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DE NIEUWE LINDE

Bewegen Op Voorschrift

Lint wordt een nog gezondere gemeente 
In 2013 engageerde het gemeentebestuur zich om Lint een gezondere gemeente te maken. De ondertekening 
van het ‘Gezonde Gemeente Charter’ maakte deze belofte concreet. In het kader daarvan startten we dit jaar 
met nieuw project: Bewegen Op Voorschift (BOV). Ook andere gemeenten werken mee aan dit initiatief.

De voordelen van meer bewegen
Het doel van dit project is om in sa-
menspraak met de huisartsen van de 
deelnemende gemeenten en de aange-
stelde BOV-coaches, nog meer mensen te 
kunnen aanzetten tot gezond bewegen.  
Gezond bewegen heeft immers niet 
alleen betrekking op fysieke revalidatie. 
Het is ook een middel om inwoners uit 
hun sociaal isolement te halen.

Het BOV-project is een samenwerking 
binnen de zorgregio Zuidrand. Naast de 
deelnemende gemeenten dragen ook  
verschillende huisartsen en het Lokaal 

Gezondheidoverleg (LOGO) van de  
provincie Antwerpen hun steentje bij.

Hele reeks initiatieven voor  
gezonde gemeente

Bewegen Op Voorschrift is niet het eerste 
project dat de gemeente de voorbije 
jaren uit de grond stampte. In samen-
werking met het OCMW van Lint deed 
het gemeentebestuur er alles aan om het 
concept ‘Gezonde Gemeente’ aan een zo 
breed mogelijk publiek te verkopen.

Wij denken hierbij onder meer aan 
de jaarlijkse acties in verband met 
borst-kanker, aan de Wereldtabak- 
stopdag en aan campagnes tegen dikke-
darmkanker. Bovendien zetten we ieder-
een aan om meer te bewegen aan de hand 
van een hele reeks ‘start to’-sportreeksen.

LinTrail is eerste ‘urban trail’ in Lint
Op zondag 7 mei, tijdens de Dag van het Park, vond de eerste LinTrail plaats. Dit evenement werd door de 
sportdienst in het leven geroepen als onderdeel van onze feestelijke meimaand ‘Lint Boetiek’. Omdat urban 
trails of loopwedstrijden door gebouwen niet altijd door grote steden moeten lopen, koos de sportdienst 
voor de LinTrail. 
De deelnemers konden genieten van een leuk loopparcours, dat 
paste in het thema van Lint Boetiek: (ver)bouwen en wonen. De 
sportievelingen, waaronder ook schepen Wouter Verbeek, liepen 
door de AED-gebouwen, Luitersheide, project Zevenhuizen, OC 
De Witte Merel (waar de binnensportaccommodatie binnenkort 
uitgebreid wordt), het nieuwe gebouw van Mater Christi, kinder-
opvang De Marbollen, opvangcentrum Meihof en de gemeente-
lijke basisschool. De finish lag in het gemeentehuis.

Schepen van Sport Alice Bruno vindt dat lopen een gezonde 
manier van bewegen is. Wij willen mensen aanzetten tot bewe-
gen en sporten. Dit evenement paste dus perfect in een gezonde 
gemeente.

OCMW begeleidt beter naar werk p.2 Minder licht = niet meer misdaad p.3
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OCMW begeleidt mensen nog beter naar een job
De Sociale Dienst van Lint zal voortaan meer mensen gedurende een langere periode begeleiden in hun 
zoektocht naar een job. Dat komt erop neer dat het OCMW een aantal taken van de VDAB overneemt. 

Voortaan kunnen cliënten voor 24 maanden begeleid worden. 
Het OCMW staat ook in voor de overstap van een sociale  
tewerkstelling naar een reguliere tewerkstelling. Naast mensen 
die OCMW-steun genieten, zullen ook mensen met een werk-
loosheidsvergoeding begeleid worden. Het OCMW zet daarbij 
in op twee belangrijke elementen: tijdelijke werkervaring en 
alternatieve werkervaring.

Tijdelijke werkervaring
Wie over een basis aan werkervaring beschikt, heeft groeipoten-
tieel en zou binnen de twee jaar een baan moeten kunnen  
vinden in het reguliere arbeidscircuit. Er zijn hiervoor een 
aantal randvoorwaarden, maar kennis van het Nederlands is 
één van de meest essentiële daarvan. Het ontplooien van talent 
staat centraal in dit proces, zelfs als mensen hierdoor een langer 
begeleidingstraject moeten doorlopen.

Alternatieve werkervaring
Het circuit van de alternatieve werkervaring is bedoeld voor 
mensen met een beperktere taalkennis en beperkte mogelijk- 

heden. De focus ligt hierbij op het coachen, om werklozen zo 
goed mogelijk voor te bereiden op een (in eerste instantie) tijde-
lijke werkervaring. Dit proces gebeurt in een aantal stappen.

