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LINT

Ook dit jaar organiseert het 
gemeentebestuur in mei het 
evenement ‘Lint Boetiek’. De 
ingrediënten zijn stilaan bekend. 
Zo plaatsen we jaarlijks een 
beroepsgroep centraal. In 2016 
kiezen we voor alle ondernemin-
gen (van groothandel tot lokale 
zaak) die te maken hebben met 
eten en drinken. Lint Boetiek 
start op vrijdag 6 mei met de 
Meimarkt. Een lange, versierde 
tafel doorheen de dorpskern 
waar bezoekers aanschuiven 
voor de lekkernijen van de Lintse 
handelaars en voor de streekpro-
ducten uit de Zuidrand. 

Gedurende de maand mei 
kleden de handelaars hun 
etalages sfeervol aan en krijgt de 
meiboom aan het rondpunt een 
make-over. Op zaterdag trekt het 
smultheater door het dorpscen-
trum. Later op de maand volgen 

het Meifeest in het opvangcen-
trum Meihof (21 mei) en de Dag 
van het Park (29 mei).

Elk weekend in mei tovert men 
de Parkzaal van het gemeente-
huis om tot een unieke ‘pop-up 
bistro’. Lintse horecaonder-
nemers serveren er heel wat 
lekkers. 

Ook Oxfam wereldwinkel Lint 
opent op zaterdag een pop-up 
store. In de koning Albertstraat 
14 zal het hele gamma fairtrade-
dranken en voedingsproducten 
te vinden zijn. 

Schepen Wouter Verbeeck: 
“De derde editie van Lint Boe-
tiek wordt er een om duimen 
en vingers af te likken. Hou je 
brievenbus in de gaten voor de 
activiteitenfolder en kom vooral 
meegenieten!”

Lint Boetiek 2016 in het teken van 
eten en drinken

Het vernieuwde N-VA-bestuur 
staat klaar voor u 
Op de bestuursverkiezing van 6 maart 2016 hebben de 
N-VA-leden van Lint een nieuw bestuur gekozen. Nancy 
De Meulder is voorzitter, Kristel Ooms ondervoorzitter en 
Rina Cox penningmeester. Zij kregen terug het vertrouwen 
om met het vernieuwde bestuur, uitgebreid met 5 nieuwe 
bestuursleden, de N-VA lokaal verder uit te bouwen en te 
verankeren.

Elly Luypaerts is aangesteld als nieuwe afdelingssecre-
taris. Walter D’Haene, Jan Winters, Frank Vanbaeden en 
Imke Bruynseels krijgen een ondersteunende rol. Jos De 
Roeck, Bert Everaert, Oswald Valgaerts en Rik Vercaute-
ren blijven ook nu deel uitmaken van het bestuur samen 
met de tien zetelende mandatarissen in de gemeente- en 
OCMW-raad.

De vier vrouwen in het kernbestuur en de gemotiveerde 
mandatarissen zorgen voor een efficiënt en goed beleid 
voor onze inwoners en ondernemers. Onze ambitie is 
duidelijk: wij zetten ook na de verkiezingen van 2018 ons 
werk verder. 

Met deze hechte, enthousiaste en dynamische ploeg zijn 
we er alvast klaar voor.

Nancy De Meulder, voorzitter

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

N-VA zegt niet neen tegen buurtinformatienetwerk
Ondanks de beperkte omvang 
beschikt het OCMW van Lint 
over een goed uitgebouwde 
dienstverlening. Daar mag Lint 
echt wel trots op zijn. Naast de 
sociale dienst en het woonzorg-
centrum beschikt het OCMW 
van Lint onder andere over een 
dienstencentrum, huishoude-
lijke hulp, vrijwilligerswerking 
en een minder-mobielencentrale. 
Toch is er nog één leegte…  dag-
opvang voor senioren.

Samenwerking met Familie-
hulp
Familiehulp zal eind dit jaar 
starten met een dagopvang in 
het omgebouwde mortuarium. 
De plannen hiervoor zijn gete-
kend. Vijftig procent van deze 
verbouwingskost neemt Familie-
hulp voor haar rekening. De an-
dere helft het OCMW van Lint. 
Deze beslissing is al unaniem 
goedgekeurd door de voltallige 
OCMW-raad. Officieel heet de 

dagopvang CADO (Collectief 
Autonome Dag Opvang). Zorg-
behoevenden kunnen verblijven 
in deze dagopvang. De opvang 
is bedoeld om mantelzorgers te 
helpen met hun zorgbehoevende 
familielid. Er zal ruimte zijn 
voor maximum 10 ouderen en er 
is permanent een verzorgende 
aanwezig.

