
Geniet van de zomer! Fijne vakantie

Een nieuw bestuur voor N-VA Lint
Afscheid van onze voorzitter
Steve Blockhuys, uittredend voorzitter, besliste om zich geen kandidaat meer 
te stellen. Hij wil zich herbronnen en plaats maken voor anderen en jongeren 
binnen het bestuur. Wij willen Steve van harte bedanken voor zijn belangeloze 
inzet voor onze partij. Het is mede dankzij zijn kritische stijl en persoonlijkheid 
dat er aan het begin van de legislatuur een heel ambitieus bestuursakkoord tot 
stand kwam. Bedankt Steve!

Nieuw bestuur
Samuel Depooter, ons jongste bestuurslid, volgt Steve op als voorzitter. Hij 
wordt bijgestaan door Bert Everaert, ondervoorzitter, die tijdens de vorige 
legislatuur enkele jaren voorzitter was. Rudy Van Hoof en Dieter Marissens, 
onze twee uittredende bestuursleden, werden opnieuw verkozen. Zij blijven 
dus op post en mogen bovendien een nieuw bestuurslid verwelkomen: Didier 
Bunneghem. Gefeliciteerd iedereen! N-VA Lint is klaar om nieuwe uitdagingen 
aan te gaan!

Lint staat niet stil. Wat staat er zoal op het programma?

•  Uitbreiding van Café Prins Albert. We koppelen het aan zaal Roeland.
•  Sportzaal Lindenhof krijgt een make-over.
•  De buitenschoolse kinderopvang De Marbollen krijgt een nieuw onderkomen.  

Dat gebeurt in samenwerking met de Ideale Woning.
•  We starten met verfraaiingswerken aan De Witte Merel. 
•  Verdere digitalisering.
•  Uitwerking van het beleidsplan Ruimte en van het mobiliteits- en  

klimaatactieplan.
•  De heraanleg van fiets- en voetpaden.
•  Verder onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen.

Beste inwoner

Van pandemie naar oorlog
Het lijkt alsof de pandemie achter ons ligt. 
Het waren twee zware jaren. Net nu we 
dachten het ‘normale’ leven weer op te 
pikken, kondigt er zich opnieuw een moei-
lijk hoofdstuk aan: de oorlog in Oekraïne.  

Lint is solidair
De Lintse solidariteit met de Oekraïen-
se bevolking is hartverwarmend. Veel 
Lintenaren helpen waar ze kunnen. Een 
heel aantal gezinnen biedt een tijdelijk 
onderdak voor vluchtelingen die opvang 
nodig hebben. 

Het leven wordt duurder
Het leven is op korte tijd veel duurder 
geworden. De oorzaken daarvan zijn  
uiteenlopend. Dat heeft uiteraard een 
grote impact op de financiële toestand 
van onze gemeente. Om als gemeente 
financieel gezond te blijven, moeten we 
maatregelen nemen. 

Een moeilijke maar moedige beslissing
Aanvankelijk was er 4,5 miljoen euro 
voorzien voor de bouw van het Huis van de 
Lintenaar. Door de prijsstijgingen loopt de 
kostenraming inmiddels op tot ongeveer 6 
miljoen euro. Daarom zetten we de bouw 
van het Huis van de Lintenaar tijdelijk ‘on 
hold’. Dat de oppositie daarvoor respect 
toonde en onze beslissing als moedig 
omschreef, was uiteraard een aangename 
verrassing. 

We hebben heel wat plannen voor  
de toekomst. We rekenen op een  
constructieve houding van de oppositie  
om alles te realiseren.

Rudy Verhoeven
Burgemeester
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Woordje van de burgemeester
Er liggen me als burgemeester een aantal zaken nauw aan het hart. Dynamiek, transparantie en communicatie zijn mijn  
stokpaardjes. Het bestuursakkoord uitvoeren is mijn prioriteit. 

