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In mei organiseerde het gemeentebestuur de tweede editie van haar toeristisch-
economisch evenement Lint Boetiek. Met Lint Boetiek wil het gemeentebestuur 
de lokale middenstand ondersteunen. 

LINT BOETIEK: WAT EN WAAROM?
Schepen van Werken, Mobiliteit, Lokale Economie en ICT Wouter Verbeeck: “We 
trachten in de maand mei van ons centrum een belevingscentrum te maken. Het 
moet fijn zijn om onze dorpskern te bezoeken. Niet enkel voor Lintse inwoners, 
maar ook voor niet-Lintenaars. Zo trachten we de opportuniteiten van onze han-
delskern aan te tonen en op termijn iets aan de leegstand te verhelpen. Daarnaast 
mikken we op de fietstoeristen want toerisme en economische return gaan hand in 
hand.”

LINT BOETIEK: OOK MEIMARKT, MEIFEEST EN DAG VAN HET PARK
Op vrijdag 15 mei vond de tweede editie van de Meimarkt plaats. Het aantal 
standhouders, verenigingen en handelaars verdubbelde tegenover de editie 2014. 
Dankzij de gunstig gestemde weergoden werd het een avond om niet te vergeten. 
Er was randanimatie voorzien, de bezoekers konden de eerste Lintse streekpro-
ducten proeven en keuren, en het jaarmarktcomité brouwde eigen bier. 
Een week later volgde het Meifeest in Opvangcentrum Meihof. Deze gratis festivi-
teiten hebben ondertussen hun vaste ingrediënten: kinderdorp, animatie, barbe-
cue, exotische hapjes en openluchtoptredens van 
o.a. “Jaune Toujours”.
De afsluiter van Lint Boetiek was voor de Dag van 
het Park met het gekende recept: animatie in het 
gemeentepark, een natuur- en een erfgoedwan-
deling en een fris drankje bij de Heemkundige 
Kring in  Café Den Aker.

CONCLUSIE NA 2 EDITIES
Als er in 2014 nog relatief veel energie ging naar 
het overtuigen van handelaars om deel te nemen 
aan de eerste editie, verliep dat dit jaar aanzienlijk 
vlotter. Er is duidelijk sprake van een verhoogd enthousiasme. Ook bij de bezoe-
kers leeft dat. Vorig jaar werd het gemeentebestuur bevraagd over waarom er in 
mei iets werd georganiseerd. Deze editie was de vraag eerder: “wat is het thema 
van Lint Boetiek volgend jaar?”. 
Schepen Wouter Verbeeck is dan ook tevreden: “Het enthousiasme is duidelijk merk-
baar. We hebben bewust gekozen om nog niet te groot te mikken. Een evenement als Lint 
Boetiek moet rustig groeien op stevige fundamenten. Maar ik ben zeer tevreden over het 
resultaat. De persaandacht was groot, de Meimarkt was een schot in de roos en veel hande-
laars, verenigingen en standhouders waren alvast enthousiast voor komend jaar. Ik wil dan 
ook iedereen die meegewerkt heeft, in het bijzonder de vrijwilligers, van harte bedanken voor 
hun inzet en creativiteit.”

Beste  
Lintenaren
We genieten met z’n 
allen opnieuw van 
de zomervakantie. 
Hopelijk zit er dan 
ook voor velen on-
der ons een deugd-

doende vakantie in. Een verdiende 
rustpauze om de batterijen terug 
op te laden. Ook in het politieke 
leven maken wij dan even tijd om 
wat op rust te komen. Maar zelfs 
als het vakantie is dan bruist Lint 
toch nog.

Onze speelpleinwerking groeit als 
geen andere, de buurt- en straat 
BBQ’s krijgen steeds meer belang 
in de aangename buurtwerking die 
de Lintenaren zelf creëren en wel-
dra zal de 11 juliviering opnieuw 
honderden mensen op de been 
brengen naar ons gemeentepark.

Echt stil zitten doen wij niet , want 
deze ploeg heeft gekozen om zich 
te concentreren op de kerntaken 
van een gemeente en die zijn er ook 
in de vakantieperiode.

Maar ondertussen werken wij ook 
verder aan onze dossiers zoals de 
stationsomgeving, bouwverorde-
ningen en mobiliteit en wij starten 
nog nieuwe op. Zo zal er stap voor 
stap vorm worden gegeven aan de 
uitbreiding van onze binnensport-
accommodatie om de weldra 9 000 
Lintenaren een sportieve toekomst 
te kunnen geven.

Maar ga eerst met z’n allen gerust 
op vakantie. Onze N-VA-mandata-
rissen houden meer dan een oogje 
in het zeil.

Harry Debrabandere
Burgemeester

Lint Boetiek: een hefboom 
voor de Lintse middenstand

Wouter Verbeeck
Eerste schepen  

bevoegd voor o.a. 
Lokale Economie



   
   

   
  

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

Een écht sociaal beleid

De zomerwerking van de buitenschoolse kinderopvang De Marbollen blij-
ven we verderzetten met opvang voor kinderen van 2,5 jaar tot en met de 
leeftijd van het 1ste leerjaar.

Door deze maatregel wisten we niet goed of we een daling in de Sport & 
Speelweken mochten verwachten. Ondanks het niet deelnemen van kinde-
ren uit het eerste leerjaar (een grote groep, die nu enkel in BKO ‘de Marbol-
len’ wordt opgevangen) hebben we een stijging kunnen noteren, dankzij 
het uitgebreide aanbod (zie tabel). 