Rudy Verhoeven 
OCMW-voorzitter

OCMW Lint verbetert de lokale dienstverlening

Sinds 2013 werkt men hard om betere afspraken te maken tussen 
de gemeentelijke diensten, de Lintse Scholen en het OCMW. Na 
het ondertekenen van het TRIOOOCharter (Onderwijs- Opvang 
en Opvoedingsondersteuning) heeft kinderopvang De Marbollen 
een coördinerende rol op zich genomen. Het bestuur mag fier zijn 
op de vooruitgang van de voorbije 3 jaar.

Buiten de voor- en naschoolse opvang is er nu ook opvang tijdens 
de schoolvakanties. Dit in samenwerking met de sport- en jeugd-
dienst (Swap & Grabbelpas) voor kinderen van 2,5 tot 15 jaar. 
Daarnaast zijn alle mogelijke activiteiten tijdens de vakanties 
eindelijk gebundeld in één brochure. Overzichtelijk en eenvoudi-
ger voor gezinnen met meerdere kinderen. We verhogen ook de 
ouderparticipatie door enkele mama’s en papa’s de eerste proef-
druk van de vakantiebrochure te laten lezen.

Schepen Alice Bruno: “De Marbollen voorziet voor alle activiteiten 
ook vervoer. Ze fungeren ook als kinderopvangloket waar ouders 
altijd terecht kunnen met hun vragen en voor meer informatie 
over het aanbod van kinderopvang in Lint.”

Alice Bruno, schepen

Mortuarium wordt dagopvang

Bij de opmaak van het meerjarenplan 
stelden we ook de nood en de wenselijk-
heid van een eigen mortuarium in vraag. 
OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven (N-VA): 
“In de jaren negentig was elke gemeente 
wettelijk verplicht een mortuarium te heb-
ben. Lint heeft nu via Raf Van Rooy een 
rouwcentrum. Dus kon de ruimte aan het 
zorgcentrum, waar tot voor kort het mortu-
arium gevestigd was, een andere bestem-
ming krijgen. Dat wordt nu dus de CADO, 
of dagopvang.”

Kinderopvang in de kijker

De formule van de BIN’s is een-
voudig: de burgers werken sa-
men met de politie om inbraak-
pogingen of andere verdachte 
handelingen op te merken en te 
melden. Repressie of ordehand-
having behoren nog altijd enkel 
toe aan de politie.
Iedereen kan meewerken, veilig 
en zonder enig risico:

• Als er in je buurt al een aan-
tal dagen een verdacht voer-
tuig rondrijdt of vreemde 
personen aanbellen zonder 
duidelijke reden… Verwittig 
dan de politie.

• De politie onderzoekt de 
ernst van de situatie en 
schakelt eventueel het BIN 
in.

• Nuttige informatie voor de 
inwoners geeft de politie 
door aan de BIN-coördi-
nator. Die verspreidt het 
bericht verder aan alle leden 
van het BIN. Dit verhoogt de 
preventie en de waakzaam-
heid in je buurt.

Tijdens de laatste veiligheidsraad van de HEKLA-politiezone 
(Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) kregen de betrokken 
burgemeesters een stand van zaken over de veiligheid in de poli-
tiezone. Van de vijf gemeenten is Lint de primus. Toch is de N-VA 
voorstander van buurtinformatienetwerken in Lint. Want veilig-
heid is altijd een prioriteit.

In vergelijking met onze buurgemeenten hebben we minder last van 
inbraken, ongevallen, lawaaioverlast, algemene criminaliteit, ... Dat 
komt vooral omdat we kleiner zijn in oppervlakte en er geen grote 
snelwegen of gewestwegen door of naast Lint passeren. 

MEER CRIMINALITEIT BIJ FIETS-O-STRADES
Nieuwe initiatieven kunnen wel nog voor problemen zorgen. Zo stel-
len we vast dat er meer inbraken en diefstallen worden gemeld in de 
buurt van de fiets-o-strade. Blijkbaar is dit een snelle route om via 
tuinen en achterpoortjes bij mensen binnen te glippen of in de tuin-
bergingen fietsen en andere materialen te stelen.

N-VA-burgemeester Harry Debrabandere: “Een BIN (buurtinformatie-
netwerk) helpt om snel te reageren bij mogelijke verdachte bewegin-
gen van personen in je buurt. Dit draagt bij aan een veiligere buurt. 
We zullen dan ook aan de gemeenteraad voorstellen om initiatieven 
rond buurtinformatienetwerken alle kansen te geven en te ondersteu-
nen binnen de wettelijke bepalingen.”

Wat is een BIN?

“De N-VA stelt voor om Buurtinformatie-
netwerken ook in Lint alle kansen te geven 
en te ondersteunen.” 
Harry De Brabandere, burgemeester



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