Geen burgemeester zonder medewerkers
Om politiek werk te verrichten zijn goede medewerkers nodig. 
Wat kan ik, als burgemeester, verwezenlijken zonder mijn team 
van medewerkers? Niets. Daarom wil ik graag mijn dank uit-
spreken. Bedankt voor het harde werk, voor de beleidsvoorberei-
ding, om alle acties in goede banen te leiden én om steeds weer 
klaar te staan voor onze inwoners. Bedankt!

Fusies
Op initiatief van Geert Verhulst (Vooruit) werd tijdens de  
gemeenteraad van januari beslist om over alle partijgrenzen 
heen een werkgroep op te richten om na te denken over fusies. 
Er zijn tot op vandaag geen concrete fusieplannen. We moeten 
er wel over nadenken en op termijn onze inwoners daarover 
bevragen.

Camera’s
We gaan dit jaar twee mobiele bewakingscamera’s aankopen. 
Daarmee kunnen we beter in de gaten houden wat er  
bijvoorbeeld gebeurt bij de fietsenstallingen aan het station,  
bij evenementen of bij de glascontainers.

Nieuwe website
Heb je al gezien dat onze gemeentelijke website vernieuwd werd? 

Neem snel een kijkje op www.lint.be en 
laat je verrassen. Alle opmerkingen of 
aanvullingen om deze website nog beter te 
maken zijn welkom! 

Rudy Verhoeven
Burgemeester

Een camera aan het station kan vandalisme en diefstal voorkomen.

Politiek afscheid van Harry Debrabandere 
Als het aan Harry zelf had gelegen, dan was hij ongetwijfeld nog drie jaar langer burgemeester gebleven. Maar het partij- 
bestuur besliste na de verkiezingen in 2019 dat het tijd was voor verjonging. Harry zou na drie jaar de fakkel doorgeven aan 
Rudy Verhoeven. Hij laat het burgemeesterschap met opgeheven hoofd achter zich.

Terugblik op Harry’s politieke loopbaan
•  1982: Harry staat als voormalige scoutsleider, voetballer, 

volleyballer en dj voor het eerst op de lijst van de Volksunie. 
Hij wordt meteen verkozen als raadslid. In dezelfde legislatuur 
wordt hij nog schepen. 

•  1992: Hij verlaat de Volksunie. 

•  2000: Harry richt met enkele andere Volksunie-mandataris-
sen de partij Lint 2000 op. Tijdens de volgende zes jaar in de 
oppositie is hij voorzitter van de partij. Bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 2000 wordt hij niet verkozen tot gemeente-
raadslid. 

•  2001: Harry komt als eerste opvolger in de gemeenteraad 
terecht. 

•  2002: Hij richt de lokale afdeling N-VA Lint op. Tot 2006 is  
hij opnieuw raadslid en vanaf dat jaar ook schepen van  
Ruimtelijke Ordening, Feestelijkheden, Sport en jeugd. Hij 
blijft schepen tot 2012. 

•  2013: De N-VA behaalt een monsterscore. Harry wordt voor 
het eerst burgemeester van Lint. 

•  2018: N-VA Lint blijft opnieuw veruit de grootste partij en 
Harry verlengt zijn titel als burgemeester van Lint. Hij is  
burgemeester tot het einde van 2021.

Harry heeft als medeoprichter en als een van de belangrijke 
sterkhouders N-VA Lint gemaakt tot de 
grootste partij van de gemeente.

Bedankt Harry, voor je inzet 
voor onze partij en voor de 
jarenlange dienstbaarheid 

aan de burgers en het lokale 
bestuur van Lint. Je lange en 

verdienstelijke politieke loop-
baan inspireert ons allen.

lint@n-va.be
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Kinderen boven!

Lint blijft investeren in onze kinderen
•  De openbare speelpleintjes worden allemaal onder handen genomen. We ontharden waar het mogelijk is. Zo dragen we als lokaal 

bestuur bij aan de klimaatdoelstellingen. De zware tegels worden vervangen door asfalt. Er komen nieuwe aanplantingen (speel- en 
eetbaar groen) en nieuwe speeltoestellen.

