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Woordje van 
de voorzitter
Beste Lintenaren,

Dit jaar en ook 2019, zijn verkiezingsjaren en 
dus twee belangrijke jaren. We hebben, als 
burger, de kans om een gevoerd beleid goed 
of af te keuren.

Dat er met het beleid van de huidige coalitie 
van N-VA, Groen en SPA in onze gemeente 
Lint één en ander misliep hoef ik u niet te 
vertellen. Als opmerkzame burger merkte u 
dit zelf ook wel.

Het volbouwen van de laatste stukjes groen, 
de toestand van het park en omgeving, de 
dikwijls slordige toestand van onze gemeente 
in het algemeen, zijn menig Lintenaar een 
doorn in het oog. Terecht volgens mij.

Het Vlaams Belang wil verandering, maar 
dan wel echte verandering deze keer. Niet 
zoals de N-VA verandering beloofde en uit-
eindelijk niets deed.

Onze partij wil van Lint terug een aangena-
mere gemeente helpen maken waar het goed 
om leven is en waar er nog een stukje groen 
overblijft, waar we ons niet blauw betalen 
aan belastingen en waar onze kinderen en 
kleinkinderen graag zullen wonen.

Helpt u ons om dit te realiseren?

Johan Verreyt
Afdelingsvoorzitter

Op de eerste gemeenteraad van 2018 
kwamen een hondertal buurtbewoners en 
VB-sympatisanten uit Lint, Kontich en Hove 
hun ongenoegen uiten over de beslissing van 
minister Joke 
Schauvlieghe 
om toch een 
milieuvergun-
ning te ver-
lenen aan 
H e l i v e n t u re 
voor de uit-
bating van 
een heliha-
ven. Begin 
januari had-
den ze reeds 
hun onge-
noegen laten 
blijken omdat 
u i tge rekend 
minister Joke 
Schauvlieghe 
aanwezig was 
op de nieuw-
jaarsreceptie 
van CD&V in 
de AED film-
studio’s. Een 
gesprek tussen 
de minister en 
het actiecomité leverde niets op.

Tijdens het vragenhalfuurtje voor de gemeen-
teraad antwoordde de burgemeester op de 
vragen van het actiecomité. De burgemees-
ter bevestigde dat de gemeente steeds een 
negatief advies gaf in verband met de heli-
haven en dat ze nu ook de vergunning zullen 
aanvechten bij de Raad van State met een 
annulatieberoep en een vernietigingsproce-
dure. De raadsmannen van de gemeente 
zullen op de zaak gezet worden. Anderzijds 
stelde de burgemeester dat hij wil onderhan-
delen met Heliventure en AED studio’s om te 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. Volgens 
Vlaams Belang is dit een hoogsteigenaardige 
piste; enerzijds in beroep gaan bij de Raad 
van State tegen de beslissing en anderzijds 

onderhandelen over de zelfde beslissing met 
Heliventure. Begrijpe wie begrijpen kan!

Het Vlaams Belang blijft van mening, zoals wij 
reeds in 2014 
stelden, dat 
een helihaven 
met uitgebrei-
de activiteiten 
niet thuis-
hoort in dit 
sterk bevolkte 
gebied. De 
bijna 4000 
i n g e d i e n d e 
b e z w a a r -
schriften tegen 
de inplanting 
van de heli-
haven bevesti-
gen dit alleen 
maar. Lint is 
een residenti-
ele en rustige 
g e m e e n t e . 
De omgeving 
van de site is 
nog groen met 
aangrenzend 
agrarisch- en 
natuurgebied 

en bewoning. Het bestuursakkoord van de 
gemeente Lint stelt: “Om onze gemeente 
leefbaar te houden voeren we een ruimtelijk 
beleid dat inzet op het behoud van landelijke 
open, groene ruimten, parken en landschap-
pen.” Een helihaven heeft geen enkele toe-
gevoegde waarde voor de gemeente en ver-
oorzaakt enkel geluidsoverlast en vervuiling.

Het is onaanvaardbaar dat in tijden waarop 
de Vlaamse overheid ingevolge de Europese 
richtlijn omgevingslawaai investeringen doet 
inzake geluidsschermen voor lawaai van 
autoverkeer en spoorverkeer, terwijl men 
tegelijkertijd in drukbevolkte gebieden heliha-
vens gaat inrichten.