Door grabbelpasactiviteiten, sport- en speeldagen op elkaar af te stemmen 
wordt de constante opvang voor kinderen van 7 tot 13 jaar gegarandeerd.

In 2013 waren deelnemers voor-
al 14-jarigen. Die kwamen het 
jaar daarop graag terug, waardoor het aantal 15-jarigen significant toe-
neemt.

De instroom van 13 jarigen is hoog. Deze doelgroep willen we actief hou-
den. Zowel in 2013 als 2014 namen we deel aan sportdagen georganiseerd 
vanuit sportregio Midden Provincie. We weten dat in 2014 meer kinderen 
deelnamen aan deze sportdagen omdat we een leeftijdsgerichte mailpro-

motie deden naar eerdere deelnemers aan onze activiteiten. Een positieve conclusie is dat we dankzij een aanbod 
deelnemers van 13 + bereiken. De vraag naar activiteiten voor 13 + is er, een evenwichtig aanbod nog niet. We zullen 
hier uiteraard blijven aan werken.

N-VA Lint wenst alle Lintenaren een fijne Vlaamse feestdag. Onze lokale activiteit 
spitst zich naar jaarlijkse gewoonte toe op zij die in Lint de Vlaamse Leeuw uit-
hangen. De bestuursleden verblijden hen met gele leeuwensmoeltjes.

Op het programma van de gemeente:

• 20 u: Academische zitting in de raadzaal van het gemeentehuis, muzikale 
omkadering Hilde Nash, gelegenheidstoespraak Tinneke Beeckman (doctor 
moraalwetenschappen en freelance auteur), gebed voor het Vaderland en 
De Vlaamse Leeuw.

• 21.30 u:Openluchtfeest in het gemeentepark: optredens van ‘An Evening 
With Andy & Roel’ (akoestische singer-songwriters) en ‘Muz à Muze’ (akoes-
tisch klassiek en folk) 

• Tap aan het gemeentehuis (Scouts Lint)

• Vuurwerk: start 23.00 u 

Sport- en speelweken en Tienerweken blijven een succes

N-VA viert het gemeenschapsfeest van 11 juli

De meerderheid in het OCMW heeft een heel ambitieus meerjarenplan met meer dan 120 actiepunten. Enke-
len daarvan lichten we even toe:

Wist je dat er een groot verschil is tussen het pensioenbedrag van een contractuele en een statutair benoemde 
ambtenaar? De tweede pensioenpijler is in het leven geroepen om de pensioenverschillen tussen contractuelen en 
statutairen ‘min of meer’ gelijk te trekken. In de vorige legislaturen werd er enkel een princiepsbeslissing geno-
men om de aanvullende pensioenpijler voor contractuelen te verhogen. DE HUIDIGE MEERDERHEID DOET 
HET EFFECTIEF!

• Onze dienst huishoudhulp blijft ondersteund ondanks de verlieslatende cijfers. 
De zorg voor de hulpbehoevende Lintenaar is prioritair.

• We kiezen er bewust voor om sociale tewerkstelling extra te stimuleren. Via ‘Arti-
kel 60’ is het mogelijk iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen terug 
in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. 

• Zo brachten we ook de Lint-Pas extra onder de aandacht en kunnen zij die het 
nodig hebben aan een sterk gereduceerd tarief deelnemen aan socio-culturele 
activiteiten.

• We werkten een volledig nieuw ziekteverzuimbeleid en tevens een onthaalproce-
dure uit.

• De functie van stafmedewerker kwaliteitszorg is onontbeerlijk in zo’n grote 
organisatie als het OCMW van Lint. We zijn van oordeel dat we elke dag moeten 
werken aan kwaliteit. Wij voegden de daad bij het woord en namen ondertussen 
een stafmedewerker kwaliteitszorg aan.

• Mindermobiele mensen moeten ook de kans krijgen om hun sociale contacten in 
stand te houden en de mogelijkheid hebben de warme maaltijd te nuttigen in het dienstencentrum. We richt-
ten een speciale vervoersdienst op om deze doelgroep op te halen.

EEN NIEUW WOONZORGCENTRUM
• De huidige meerderheid voorziet in het bouwdossier van ons nieuwe woonzorgcentrum een duidelijke visie 

waarbij afdelings- en bewonersgericht werken het uitgangspunt is. De vorige meerderheid was een visie ‘ver-
geten’ op te stellen.

• Er werd een kwaliteitsinnovatiegroep opgericht die meewerkt aan die visie van het best mogelijke woonzorg-
centrum.

• We richtten een logistiek team op en hielden ALLE personeel aan boord toen bleek dat de tijdelijke keuken er 
niet kon komen en we minstens twee jaar zonder eigen keuken zouden zitten.

• Er wordt hard gewerkt om het gevoelige keukendossier te kunnen afronden. De voorbereidingen zijn volop 
aan de gang om tot een mooi resultaat te kunnen komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Schepen van Jeugd 
Alice Bruno

Speelweek 2013 vs 2014

-6 6 tot 9 10 tot 12 13 tot 18 Totaal

2013 0 230 160 0 390

2014 0 215 206 0 421

2013 2014

Tieners 15 39

Grabbel 73 230

Speelweken 390 422

Sportkamp 156 416

Sportdag 47

Rudy Verhoeven - Vijfde schepen 
bevoegd voor Sociale Zaken en 

Burgerzaken



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

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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:     /     /


