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DE NIEUWE LINDE

Startschot uitbreiding sporthal en vernieuwde sanitaire voorzieningen is gegeven

N-VA Lint houdt woord!
Op de gemeenteraad van 20 december 2016 werd het bestek voor het 
project Binnensportaccommodatie goedgekeurd.
Op 11 januari 2017 werd het bestek in 
het ‘bulletin der aanbestedingen’ gepu-
bliceerd, zoals de wet het voorschrijft. 
Kandidaten hebben tijd tot 3 maart 2017 
10 uur om hun dossier in te dienen. Het 
project heeft een maximum kostenplaatje 
van 2 miljoen euro, alles inbegrepen.

We kozen voor de formule ontwerp 
en bouw (Design & Build), zodat de 
uiteindelijk gegunde kandidaat, architect 
& aannemer, als een ploeg dient te 
werken. De timing voor de realisatie ligt 
vast in het bestek. Het is uiteraard aan de 
kandidaat-architect/aannemer om een 
plan van aanpak voor te leggen volgens 
de eisen van het bestek. Het bepalen van 
de maximumprijs zal er ook voor zorgen 
dat wij als bestuur achteraf niet voor 
financiële  verrassingen komen te staan.

Er komt niet alleen een nieuwe aanbouw 
aan De Witte Merel. De huidige kleedka-
mers en sanitaire voorzieningen worden 
ook aangepakt. Dit zal gebeuren in een 
dalmoment, zodat de gebruikers, al dan 
niet sporters, er zo weinig mogelijk last 
van zullen ondervinden.

Er worden inspraakmomenten gepland 
voor de burgers en omwonenden.

Wij voorzien ook een sensibiliserings-
campagne om het gebruik van de fiets 
te stimuleren. In 2017 gaan we het 
Oudstrijders plein heraanleggen.

De ingebruikname van de nieuwe zaal is 
voorzien bij aanvang van het seizoen van 
sport en cultuur 2018-2019.

Alice Bruno
Schepen van Sport

Editoriaal

Met opgeladen batterijen, 
gedrevenheid en enthousiasme 
werkt onze beleidsploeg verder 
op de ingeslagen weg. Ook in 
2017 zullen wij hard werken aan 
de verandering in Lint, zoals de 
uitbreiding van de binnensport
accommodatie, herstelling van 
de riolering, nieuw onderkomen 
voor onze technische diensten en 
zoveel meer. 

Transparante communicatie, in 
alle openheid en eerlijkheid, is 
een belangrijke doelstelling. Voor 
ons is respect en samenhorigheid 
geen toverwoord maar een eigen
schap die ons bestuur uitdraagt.

Wij willen uw vertrouwen in ons 
bestuur winnen.

In januari 2017 hebben wij op 
Facebook de pagina ‘NVA Lint’ 
opgestart waar wij u met regel
maat zullen informeren over onze 
activiteiten en over ons beleid in 
uw gemeente.

Heeft u vragen, contacteer ons 
dan via lint@n-va.be

Nancy De Meulder
Voorzitter NVA Lint
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Streekvereniging Zuidrand is 
een feit
De gemeente Lint heeft in samenwerking met de gemeenten Aartselaar, 
Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Mortsel én met steun van de provincie 
Antwerpen, de ‘Streekvereniging Zuidrand’ opgericht. 

De gemeenten gaan onder één koepel samenwerken op gebied van toerisme, 
economie, recreatie, cultuur, natuur en landschap, roerend en onroerend 
erfgoed. Zo krijgt de Antwerpse Zuidrand één structuur om zich naar de 
buitenwereld te kunnen profileren als één merk.
  
De streekvereniging herbergt de drie bestaande intergemeentelijke samenwer-
kingen ‘De Zuidrand, dat smaakt’ (toerisme en economie), ‘Landschapspark 
Zuidrand’ (natuur) en ‘AZURA’ (cultuur). Lint maakt deel uit van alledrie. 
Een nieuwe deelwerking rond onroerend erfgoed wordt voorbereid.

Dit gemeentebestuur maakt van toerisme en economie een speerpunt en 
stapte mee in het project ‘De Zuidrand, dat smaakt’. Ter promotie van de Ant-
werpse Zuidrand wordt gewerkt rond streekproducten, wandel- en fietsroutes, 
bezienswaardigheden, hoevewinkels, horeca,…

De gemeente Lint organiseert jaarlijks ‘Lint Boetiek’, een toeristisch-econo-
misch evenement gedurende de maand mei. Elk jaar wordt een andere be-
roepsgroep centraal gesteld. De Parkzaal in het gemeentehuis wordt ingericht 
als een pop-up, de etalages bij de handelaars worden creatief versierd, er zijn 
vaste waarden zoals de Meimarkt en het Meifeest.

