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Eerste buurtinformatienetwerk in Lint weldra van start
N-VA Lint houdt woord. Over enkele weken gaat 
het eerste buurtinformatienetwerk (BIN) van 
start. Een BIN is een gestructureerd samen- 
werkingsverband tussen burgers in een bepaalde 
wijk en de lokale politie. Het doel is de algemene 
veiligheid te verhogen en een aantal sociale en 
preventieve taken vervullen. In woonwijken of 
buurten waar een BIN werd opgestart groeit er 
ook een grote vorm van solidariteit en samen- 
horigheidsgevoel.

Na de oproep in LintFo meldden een aantal wijken zich aan 
om samen met onze burgemeester Harry Debrabandere en 
politiezone HEKLA een eerste buurtinformatienetwerk op te 
richten. Het Molenveld was er daar een van. Op nog geen maand tijd ondertekende meer dan 80 procent van 
de gezinnen in de regio Molenveld, Molenvoetweg en een gedeelte van de Molenstraat het aansluitingsformulier. 
Een groot succes! 

Nog voor de zomervakantie zullen de burgemeester, de coördinator en de HEKLA-korpschef  
het charter ‘BIN Molenveld’ ondertekenen. 

De N-VA hoopt dat de andere wijken snel volgen met het oog op nog meer veiligheid.

Kinderen testen vernieuwde  
speeltuin park uit
Het speelpleintje aan het gemeentehuis was dringend aan vernieu-
wing toe. De eerste fase van de vernieuwing is inmiddels afgerond.

De draaimolen werd vervangen en de grote vogelnestschommel werd aangevuld 
met extra speelaccessoires. We verwijderden ook het oude houten toestel, omdat 
we zelfs na reparatie de veiligheid van onze kinderen niet meer zouden kunnen 
garanderen. In de plaats van het houten speeltuig kwam er een nieuw multi- 
activiteitentoestel, vervaardigd uit duurzaam materiaal. In de zandbak werd er 
een nieuw toestel geplaatst voor de kleinere kinderen. 
Tijdens de paasvakantie konden de kinderen de nieuwe 
en meer uitdagende toestellen al uittesten.

De tweede fase zal na Suikeren Zondag van start gaan. 
Het asfalt van de oude skeelerpiste zal plaats maken 
voor een hindernissenparcours en meer groen.

Tijdens de paasvakantie testten veel 
kinderen de nieuwe toestellen al uit.

Alice Bruno,  
schepen van Jeugd

In het Molenveld gaat binnenkort het 
buurtinformatienetwerk van start.

Harry Debrabandere,  
burgemeester
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Schooltoelage voor gezinnen met beperkt inkomen
Lint zal gezinnen met schoolgaande kinderen met een beperkt inkomen en met een woninghuur van 
minstens 600 euro per maand extra ondersteunen met een schooltoelage.

Concreet gaat het om een maandelijkse subsidie van 30 euro (kinderen van 2,5 tot 6 jaar), 40 euro 
(van 6 tot 12 jaar) of 50 euro (van 13 tot einde schoolloopbaan).

OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven: “De Vlaamse overheid levert inspanningen om de school- 
kosten voor kinderen en jongeren te beperken. Maar voor veel gezinnen met een bescheiden  
inkomen blijft het moeilijk om de schoolkosten van hun kinderen te dragen. Uit Lints onderzoek 
blijkt dat gezinnen die geconfronteerd worden met hoge huurkosten extra kwetsbaar zijn.”

Rudy Verhoeven, OCMW-voorzitter

Lint Boetiek 2018
Elk jaar zet de gemeente Lint tijdens de maand mei een beroepsgroep centraal. In 2018 slaan we de handen in elkaar met het thema ‘zorg 
en gezondheid’. We hopen u te mogen begroeten op volgende evenementen:
Zaterdag 5 mei, 16 uur
Start 10 000 stappenclash in OC De Witte Merel
Zondag 6 mei, 14-17 uur
Dag van het Park en LinTrail in het gemeentepark
Vrijdag 11 mei, 17-22 uur
Meimarkt in het centrum 

Zaterdag 26 mei, vanaf 14 uur
Opening woonzorgcentrum Zonnestraal
Zondag 27 mei, 13-19 uur
Meifeest in OC Meihof 
Donderdag 31 mei, 19.30 uur
Infoavond stoppen met roken in het gemeentehuis

Meer informatie op www.facebook.com/lintboetiek of in de folder in uw brievenbus.