Geen helihaven in Lint!
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Ons park
Wie af en toe eens gaat wandelen in het 
gemeentepark zal al wel vastgesteld hebben 
dat dit er niet echt verzorgd bij ligt. Overal 
liggen lege bier- en frisdrankblikjes, papier, 
plastic zakjes enz. Ondanks de aanwezigheid 
van enkele vuilbakken vinden sommige inwo-
ners het nodig om hun rommel her en der te 
laten slingeren. Dat is uiteraard niet de schuld 
van het Lintse bestuur, maar datzelfde Lintse 
bestuur zou er wel voor kunnen zorgen dat de 
boel, desnoods alle dagen, opgeruimd wordt.
Nog niet zolang geleden ontsnapte de turn-
zaal en ook de achterliggende opslagruimte 
aan een ramp. Hangjongeren vonden het 
nodig om een van de rustbanken die daar 
staan, in brand te steken.

Al snel dreigde het vuur over te slaan naar de 
opslagruimte en bij uitbreiding de turnzaal. 
Gelukkig gebeurde dit niet en bleef de turn-
zaal gespaard.

Aan de ingang van ons park staat een bordje 
dat het park niet toegankelijk is na zonson-
dergang. Toch blijven een aantal jongeren dit 
wel doen en richten ze schade aan. Is het echt 
zo moeilijk om aan de politie te vragen om op 
regelmatige basis eens door het park te gaan 
en de aanwezige jongeren duidelijk te maken 
dat ze moeten ophoepelen? Iedereen weet 
toch waar deze gasten bijeen komen...

Johan Verreyt

Ondanks de verkiezingsbeloften van alle 
Lintse partijen om Lint leefbaar te houden gaat 
de verkavelingsdrift gewoon verder. En dan 
hebben we het vooral op het kartel GROEN/
SP.a olv de groene schepen van Ruimtelijke 
Ordening.

In de vorige legislatuur zat het kartel 
GROEN/SP.a samen met Vlaams Belang 
in de oppositie. Zij stemden toen tegen elke 
nieuwe verkaveling. Zij schreven hierover 
zelfs een artikel, op het einde van vorige 
legislatuur, in hun blad “GROEN”, getiteld: 
de verkavelingswoede in Lint. Andere publi-
caties van GROEN stelden onder meer het 
volgende, ik citeer: “Laten we het uitzicht van 
onze gemeente over aan bouwpromotoren en 
projectontwikkelaars? Als GROEN blijven wij 
ons verzetten tegen nog meer verkavelingen.” 
De fractieleider van het kartel stelde toen nog 
dat het bestuur niet goed bezig was indien het 
kiest om elk “gat” toe te bouwen. Vandaag 
bouwt de meerderheid van N-VA/Groen/
SP.a elk gat dicht.

Ook SP.a blijft niet achterwege in haar publi-
caties met oa de volgende quote: “De voor-
bije jaren hebben vooral de verkavelaars zich 
baas getoond in Lint. Wij (SP.a) zullen die met 
veel plezier weer hun plaats leren kennen!”.

Het kartel Groen/SP.a was in de vorige 
legislatuur, zoals Vlaams Belang, tegen 
een toetreding van de gemeente Lint tot het 
Hoofdstedelijk gebied Antwerpen waar-
door er meer en kleinere percelen moesten 
bebouwd worden. Nu zorgt deze fractie er 
mee voor dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd 
wordt.

Deze meerderheid van N-VA/Groen/SP.a 
keurde verschillende verkavelingen goed. 

Verkaveling Zevenhuizen wordt een gebied 
van meer dan 10.000m² waar een 250-tal 
woningen zullen gebouwd worden in over-
stromingsgebied. Gebied Zevenhuizen had 
een signaalgebied (de mogelijkheid om een 
gebied een andere bestemming te geven) 
kunnen worden, maar dit was geen optie 
voor de meerderheid. Het kartel Groen/SP.a 
keurde als meerderheidspartij ook de verka-
veling Laarbeemdeken goed. Bij de ontwikke-
ling van de groen- en woonzone Ganzenbol 
is er ook voorzien dat een deel kan verkocht 
worden als bouwgrond.

Verder is er nog de verkaveling 
Schranshoevelaan waar het college negatief 
advies voor uitbracht en geen vergunning gaf 
maar naliet het beroep op te volgen omdat 
het door de bestendige deputatie werd ver-
nietigd met alle gevolgen van dien.

