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Samenwerking tussen de technische 
diensten van Lint en Hove

In juni namen de gemeenteraden van Lint en Hove de beslissing om  
gericht en weldoordacht samen te werken. Het gaat specifiek over de  
technische diensten van de gemeenten. In november vergadert de  
gemeenteraad verder over de concrete invulling van de plannen. De  
intergemeentelijke samenwerking zou dan vanaf januari 2018 kunnen 
ingaan.
Samenwerking is een logische stap voor de 
diensten, als je weet dat elke gemeente wel 
eens één of ander gereedschap moet aan-
kopen of huren om bepaalde werken uit te 
voeren. Als je dan eens kan gaan aanklop-
pen bij de buren omdat die net dat speci-
fieke gereedschap hebben, is dat niet alleen 
efficiënter, maar kost het ook minder geld. 

Overlegorgaan werkt praktische 
regeling uit
Zo’n dossier vraagt uiteraard heel wat ex-
pertise. Beide organisaties moeten namelijk 
voor hun eerder beperkt grondgebied een 
eigen structuur uitbouwen, met bijbehoren-
de infrastructuur en de inzet van personeel. 

Daarom schakelden de gemeenten externe 
experten in om het project juridisch en 
organisatorisch verder uit te werken, in  
samenspraak met de vertegenwoordigers 
van de gemeentelijke administratie. Voor 
N-VA Lint zetelen burgemeester Harry 

Debrabandere en schepen voor Openbare 
Werken Wouter Verbeeck in het overleg- 
orgaan.

Ook samenwerking bij  
personeelsbeleid?
Ook op personeelsvlak zou meer samen-
werking overigens kunnen. Gebruik maken 
van elkaars capaciteiten en ervaringen kan 
de diensten optimaliseren om een betere 
dienstverlening voor u te garanderen. Zo-
wel Lint als Hove worden immers vandaag  
geconfronteerd met knelpunten in hun 
werking. Bepaalde functies vinden  
moeilijk een invulling omdat beide  
gemeenten redelijk klein zijn.  
Schaalvergroting kan 
ook bij de uitvoering van 
de taken een voordeel 
bieden.

Geef ons uw  
mening over de 
gemeente

Na een deugddoende vakantie, 
met evenementen zoals de 
Vlaamse Feestdag en Moederdag 
gaat het politieke jaar weer van 
start. De N-VA-mandatarissen 
zetten dit najaar onder meer hun 
schouders onder een nieuwe 
binnensport- 
accommodatie en de opening van 
het nieuwe woonzorgcentrum.

Deze herfst geven we ook het 
startschot voor de verkiezingen 
van 2018. N-VA Lint staat voor 
een open communicatie tussen 
burger en gemeente. Vandaar een 
warme oproep om ideeën, vragen 
en opmerkingen aan ons te  
melden. U kan ons via verschil- 
lende kanalen bereiken. 

Met z’n allen kunnen we voor een 
nog beter en nog leefbaarder Lint 
zorgen. U zal ons ook tegenkomen 
tijdens onze wijkbezoeken, waar 
u uw ideeën naar voor mag 
brengen. 

‘Denken, durven, doen’ is kortom 
een slogan die we alleen maar 
willen versterken.

Kristel Ooms,  
ondervoorzitter  
N-VA Lint

 Beide gemeenten zouden voor het technisch ouderhoud op  
   elkaars expertise beroep kunnen doen.

  Harry Debrabandere 
Burgemeester
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Week van de Mobiliteit

Laboratorium voor mobiele alternatieven
De gemeente Lint werd dit voorjaar – samen met negen andere Vlaamse gemeenten – verkozen als  
LAMA-gemeente 2017. LAMA staat voor Laboratorium Mobiele Alternatieven. In dit project gaan burgers 
met elkaar in dialoog. Samen met experten zoeken ze naar oplossingen voor lokale verkeersknelpunten. 

De gemeente schoof het parkgebied tussen Koning Albertstraat 
en Torfsstraat naar voor als proefproject. 25 mensen zochten 
gedurende twee avonden een antwoord op de vraag hoe de 
schoolomgeving veiliger en duurzamer kan worden. Een aantal 
van deze voorstellen worden in september uitgetest. De grootste 
wijziging vindt plaats in de Torfsstraat. Daar worden twee  
proefopstellingen getest.

Gewijzigd verkeer in de Torfsstraat

Van 18 tot 29 september is de Torfsstraat voor de schoolingang 
verkeersvrij. Je kan de straat dan enkel in en uit via de Koning 
Albertstraat. De schoolkinderen en hun begeleider(s) komen zo 
veel mogelijk te voet of met de fiets naar school. 

De verkeersvrije zone voor de school krijgt twee weken lang een 
alternatieve invulling. Parkeren ruimt plaats voor speel- en  
bewegingselementen voor kinderen. Ook de meerwaarde van 
een kindvriendelijke omgeving wordt getest.

Van 2 oktober tot 13 oktober wordt een andere testopstelling 
uitgetest. Vanuit de Statiestraat, richting de Koning Albertstraat, 
wordt de Torfstraat dan een eenrichtingsstraat. Deze opstelling 
heeft als doel de verkeersdrukte te beperken. Parkeren blijft 
mogelijk.

