
INFO LILLE  #wat het net niet haalde  

D o o r  d e  o g e n  v a n  d e  o p p o s i t i e   

Om de paar maanden krijgen we “Info Lille” in onze brievenbus, 

een infomagazine dat de burger moet informeren over wat er zich 

afspeelt in Lille, mensen informeert ivm activiteiten, nuttige infor-

matie, geplande werken en leuke initiatieven. We kunnen duidelijk 

stellen dat de communicatiedienst uitstekend werk levert. Als je dit 

vergelijkt met onze buurgemeenten, mogen we best trots zijn op 

dit mooi product. Als het goed is, zeggen we dit ook graag!  Maar 

vanuit de zijlijn missen we de volledige info en wat soms wel eens 

minder populair is om over te communiceren.  

Zo is er dit geweldig initiatief op de voorpagina om het Nieuw-

jaarszingen te promoten, met een tas met mooi het logo van de 

gemeente erop en "pluimen op den hoed"!  Maar waar is het logo 

van de jeugdraad, want dit dossier heeft in die raad afgelopen jaar 

4 maal op de agenda gestaan, een logo is er goedgekeurd, de ver-

deling  uitgewerkt, en er werd gekeken of er budget was. De 

jeugdraadsleden hebben zelf in de info Lille moeten vaststellen dat 

het logo verdwenen was, er was blijkbaar ergens anders budget 

gevonden om het initiatief te sponsoren!  Toch bedankt voor de 

pluimen, jeugdraad! Maar wat met de motivatie in de toekomst? 

Wat mogen we weten van onze gemeente?  

Blijf op de hoogte van onze activiteiten!   

Www.groenlille.be  * www.facebook.com/groen.lille  

Contacteer ons Lille@groen.be * bekijk onze contactgegevens op de site!  

Het enige “woonerf” in de gemeente is de parking van het 

Kerkplein in Lille.  Meermaals heeft Groen Lille op de ge-

meenteraad er op aangedrongen meerdere woonerven te 

installeren en in nieuwe verkavelingen de mogelijkheden te 

bekijken, maar dit werd telkens weggewimpeld. Nu er een 

woonerf is vragen we om het te gebruiken waar het eigen-

lijk voor dient, en dat is niet louter parking.  

Spelen toegelaten! Tussen de auto’s?  

#onverantwoord #maakeenechtwoonerf  

Wist je dat je als burger zelf speelstraten kan aanvragen 

om op bepaalde momenten een veilige speelomgeving te 

creëren in je straat. Maar weet dat ook een dergelijk initia-

tief niet wordt aangemoedigd door de gemeente! 

SPELEN OP EEN PARKING?! 

Verminderd energieverbruik  & Co2                       

tegen 2020  20% minder uitstoot  

In de vorige Info Lille kon je 2 kleine doch belangrijke tips vinden 

om bij u thuis het energieverbruik te verminderen. Zeer nuttig 

om weten als je beseft dat in Lille de huisgezinnen voor 43% van 

de CO2-uitstoot verantwoordelijk zijn. Maar zijn dergelijke tips 

voldoende om het convenant dat de burgemeester afgesloten 

heeft om tegen 2020 20% minder uitstoot te hebben te verwe-

zenlijken?  Nu met de klimaattop in volle actualiteit konden we 

ook in de krant lezen hoe weinig onze gemeente doet om deze 

doelstelling te halen.  Om bijv. te weten wat de stand van zaken 

was in dit dossier hebben we 4 maanden moeten wachten op een 

ondermaatse toelichting in de gemeenteraad. Wat missen we 

dan?  

· Een aankoopbeleid om het gemeentelijk autopark milieuvriendelijk te 

maken.  

· Een infobeurs voor de inwoners,  

· De energiescans bij de bevolking promoten door bijv. een premie te geven 

· Een oplaadpunt voor elektrische wagens installeren  

· Proactief de mogelijkheid voor windenergie onderzoeken 

· Promotie maken voor duurzaam bouwen 

· De aankoop van groene stroom aanmoedigen 

· Zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen  

Enzovoort!! 

Lees het plan van de gemeente  met 139 actiepunten na op onze 

site.  Daar merk je dat er heel wat zaken moeten opgestart wor-

den, of het initiatief wordt doorgeschoven naar andere instanties.  

Het lichtplan is ondertussen uitgevoerd en kreeg dan ook onze 

steun, maar door een gebrekkige communicatie zijn er veel inwo-

ners ontevreden. We roepen dan ook op om  PROACTIEF werk te 

maken van het milieu. Met dit plan zullen we pas in 2025 of later 

Positief nieuws, actieve snelheidsborden, 

Maar wat op de andere wegen?  

Groen Lille drong er afgelopen gemeenteraad nog-

maals op aan om werk te maken van een veiligere 

schoolomgeving in Lille en Gierle. De sluipwegen 

worden drukker en de snelheid piekt er te veel.  We 

vragen daarom om een studie te laten uitvoeren 

door experts want een veilige woonomgeving is 

essentieel. Het kan wel zijn dat hiervoor onpopulaire 

maatregelen genomen moeten worden, maar dan is 

dit een noodzakelijk kwaad, maar dit durft het be-

stuur duidelijk niet!  

Lees onze voorstellen erop na op onze site!    

Vernieuwde dorpkern Wechelderzande!!  

Na heel wat druk van de oppositie, het maandelijks agenderen op de 

gemeenteraad en voorstellen in te dienen, is het bestuur toch moeten 

ingaan op dit voorstel.  De participatie is alvast goed opgestart.  

Je merkt het, het is niet altijd wat het lijkt te zijn.  

Wat konden we lezen over de stand van zaken ivm …  

Het zwembad?  De blunderschool in Gierle? Bomenkap Heggelaan?  

Kostprijs van nieuw gemeentehuis? Huize Goedschalkx dat een politiecommissari-

aat moet worden? Het toekomstige nieuwe containerpark? De aanpak van zwerf-

vuil? …  

20 Jaar Solidariteitsraad: Scholenactie.  Je kon het lezen: Elk jaar wordt een project van de solidariteitsraad 

voorgesteld in de scholen en wordt er rond dit thema gewerkt. ..... 

MAAR iets verderop:  Dit jaar werd er geen specifiek project voor-

gesteld? Wat is er dan misgelopen? We stelden de vraag op de 

gemeenteraad, kregen een mooi geformuleerd antwoord dat er 

toch overal een actie geweest is, maar dit kan de waarheid niet 

verhullen dat er dikke onenigheid is geweest en een gebrek aan 

sturing vanuit de gemeente, wat heeft geleid tot een versnippering 

van de activiteiten in de verschillende scholen. Volgend jaar zal het 

beter zijn is er ons beloofd... 
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