het GRUP gebruiken om de 
verkaveling Zevenhuizen vorm 

te geven. Zij nemen samen een 
ontwerper onder de arm om dit 
alles vorm te geven.

Wij willen als bestuur zeker-
heid hebben. Daarom laten wij 
ons bijstaan door alle mogelijke 
actoren van de overheid die ons 
zullen melden of dit gebied al of 
niet watergevoelig is. De advies-
nota van deze actoren zullen wij 
aan de ontwerpers overmaken. 

De ontwerpers en projectont-
wikkelaars zullen de nodige 
oplossingen moeten opnemen 
in hun plannen zodat bij de ver-
dere ontwikkeling wateroverlast 
kan voorkomen worden.

Harry Debrabandere
Burgemeester

Er komt beweging in toekomstige verkaveling Zevenhuizen

Maar wij zijn van oordeel 
dat de waterproblematiek  
het grootste probleem kan 
worden bij de realisatie  
van dit project.

Rudy Verhoeven, OCMW-voorzitter

Win Pellegroms, 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

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

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

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


