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Veilig thuis in een welvarend Lint
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LINT
V.U.: STEVE BLOCKHUYS, LINDELEI 43, 2547 LINT

De Verandering werkt in Lint
N-VA Lint heeft de afgelopen zes jaar zeer hard gewerkt. Als grootste 
partij in 2012 nam de N-VA het voortouw in het bestuur van onze 
prachtige gemeente. Dit met zeer mooie realisaties tot gevolg, zoals 
de veilige en comfortabele fietsostrade Lint-Lier, de uitbreiding van 
De Witte Merel en de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. 
We organiseerden Lint Boetiek, richtten met de inwoners van 
Molenveld een eerste buurtinformatienetwerk op, speelpleintjes 
werden opgefrist, het sport- en speelaanbod voor jong en oud werd 
uitgebreid …

Sociale partij
Maar de N-VA heeft ook haar sociale gelaat getoond: we bonden 
via onze N-VA-mandatarissen in het OCMW de strijd aan met 
verdoken armoede specifiek bij kinderen en bejaarden, creëerden 
verblijf voor dagopvang en kortopvang, zorgden voor extra 
opvoedingsondersteuning, een nieuwe schooltoelage en voor 
meer plaatsen in de kinderopvang. 

Milieubewuste partij
N-VA Lint heeft ook bewezen een milieubewuste partij te 
zijn. Het is de N-VA die het initiatief heeft genomen voor de 
invoering van het pesticidevrij onderhoud, de vergroening van 
het gemeentelijk wagenpark, de plaatsing van laadpalen voor 
elektrische voertuigen en de omvorming van de straatverlichting 
naar ledverlichting.

Ondernemende partij
Ook de lokale ondernemers verdienen onze aandacht. Het 

jaarlijkse evenement Lint Boetiek is precies ontstaan om onze 
middenstand in de schijnwerpers te plaatsen. Ook vanuit de 
nieuw opgerichte streekvereniging Zuidrand proberen we onze 
regio aantrekkelijker te maken om te ondernemen. Op die inge-
slagen weg willen we verdergaan. Het is de taak van de gemeente 
om (jonge) Lintse ondernemers actief te ondersteunen. We 
denken daarbij aan een (inter)gemeentelijk platform om startende 
en bestaande zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen te 
helpen en te laten netwerken. 

Toch kan en moet het nog beter. En dat is onze ambitie:
•  Onze inwoners moeten vaker, tijdiger en correcter worden 

geïnformeerd. 
•  N-VA Lint gaat voor veel meer digitale dienstverlening en voor 

de oprichting van een klantendienst. Die moet ervoor zorgen 
dat inwoners altijd en tijdig een inhoudelijk antwoord krijgen. 

•  Dankzij een slimme LintApp wordt de Lintenaar via zijn 
smartphone van alle nieuwtjes op de hoogte gehouden en kan 
hij ook zelf documenten of toelatingen aanvragen. 

•  Naast investeren in mensen moet ook geïnvesteerd worden in 
patrimonium, infrastructuur en veiligheid. N-VA Lint heeft 
ervoor gezorgd dat de gemeenteschuld de afgelopen zes jaar 
is gehalveerd. Dat geeft de komende jaren ruimte om extra te 
investeren in bijvoorbeeld fietspaden en veiligheid.

•  We willen de inwoners meer inspraak geven in het beleid. 
We geven een wezenlijk deel van het budget terug in een 
burgerbudget. Zo kunnen inwoners zelf bepalen welke 
projecten zij gerealiseerd willen zien. 
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De verandering werkt in Lint

N-VA Lint heeft de afgelopen zes jaar zeer hard 
gewerkt. Als grootste partij in 2012 nam de N-VA 
het voortouw in het bestuur van onze prachtige 
gemeente. 
Dit met zeer mooie realisaties tot gevolg, zoals de 
veilige en comfortabele fietsostrade Lint-Lier, de 
uitbreiding van De Witte Merel en de bouw van het 
nieuwe woonzorgcentrum.
We organiseerden Lint Boetiek, richtten 
met de inwoners van Molenveld een eerste 
buurtinformatienetwerk op, speelpleintjes werden 
opgefrist, het sport- en speelaanbod voor jong en 
oud werd uitgebreid …

Sociale partij
Maar de N-VA heeft ook haar sociale gelaat getoond: we bonden 
via onze N-VA-mandatarissen in het OCMW de strijd aan 
met verdoken armoede specifiek bij kinderen en bejaarden, 
creëerden verblijf voor dagopvang en kortopvang, zorgden voor 
extra opvoedingsondersteuning, een nieuwe schooltoelage en 
voor meer plaatsen in de kinderopvang.

Milieubewuste partij
N-VA Lint heeft ook bewezen een milieubewuste partij te
zijn. Het is de N-VA die het initiatief heeft genomen voor de
invoering van het pesticidevrij onderhoud, de vergroening van
het gemeentelijk wagenpark, de plaatsing van laadpalen voor
elektrische voertuigen en de omvorming van de straatverlichting
naar ledverlichting.

Ondernemende partij
Ook de lokale ondernemers verdienen onze aandacht. Het
jaarlijkse evenement Lint Boetiek is precies ontstaan om onze
middenstand in de schijnwerpers te plaatsen. Ook vanuit de
nieuw opgerichte streekvereniging Zuidrand proberen we onze
regio aantrekkelijker te maken om te ondernemen. Op die 
ingeslagen weg willen we verdergaan. 

Het is de taak van de gemeente om (jonge) Lintse ondernemers 
actief te ondersteunen. We denken daarbij aan een (inter)
gemeentelijk platform om startende en bestaande zelfstandigen, 
ondernemers en vrije beroepen te helpen en te laten netwerken.