Fabriekstraat

Het gemeentebestuur maakt een rooilijnplan op voor de Fabriekstraat. 
De straat is immers geen openbaar domein. Het is privégrond met 
openbaar karakter, deels eigendom van Infrabel, deels van de bedrijven 
die er gevestigd zijn.

Het rooilijnplan stelt de gemeente in staat om de Fabriekstraat op te 
nemen in het openbaar domein. Zo kan er werk worden gemaakt van 
een kwalitatieve verbinding tussen Hove en Lint. Zo verbeteren we de 
bereikbaarheid van de KMO-zone én de veiligheid en het comfort voor 
fietsers en voetgangers.

Wist je dat …
  N-VA Lint bestaat uit enthousiaste Linte-

naren die zich inzetten voor de kracht van 
verandering? Denken Durven Doen.

  N-VA Lint nu ook aanwezig is op Face-
book? Volg ons via ‘N-VA Lint’ om op de 
hoogte te blijven van het nieuws in jouw 
gemeente.

  Het publiek op de zitting van de gemeen-
teraad tussen 19.30 uur en 20 uur vragen 
mag stellen aan de aanwezige raadsleden?

http://www.lint.be/raad/2032/gemeenteraad

Noteer voor 2017 reeds
  onze vaderdagactie op 19 maart 
  onze bloemenactie op 11 juli
  onze moederdagactie op 15 augustus

  onze aanwezigheid op de jaarmarkt op 12 
september

  onze afterworkdrink met de burgemeester 
29 september

U loopt er zeker onze mandatarissen en 
bestuursleden tegen het lijf. Meer informatie 
vindt u steeds op www.n-va.be/lint

Wil u lid worden van N-VA Lint? 
Stuur een mailtje naar lint@n-va.be

Weetje
Binnenkort komen wij op wijkbezoek met 
onze “caraNVAn”. Meer info volgt later.

 Wouter Verbeeck
Schepen van Lokale Economie / bestuurslid streekvereniging Zuidrand

 Wouter Verbeeck
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit
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Extra hulp voor  
minderbedeelden in Lint
Het OCMW van Lint werkt 
al jaren op verschillende 
vlakken samen met ‘Wel-
zijnsschakels Kiemen’. We 
verdeelden fruitpakketten 
voor zij die het niet breed 
hebben en sinds kort zijn 
daar ook verse groentepak-
ketten bijgekomen. 

Via verschillende kanalen 
komen daar nog heel wat 

andere voedingswaren bij. 
Het OCMW van Lint heeft 
een samenwerking met de 
voedselbank en recentelijk 
werd het gamma producten 
sterk uitgebreid. De doel-
groep werd samengesteld 
door Kiemen en de sociale 
dienst van het OCMW.

Rudy Verhoeven
OCMW-voorzitter

Al van bij de start van de beleidsperiode wist het nieuwe bestuur dat de komende zes jaar voor iedereen 
een grote uitdaging zou inhouden. De combinatie van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de 
noodzakelijke inhoudelijke vernieuwingen in de werking van het WZC bleek een moeilijk te nemen hin-
dernis. Zoals gevreesd was men niet helemaal voorbereid op deze grote uitdaging. 

Het bestuur deed er veel aan om bij te sturen, maar toch 
bleven de verzuchtingen naar een goede organisatie groot. In 
de vroege zomer van 2016 werden gesprekken gevoerd met alle 
personeelsleden van het OCMW. Hieruit kwamen heel wat 
grieven naar voor. Om antwoord te bieden stelden we in de 
OCMW-raad van januari 2017 een veranderingsmanager aan. 

In de luwte werd ondertussen werk gemaakt van een nieuw 
systeem voor de wasbehandeling, waardoor het nachtpersoneel 
niet langer uren dient te spenderen aan sorteerwerk. Er werd een 
lastenboek opgemaakt voor de aankoop van een softwaresysteem 
voor de opmaak van de werkroosters terwijl ook de correcte ver-
vanging van personeel thans beter wordt opgevolgd.

Met deze stappen en met de aanstelling van deze externe 
consultant willen we tegemoet komen aan een aantal verzuch-
tingen en problemen waarmee het personeel kampt. We zijn 
ervan overtuigd dat de veranderingsmanager, samen met het 
personeel, een nieuwe dynamiek kan 
doen ontstaan met het oog op meer 
werksatisfactie en dat steeds in het  
belang van de woonzorgcentrum- 
bewoners en de OCMW-cliënten.

Aanstelling 
veranderingsmanager 

in OCMW

 Rudy Verhoeven
OCMW-voorzitter



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /
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