•  We starten dit jaar met een project rond outdoor sporten en urban fitness. 
•  We werken de zomerschool verder uit. Dit jaar streven we naar twee klassen voor kinderen met een leerachterstand. Die kunnen 

tijdens de zomervakantie gedurende twee weken op een speelse en creatieve manier hun leervaardigheden bijschaven.
•  Tegen de zomer fleuren we Lint op met een graffitiproject i.s.m. Treepack: ‘Tour Elentrik’. Vijf professionele 

kunstenaars gaan samen met vijf kunstzinnige Lintenaren tien nutsvoorzieningskasten omtoveren tot  
kleurrijke kunstwerken.

•  We richten een nieuwe vrijetijdsraad op met een duidelijk participatiereglement. Zo betrekken we burgers bij 
het vrijetijdsaanbod in Lint.

Schepen van Jeugd Annemie Janssens

Klemtoon op mobiliteit, burgerparticipatie en lokale handel 
Hans Devriese: “Een goed mobiliteitsbeleid 
plaveit de weg naar meer leefbaarheid en 
kwaliteit in onze gemeente. We moe-
ten zoveel mogelijk het STOP-principe 
toepassen, waarbij de prioriteit eerst naar 
Stappen, dan Trappen (fiets), vervol-
gens Openbaar vervoer en dan pas naar 
Privévervoer gaat. We zullen daarvoor 
goed moeten afstemmen op de huidige 
en toekomstige ruimtelijke ordening. 
Belangrijke volgende opdrachten zijn het 
vernieuwen van het mobiliteitsplan en het 
invoeren van een zone 30 in onze gemeen-
te. Dat laatste moet op een doordachte 

en aanvaardbare manier gebeuren met 
bijzondere aandacht voor de leefbaarheid 
van de dorpskern. Dat doen we in overleg 
met onze inwoners en experts.”

Leegstand
“Je kan er niet naast kijken: in onze dorps-
kern staan momenteel veel winkelpanden 
leeg. Daar komt verandering in! Onze 
gemeente werd door het Vlaams Agent-
schap voor Innoveren & Ondernemen 
geselecteerd om begeleid te worden naar 
een oplossing.  Het Agentschap gaat ons 

helpen om handels- en kernversterkende 
maatregelen uit te werken en in te voeren. 
Op die manier maken we onze dorps-
kern aantrekkelijker. Het aantrekken van 
kleinhandel en horeca zal daarbij centraal 
staan.” 

Hans Devriese
Schepen van Mobiliteit, 
Woonbeleid, Toerisme,  
Lokale Economie,  
Burgerbetrokkenheid  
en Burgerbudget

Wist je dat?
  de Hoveniersstraat een fietsstraat werd?

  we 400 Lintenaren in alle leeftijdscatego-
rieën aan het bevragen zijn over 
uiteenlopende thema’s?

  we delen van de Kerkhofweg en Roetaard 
ontharden?

  het college besliste om Artsen Zonder Grenzen en Oxfam te ondersteunen in Jemen?

  we een piano aangekocht hebben voor de muziekacademie?

  we een nieuwe algemeen directeur aangeworven hebben?

  we een nieuwe machine kochten dat laden en graven combineert?

  we samen met de politiezone Hekla een fietstocht organiseerden voor 
alle leerlingen van het 6de leerjaar?

In memoriam 
Lutgart Van  
Deuren-Claessens

Diep bedroefd maar vervuld van 
mooie herinneringen namen  
we afscheid van Lutgart Van  
Deuren-Claessens. Lutgart  
was schepen in Lint tijdens de 
VU-periode. 

Iedereen in de Molenstraat en 
omgeving herinnert zich Lut als 
een uiterst lieve dame die steeds 
tijd had voor een babbeltje. Lut 
overleed op 3 januari 2022 op 
84-jarige leeftijd na een slepende 
ziekte. Rust in vrede Lutgart !

www.n-va.be/lint
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