
Gemeente Lint koopt feestzaal 
Roeland en café Prins Albert
In september keurde de gemeente-
raad de aankoop van de feestzaal 
en het café unaniem goed. Sche-
pen Annemie Janssens lichtte de 
aankoop en de toekomstplannen 
toe. “We voorzien op korte termijn 
een studie naar het potentieel van 
beide gebouwen in de toekomst. Het 
is de bedoeling om beide gebouwen 
opnieuw te verenigen en tegelijker-
tijd een stukje Lintse geschiedenis 
en een dorpsgezicht te bewaren. Met 
deze aankoop willen we in het centrum van ons dorp een ontmoetingsplaats én een 
plek voor kunst en cultuur creëren voor alle Lintenaren.”

Bedankt, Harry!

Beste Lintenaar,

Eerst en vooral wensen wij u een heel 
voorspoedig en gezond 2022. In het 
nieuwe jaar staat er heel wat te veran-
deren. Sommige zaken waren voorzien, 
andere komen dan weer zomaar op 
ons pad. Zo stopt Malika De Prins als 
gemeenteraadslid wegens te drukke 
beroepsbezigheden. De combinatie was 
niet langer haalbaar. Haar vader Michel 
vervangt haar. Welkom, Michel. 

Ook voor onze burgemeester Harry 
Debrabandere komt er een einde aan 
een indrukwekkende politieke carrière. 
Eentje om toch even bij stil te staan. Van 
de VU, Lint2000 naar de N-VA. Sinds de 
jaren ’80 onafgebroken zetelend in de 
gemeenteraad. Van oppositielid tot sche-
pen, voorzitter van de gemeenteraad en 
burgemeester. Harry, hartelijk dank voor 
wat je voor onze prachtige gemeente 
hebt verwezenlijkt. Dikke, dikke merci!

Bert Everaert neemt Harry’s plaats in 
de gemeenteraad in. Welkom, Bert. 
Huidig fractievoorzitter Hans Devriese 
volgt tot slot Rudy Verhoeven op, die 
vanaf 1 januari burgemeester wordt. 
Welkom in het schepencollege, Hans, 
en veel succes, Rudy!

Het bestuur van N-VA Lint

Trots op alle vrijwilligers in het 
vaccinatiecentrum
Ons team van Lintse vrijwilligers hee�  samen met collega’s uit Mortsel, 
Kontich, Hove, Edegem en Boechout meer dan 93,8 procent van de 18-plussers 
gevaccineerd, ofwel 83.095 personen op 89.233 inwoners. “De vrijwilligers 
mogen echt trots zijn op de zeer hoge vaccinatiegraad in onze zone”, zegt 
burgemeester Harry Debrabandere. 

Ja, het mag gerust nog eens gezegd worden: het vaccinatiecentrum ZORA loopt 
als een perfect geoliede machine. Mensen die hun prik kwamen en komen halen,
worden door onze vrijwilligers met de glimlach geholpen. “Nog maar eens is 
aangetoond dat ongelooflijke inzet en motivatie van onze vrijwilligers voor zorg 
en welzijn het verschil kan maken in een regio als de onze”, aldus Harry.

Glimlach en enthousiasme
“Als burgemeester van Lint zeg ik: dank voor jullie glimlach 
en enthousiasme. Proficiat voor jullie geduld en begrip. 
Jullie bewijzen samen met het hele ZORA-team dat er met 
veel inzet op een positieve manier heel veel gedaan kan 
worden voor de medemens. Ongelooflijk bedankt! Nu 
nog even volhouden bij de vaccinatie van de 12-jarigen, 
de herkansers en de derde prik.”
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Hans Devriese wordt schepen
Zoals bij de opstart van de bestuursperiode was afgesproken, stopt Harry Debrabandere eind dit jaar als burgemeester. 
Rudy Verhoeven neemt vanaf 1 januari de fakkel van hem over. Hans Devriese, de huidige fractievoorzitter van N-VA Lint 
in de gemeenteraad, vervangt Rudy als schepen. Hij legt op de gemeenteraad van januari de eed af.

Door deze wissel werden de bevoegdheden herbekeken en als volgt verdeeld:

Wist u dat …

Rudy Verhoeven
Burgemeester

  Algemeen beleid
  Politie en veiligheid
  Patrimonium en erfgoed
  Communicatie
  Burgerzaken
  Ruimtelijke ordening
  Gemeentelijke vernieuwing

Annemie Janssens
Schepen

  Kinderopvang en 
Huis van het Kind
  Onderwijs
  Jeugd
  Cultuur
  Sport
  Bib
  Feestelijkheden

Hans Devriese
Schepen

  Mobiliteit
  Woonbeleid
  Toerisme
  Lokale economie
  Burgerbetrokkenheid
  Burgerbudget

Wie is Hans?