Inhuldiging woonzorgcentrum Zonnestraal
Het is zover. Het nieuwe woonzorgcentrum is helemaal klaar. Wij willen alle omwonenden en medewerkers bedanken voor hun inzet 
en hun flexibiliteit tijdens de werken. Tijd om te feesten! Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.
Zaterdag 26 mei
Vanaf 14 uur: rondleidingen, randanimatie, hapjes en drankjes. Vanaf 21 uur: Bal Populair ‘Lint swingt’.

Uitbreiding Lint-pas
De Lint-pas is een voordelenkaart voor gezinnen met kinderen met een laag inkomen die in aanmerking komen voor het Omnio- 
statuut.

OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven licht toe: “Deze voordelenkaart moet drempels verlagen, zodat kansarme gezinnen aan het  
sociale, culturele en sportieve leven in onze gemeenschap kunnen deelnemen.”
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Vijf speerpunten voor een veilige thuis in een welvarend Lint
Op 14 oktober 2018 is het zover. Dan kiest u een nieuw gemeentebestuur. Hoewel dit voor u misschien nog veraf lijkt, zijn wij  
al enige tijd hard aan het werk om de visie van onze partij in onze gemeente in een programma te gieten. De afgelopen vijf jaar 
hebben we heel hard gewerkt om de structuur en de financiën gezond te maken om de komende jaren te kunnen handelen, te 
doen, en verder te veranderen. 

Transparant Lint
Een transparante gemeente geeft actuele en betrouwbare informatie en maakt onderwerpen bespreekbaar door een open en  
duidelijke communicatie naar haar inwoners.

Proactief Lint
Een proactieve gemeente anticipeert, is vooruitziend, modern en voert een krachtdadig beleid met een eigentijdse, dynamische en 
efficiënte dienstverlening.

Gezond Lint
Een gezonde gemeente investeert in het welzijn van haar inwoners, springt verstandig om met groen en energie en werkt aan een 
zorgeloze toekomst voor jong en oud.

Ondernemend Lint
Een ondernemende gemeente omarmt de vooruitgang en investeert in patrimonium, infrastructuur en veiligheid om een  
duurzame toekomst voor haar inwoners te verzekeren.

Betrokken Lint
Een betrokken gemeente is inclusief, verenigt en faciliteert initiatieven en engagement van inwoners, wijken en verenigingen.

Trage weg veilig alternatief voor schoolgaande jeugd 
Nog geen zes maanden na de in september 2017 geteste proefopstelling en 
positieve evaluatie werd onlangs de nieuwe trage weg tussen de Torfsstraat en 
het Kerkplein in gebruik genomen. De gemeente Lint heeft de weg intussen 
verhard en verbreed tot 2,5 meter. De nieuwe trage weg, enkel voor zachte  
weggebruikers, wordt zo een veilig alternatief voor de schoolgaande jeugd van 
en naar basisschool Mater Christi.

In Lint zocht een werkgroep van ouders van schoolgaande kinderen, buurtbewoners, leer- 
krachten, handelaars en mobiliteitsspecialisten (Laboratoria Mobiele Alternatieven) naar  
maatregelen voor een veiligere omgeving voor basisschool Mater Christi.

Wouter Verbeeck, schepen van Mobiliteit: “De trage weg werd in september 2017 gedurende  
vier weken getest en na afloop positief geëvalueerd met de vraag om de weg breder en comforta-
beler aan te leggen. De gemeente heeft een aannemer aangesteld. De verbreding van de weg laat 
wandelaars en fietsers toe om elkaar zonder problemen te kruisen. Zo wordt deze verbinding een 
veilig en autovrij alternatief voor onze schoolgaande jeugd.”

Wijkbezoeken: N-VA komt naar u toe
Wat gaat er goed in uw buurt? Wat kan beter en waar loopt het al eens fout?  
We willen dat graag van u horen! Daarom komen we in uw buurt langs:
Zaterdag 21 april: Hoek Duffelsesteenweg-Roetaard
Zaterdag 28 april: Oudstrijdersplein (kant Liersesteenweg)
Zaterdag 12 mei: Papendonk (centrale parking)
Zaterdag 2 juni: Kardinaal Cardijnlaan-Eikhof
Zaterdag 16 juni: Veldstraat 53
Welkom van 14 tot 17 uur. Wij voorzien een hapje en een drankje.

Wouter Verbeeck,  
schepen van Mobiliteit
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Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

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