 

Trage weg Kerkplein-Torfsstraat

Tussen het parkje achter de kerk en de Torfsstraat komt een trage 
verbinding in de groenzone. Dat moet de schoolroute een stuk 
veiliger en kindvriendelijk maken. Dit pad is ook geschikt voor 
wandelaars en brengt de Torfsstraat als parkeeralternatief voor 
het centrum dichterbij. De aanleg van dit pad gebeurt met een 
minimale impact op de ecologische kwaliteiten van het gebied. 

Fietspad achter de kerk
Het fietspad achter de kerk vormt een veilig alternatief om te 
fietsen van en naar het rondpunt. Om het gebruik van dit fiets-
pad te stimuleren, wordt een aangepaste signalisatie  
aangebracht. 

Na de testfase volgt een evaluatie. Afhankelijk van de resultaten 
bekijkt het gemeentebestuur, samen met de burgers en experts, 
welke maatregelen eventueel blijvend worden  
ingevoerd.

Inhuldiging woonzorgcentrum uitgesteld
Na meer dan vier jaar zijn de bouwwerken aan het nieuwe woonzorgcentrum, de grootste investering in de Lintse  
geschiedenis, bijna af. In totaal investeert de gemeente meer dan 12 miljoen euro in het project. Meer dan de helft van het  
geld wordt door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld.

Bouwen zonder breken gaat natuurlijk niet en de laatste loodjes wegen effectief zwaar. Omdat de definitieve oplevering is  
opgeschoven, wordt de inhuldiging – die gepland was op 13 en 14 oktober – voorlopig uitgesteld.  
 
We houden jullie op de hoogte van een nieuwe datum!

 Wouter Verbeeck
    Schepen van Openbare Werken
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OCMW-voorzitter 
reikt diploma’s 
Nederlands uit
Op het einde van het school-
jaar 2017 reikte Rudy  
Verhoeven, schepen en 
OCMW-voorzitter voor de 
N-VA, voor de tweede keer de diploma’s Nederlands voor ander-
staligen uit aan de cursisten die wekelijks de lessen Nederlands 
bijwoonden in Lint.

Sinds september 2015 organiseert Kiemen in samenwerking met 
het OCMW van Lint Nederlandse taallessen voor anderstaligen. 
Er nemen steeds ongeveer acht dames deel 
aan de lessenreeks.

Het lesaanbod vergroot vanaf september 
naar twee momenten per week.

Meer weten over onze Lintse 
werking? Of wilt u lid worden?
Stuur een e-mail naar ledenverantwoordelijke Oswald 
Valgaerts via oswald.valgaerts@n-va.be. Of bezorg ons 
gewoon de invulstrook op de laatste bladzijde van dit blad.

Op www.n-va.be/lint vindt u al onze contactgegevens 
terug. Uw reacties, opmerkingen en vragen zijn van harte 
welkom.

OCMW-raad onderzoekt nieuw bouwproject
Op 3 juli besliste de OCMW-raad over de aanstelling van een ontwerper voor de bouw van vijf studio’s voor 
alleenstaanden. In eerste instantie wordt alleen de haalbaarheid van het project onderzocht. 

De vijf studio’s zouden opgetrokken worden op de hoek van de 
Diamantstraat en de Duffelsesteenweg. Op dit moment staat 
daar nog een vervallen woning. 

De exacte invulling van het project kan nog alle kanten uitgaan. 
Het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) is nog steeds op zoek naar 
panden. Anderzijds is er de mogelijkheid om een opvanghuis 
met externe begeleiding te voorzien voor psychisch zwakkeren. 

Het OCMW slaat met dit project twee vliegen in één klap.  
Enerzijds werken we een vuile hoek weg. Anderzijds zorgen we 
voor huisvesting van een zwakkere doelgroep.

  Verrijzen hier op korte termijn 
vijf nieuwe studio’s?

 Rudy Verhoeven, 
OCMW-voorzitter

Wist je dat ...
  meer dan 115 Lintenaren op 11 juli, de Vlaamse nationale feestdag, als fiere Vlamingen een Leeuwenvlag aan hun huis lieten 

wapperen? N-VA Lint bedankte al deze mensen met een mooi bloempotje.
  N-VA Lint onze moeders op dinsdag 15 augustus een gelukkige en gezellige Moederdag wenste? Voor deze gelegenheid deelde onze 

afdeling bloempjes uit in het centrum van Lint. Een actie die meer dan gesmaakt werd door onze vrouwelijke inwoners.
  onze afdeling ook dit jaar op de Lintse jaarmarkt stond met een actie voor het goede doel? Vorig jaar ging de opbrengst naar de 

Rode Neuzen-actie. Dit jaar gaat onze steun naar BiJeVa, een organisatie die zich vooral richt op (kans)armoede van kinderen. 
  burgemeester Harry Debrabandere en het N-VA-afdelingsbestuur alle inwoners uitnodigt voor de Burgemeestersdrink 

op vrijdag 29 september? U bent welkom van 18 tot 21 uur in zaaltje Brugske aan de Kontichsesteenweg.  
We trakteren de aanwezigen op een gratis friet en een drankje. Mis ook niet de kans om een praatje te slaan met  
uw burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en de N-VA-bestuursleden.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden
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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:     /     /