Toch kan en moet het nog beter. 
En dat is onze ambitie:
 • Onze inwoners moeten vaker, tijdiger en correcter worden 

geïnformeerd.
 • N-VA Lint gaat voor veel meer digitale dienstverlening 

en voor de oprichting van een klantendienst. Die moet 
ervoor zorgen dat inwoners altijd en tijdig een inhoudelijk 
antwoord krijgen.

 • Dankzij een slimme LintApp wordt de Lintenaar via zijn 
smartphone van alle nieuwtjes op de hoogte gehouden en 
kan hij ook zelf documenten of toelatingen aanvragen.

 • Naast investeren in mensen moet ook geïnvesteerd worden 
in patrimonium, infrastructuur en veiligheid. N-VA Lint 
heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteschuld de afgelopen 
zes jaar is gehalveerd. Dat geeft de komende jaren ruimte 
om extra te investeren in bijvoorbeeld fietspaden en 
veiligheid.

 • We willen de inwoners meer inspraak geven in het beleid.
We geven een wezenlijk deel van het budget terug in een 
burgerbudget. Zo kunnen inwoners zelf bepalen welke 
projecten zij gerealiseerd willen zien.

Wij danken u voor het vertrouwen in onze partij en 
hopen op jullie stem te mogen rekenen!
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Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/lint

Veilig thuis in een welvarend Lint

Veilig
•  Veiligheid en sociale cohesie vergroten door de uitbreiding van 

de buurtinformatienetwerken (BIN’s) over het hele grondgebied 
van de gemeente.

•  Verkeersveiligheid verhogen door de invoering van autovrije 
schoolomgevingen, zone 30 in de dorpskern en de aanleg van 
betere fi etspaden.

•  Overlast en overtredingen zoals vandalisme, fi etsdiefstal en 
zwerfvuil doortastend aanpakken.

•  Slimme camera’s met nummerplaatherkenning op de 
invalswegen plaatsen.

Vlaams
•  Gemeenschapsvorming en burgerbetrokkenheid verhogen 

door de invoering van feestcheques en een burgerbudget.

•  Een kindergemeenteraad invoeren, omdat onze jeugd de 
toekomst is en over alles haar mening moet kunnen laten horen.

•  Inburgering en integratie stimuleren door taallessen en 
afdwingbare voorwaarden.

•  Een coworking-space inrichten waar (jonge) ondernemers 
elkaar kunnen ontmoeten.

Verantwoord
•  De bestuurlijke effi  ciëntie verhogen door een 

slanke, performante en digitale dienstverlening.

•  Tijdig en transparant communiceren met de 
burger en een klantendienst oprichten voor een 
antwoord op al uw vragen. 

•  Het landelijke karakter behouden in een nieuw 
ruimtelijk structuurplan gebaseerd op duurzame 
modellen van wonen en leven, urban design en de 
open ruimte slim vrijwaren.

•  Een sociale toets inbouwen bij elke overheids-
beslissing om kwetsbare groepen te beschermen 
en zo te evolueren naar een ‘sociaal lokaal beleid’.

600_18S_Lint Speerpunten 19 versie 2.indd   2 31/08/2018   16:31:25



3

De sterke ploeg voor Lint

Hoe stemt u het best?
Door het bolletje bij ALLE N-VA-kandidaten 
te kleuren. Zo helpt u iedereen van onze 
lijst vooruit.

1. DEBRABANDERE Harry

2. BRUNO Alice

3. VERBEECK Wouter

4. DEVRIESE Hans

5. JANSSENS Annemie

6. VAN CROMBRUGGE Peruschka

7. BLOCKHUYS Steve

8. COX Rina

9. BRACKE Koen

10. DE PRINS Malika

11. DE POOTER Sam

12. EVERAERT Bert

13. VERSCHUEREN Gerda

14. STRAGIER Tom

15. DE MEULDER Nancy

16. OTT Linda

17. DE PRINS Michel

18. DE WINTER Anita

19. VERHOEVEN Rudy

DEBRABANDERE Harry
62 jaar
Burgemeester1

BRUNO Alice
40 jaar
Schepen van Sport, Jeugd, 
Onderwijs, Senioren en 
Kinderopvang

2

VERBEECK Wouter
35 jaar
Schepen van Openbare 
Werken, Mobiliteit, Lokale 
Economie en ICT

3

DEVRIESE Hans
62 jaar
OCMW-raadslid en lid van 
het Bijzonder Comité

4

VAN CROMBRUGGE 
Peruschka
20 jaar
Studente

6

VERHOEVEN Rudy
49 jaar
OCMW-voorzitter, schepen 
van Sociale Zaken en 
Burgerzaken

19
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Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1. LEMMENS Luk 
 WILRIJK

2. LAUWERS Linda 
 BOOM

3. GEYSEN Kris 
 BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen 
 ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle 
 AARTSELAAR

6. GYS Seppe 
 WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse 
 BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo 
 EDEGEM

9. PALINCKX Koen 
 EKEREN

10. GIELEN Pascale 
 SCHILDE

11. DE HERT Vera 
 MORTSEL

12. THIJS Danny 
 BRASSCHAAT

13. VERLINDEN Linda 
 WILRIJK

14. STAES Johan 
 KONTICH

15. PIETTE Heide-Marie 
 ZOERSEL

16. BRANT Chil 
 WUUSTWEZEL

17. SNYDERS Sven 
 BOECHOUT

18. DRIES Greet 
 KALMTHOUT

19. VAN WINKEL Cordula 
 ANTWERPEN

20. JAMBON Jan 
 BRASSCHAAT
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