Woonzorgcentrum

Noodzakelijke ingrepen 
zullen lonen
Begin 2013 werd het nieuwe OCMW-bestuur geconfronteerd 
met een aantal aanbestedingen en  definitieve plannen voor 
de bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum, die het vorige 
bestuur als een van de laatste beleidsdaden had doorgedrukt. 
Bij de opmaak van die plannen was duidelijk te weinig  
nagedacht over een goede ‘match’ tussen werking en realisatie. 
Dat bracht een kwaliteitsvol eindresultaat in het gedrang. Het 
huidige bestuur greep daarom in waar het kon. 

Zo voorzagen we in de laatste bouwfase een extra kelder, met een 
verbindingsgang naar de hoofdkelder. Deze nieuwe kelder zorgt 
niet alleen voor extra bergruimte en koelruimte voor de keuken, 
maar is ook ideaal als omkleed- en wasruimte voor het personeel 
voor en na de dagtaak.

Polyvalente ruimte biedt grote meerwaarde
Door de keuken volledig te hertekenen, creëerden we op het  
gelijkvloers een nieuwe polyvalente ruimte. Onder meer het 
dienstencentrum en de animatie kunnen daar gebruik van 
maken. Tussen de nieuwe kelder, het gelijkvloers en de eerste 
verdieping voorzien we dan weer een extra lift. Zo werd het 
mogelijk een duidelijke scheiding te maken tussen personen en 
goederen. In het oorspronkelijke plan was dat niet het geval.

 
 
 
 
 
 

Het bestuur, de medewerkers en de bewoners zullen hoe dan 
ook blij zijn als alle werkzaamheden  achter de rug zijn. Noteer 
in ieder geval het weekend van 13 en 14 oktober al maar in jullie 
agenda, want dan huldigen we het gebouw officieel in met een 
opendeurdag.

 Het OCMW neemt een aantal taken van de VDAB 
over om mensen aan werk te helpen.

Het OCMW-bestuur zorgde met  
enkele belangrijke ingrepen voor 
een kwalitatief hoogstaand gebouw.

OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven
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Wist je dat ...
  ... wij in aanloop naar de verkiezingen van 2018 graag uw opmerkingen en uw ideeën voor de toekomst kennen?  

    Bezorg ons uw vraag, opmerking of idee via lint@n-va.be.
  ... N-VA Lint bestaat uit enthousiaste Lintenaren die zich inzetten voor de kracht van verandering? 

    Wilt u ook lid worden? Stuur dan een mailtje naar lint@n-va.be.
  ... N-VA Lint ook aanwezig is op Facebook? Volg ons en blijf op de hoogte van het nieuws in jouw  

    gemeente! 
 ...  Het publiek op gemeenteraadszitting tussen 19.30 uur en 20 uur vragen mag stellen aan de  

raadsleden? 

Aantal misdrijven stijgt niet bij gedoofde straatlichten 
Het gemeentebestuur weet dat de gedoofde lichten bij een aantal inwoners een hoger onveiligheidsgevoel 
teweegbracht. Maar de politiezone HEKLA is formeel: het doven van de openbare verlichting tussen 23 uur 
en 6 uur ’s nachts veroorzaakt geen stijging van het aantal misdrijven. 

Het schepencollege vroeg aan HEKLA om het aantal misdrij-
ven van de afgelopen jaren te vergelijken met de huidige situatie 
(sinds 1 juli 2016) om een verband tussen misdaad en de gedoof-
de openbare verlichting na te gaan. De resultaten kan je zien in 
bovenstaande grafiek. De politiezone concludeert hieruit dat het 
aantal misdrijven niet is gestegen na de invoering van het nieuwe 
lichtplan, zowel overdag als ’s nachts. 

Gemeente ging niet over één nacht ijs
Dit bewijst het gelijk van de gemeente om niet over één nacht 
ijs te gaan bij het invoeren van het lichtplan. Workshops, een 
testdeelname aan de Nacht van de Duisternis en Earth Hour en 
een onderzoek naar de sociale veiligheid in relatie tot openbare 
verlichting droegen bij tot het succes. Ook gerichte sensibilisering 
door de politie droeg een belangrijk steentje bij aan het veilig-

heidsgevoel. De gemeente en de politiezone blijven bovendien 
extra waakzaam sinds de invoering van het nieuwe lichtplan.

Veel voordelen in nieuw lichtplan
Het besluit om de openbare verlichting ’s nachts te doven werd 
genomen nadat een onderzoek van Eandis had aangetoond dat 
Lint in vergelijking met soortgelijke gemeenten gemiddeld 50 
procent meer energie verbruikte per kilometer gemeenteweg. 
Door de lichten tussen 23 uur en 6 uur niet 
aan te steken, bespaart Lint 30 000 euro per 
jaar. Bovendien verminderen we de CO2-uit-
stoot en dringen we lichtvervuiling terug.

 Wouter Verbeeck
    Schepen van Openbare Werken

 Nancy De Meulder
     N-VA-voorzitter



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