  65 jaar en getrouwd met Vera Verbeeck
  Gepensioneerd sinds januari 2020
  Master in de biomedische 
wetenschappen richting gerontologie

  Werkervaring in de ouderensector als 
dienstencentrumleider en directeur van 
een woonzorgcentrum

  OCMW-raadslid van 2013 tot 2019
  Sinds 2019 fractievoorzitter in de 
gemeenteraad en lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst

  Hobby’s: lezen, fotografi e, tennis, 
motorrijden en genieten van de natuur

  we de handen in elkaar slaan met de oppositie om de 
busverbinding met Hove te behouden? Schepen Rudy 
Verhoeven betrok een oppositieraadslid in een overleg met 
De Lijn. We geven niet op!

  we deelnemen aan het project voor behoud en uitbreiding van 
de beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand?

  het lokaal bestuur een minnelijke schikking heeft aangevraagd 
voor de bestemming van de gemeenteloods achteraan in 
de Kinderstraat? De gemeente zal de gronden opnieuw 
inzetten waarvoor ze op het gewestplan zijn ingekleurd.

  het schepencollege intekent op de feestbuscampagne van 
De Lijn met oudejaarsavond? De gemeente zal de biljetten 
gratis aanbieden.

  er een studie loopt voor een nieuwe fietsostrade tussen Lint 
en de Scheldeboord in Hemiksem? Huidig schepen en 
toekomstig burgemeester Rudy Verhoeven zet daar mee zijn 
schouders onder.

  u via het gemeentelijke meldingsloket heel eenvoudig een 
losse steen of een ander mankement op het openbaar domein 
kan melden? Surf naar www.lint.be en klik bovenaan op 
‘Meldingen’.

  wij het ook enorm jammer vinden dat lokale organisaties
zoals Suikeren Zondag en de Jaarmarkt niet konden plaats-
vinden? We bekijken op welke manier de gemeente in de 
toekomst extra ondersteuning kan bieden. 

  we aandacht hebben voor het mentale welzijn van 
jongeren? Zo kregen alle jongeren een postkaart met 
nuttige adressen in de brievenbus en boden we ze gratis 
pakketten met kant-en-klare activiteiten aan.

  onze medewerkers tijdens de week van de handhaving
één meter sigarettenpeuken verzamelden gedurende 
vijf opruimmomenten aan vier bushokjes?

  de drie Lintse scholen een cheque ontvingen omdat ze 
deelnamen aan een zwerfvuilactie van Mooimakers?

  ons N-VA-bestuur op zoek is naar nieuwe 
enthousiaste leden? Interesse? 
Contacteer onze voorzitter via 
steve.blockhuys@n-va.be. 

lint@n-va.be
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Opwaardering voor openbare 
speelpleintjes in Lint
Lint beschikt over een aantal oudere openbare speelpleintjes die aan een 
opfrissingsbeurt toe zijn. De dienst vrije tijd organiseerde een bevraging en 
ging onmiddellijk met de resultaten aan de slag. 

De aanpak van de pleintjes verloopt in verschillende fasen: allereerst de 
asfalteringswerken, nadien, in het juiste seizoen, de aanplant van bomen en 
struiken. Voor het pleintje in het Hoog Heibos besliste het schepencollege om 
ecologische redenen om de oorspronkelijk verharde oppervlakte te verkleinen. 

Als laatste worden dan de (natuurlijke) speeltoestellen, zitbanken en spelimpulsen 
geplaatst. In de Roetaard werden in april de basketnetten al vernieuwd en werd 
in juni een petanquebaan aangelegd. Er komen ook zitbanken en kleine speel-
toestellen. De aanpak van het speelplein in het Haakveld staat in 2022 op het 
programma. 

Papiercontainer: 
gebruiksvriendelijker voor u 
én voor de ophalers
Vanaf 1 januari kan elke Lintenaar, indien hij dat wenst, gebruik-
maken van een gele container voor de ophaling van papier. De 
containers zullen beschikbaar zijn in 120 of 240 liter. De gemeente
kiest voor dit systeem omdat de ophaling van papier en karton in 
containers heel wat voordelen hee� .  

De containers zullen zorgen voor een properder straatbeeld en 
zullen tevens voorkomen dat het papier en karton nat en dus 
zwaar wordt bij regenweer. Een container is bovendien niet alleen 
gebruiksvriendelijker voor u, maar ook ergonomisch voor de 
ophaler.

Belangrijk om weten is 
dat u niet verplicht bent 
om voor de papiercon-
tainer te kiezen. Eind dit 
jaar ontvangt u een brief 
met meer informatie over 
de ophaling van papier en 
karton in gele containers. 
In die brief wordt ook ge-
vraagd om uw container-
keuze door te geven. U 
krijgt de container in het 
voorjaar van 2022. Een 
week voor de levering 
van uw container wordt 
u per brief op de hoogte 
gebracht van de datum 
van levering.

U hebt de keuze tussen 
een container van 
120 of 240 liter. 

Eerste zomerschool 
in Lint was een 
groot succes

Tijdens de zomervakantie van 2021 werd in Lint 
voor de eerste keer een zomerklas voor kinderen 
uit het tweede en derde leerjaar georganiseerd. 
Voor de opstart van dit nieuwe project kon onze 
gemeente rekenen op de deskundigheid van de 
gemeente Hove, die al voor het tweede jaar een 
zomerschool inrichtte. 

Spelenderwijs leren
Gedurende twee weken volgden ongeveer twintig 
kinderen les in Lint. Het was een geslaagd initiatief
waarbij kinderen op een ontspannen, speelse 
manier leerstof werd aangeboden. De kinderen 
brachten ook een bezoek aan de sterrenwacht 
Urania in Hove en het Heemkundig Museum 
Eugeen Goeyvaerts in Lint. Voor 2022 plant het 
lokaal bestuur opnieuw een zomerschoolaanbod.

In de Roetaard werden de 
basketnetten al vernieuwd.

www.n-va.be/lint
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