Vlaams Belang begrijpt deze houding van 
het kartel Groen/SP.a niet. Vlaams Belang 
heeft altijd gestreefd naar een absolute ver-
kavelingstop en wil zo dat de kostbare groene 
ruimten die er nog zijn maximaal gevrijwaard 
worden. Vlaams Belang zit nog steeds op de 
zelfde lijn als toen; het zijn Groen en SP.a 
die van mening veranderd zijn en nu iedere 
verkaveling klakkeloos goedkeuren. Er werd 
nog nooit zoveel groene ruimte verkwan-
seld als tijdens deze legislatuur onder leiding 
van de GROEN(e) schepen van Ruimtelijke 
Ordening!

Vlaams Belang is nog steeds voor een leef-
baar Lint maar dit wordt met de dag moeilijker 
gemaakt door elk open stukje groen vol te 
bouwen. De aankoop door het bestuur eind 
2017 van enkele percelen landbouwgrond/
overstromingsgebied zal hier spijtig genoeg 
niets aan veranderen.

GROEN-schepen van RO blijft 
verkavelen



Uitreksel verkiezingsprogramma Vlaams 
Belang 2006:

“De bestaande sport- en recreatiezone optimaal 
benutten door eventueel een herinrichting van de 
beschikbare ruimte.

Bijkomende sportinfrastructuur voorzien voor alle 
Lintse sportverenigingen; dit is een dringende nood-
zaak omdat de bestaande infrastructuur niet meer 
voldoet aan de behoefte.

IJveren voor het eventuele 
behoud van de sportterrei-
nen in de Zevenhuizenstraat. 
Sportraad als gelijke partner 
laten meespelen; vooral als 
adviserend orgaan.”

Uitreksel verkiezingspro-
gramma Vlaams Belang 
2012:

“Alle sportverenigingen, 
aangesloten bij de sport-
raad, moeten voldoende 
ondersteund worden door 
de gemeentelijke overheid 
om het sporten in eigen 
gemeente te stimuleren, zowel voor jeugd als seni-
oren.

Het Vlaams Belang pleit voor broodnodige betere 
sportinfrastructuur, het herinrichten van de beschik-
bare sportruimten en ook nog andere mogelijk-

heden die verder moeten onderzocht worden. De 
Lintse bevolking is de laatste jaren aangegroeid met 
vele jongeren die op de één of andere manier wil-
len sporten. De gemeentelijke overheid moet daar 
dringend een antwoord op geven.”

Het Vlaams Belang is reeds sinds 2003 pleit-
bezorger voor bijkomende sportinfrastruc-
tuur in onze gemeente (oprichting commissie 
“nood aan Lintse sportverenigingen”).

Na 15 jaar is het uiteindelijk zover. De huidige 
meerderheid is begonnen aan de bouw van 
bijkomende sportinfrastructuur. De Vlaams 
Belang-fractie kan dit alleen maar toejuichen. 

De ruwbouw staat er. Hopelijk gaat de ver-
dere afwerking ook vlot zodanig dat bij aan-
vang van het nieuwe sport- en cultuurseizoen 
2018-2019 gebruik kan gemaakt worden van 
de nieuwe sportzaal, zoals gepland.

Toch heeft Vlaams Belang enkele opmer-
kingen bij het ganse project. Er was maar 
één aannemer die binnen de prijs van twee 

miljoen euro kon blijven. Het 
werd een “Design & Built”- 
onderneming; maw alles 
moet uigevoerd worden bin-
nen het vastgelegde bedrag: 
de renovatie van kleedka-
mers, douches en sanitair 
en de bouw van de nieuwe 
sportzaal, zoals gepland.

De renovatie is ondertussen 
uitgevoerd. Spijtig genoeg 
heeft men geen of te weinig 
rekening gehouden met de 
verschillende adviezen die 
werden uitgebracht door 

vooral de Vlaams Belang- fractie. De onge-
makken in de kleed- en doucheruimten blijven 
dan ook niet uit. Wij hopen dan ook dat de 
afwerking van de sportzaal vlot zal verlopen.

Inbraken in Lint
Enige tijd geleden werden weer een aan-
tal inbraken gepleegd in onze gemeente. 
Meer bepaald de Schrijverswijk was het mik-
punt van een aantal woninginbraken. Dieven 
drongen verschillende woningen binnen, 
roofden waardevolle spullen en beschadig-
den de woningen.

Ook de industriezone kreeg af te rekenen 
met dieven.

Iedereen weet dat een woninginbraak voor 
de slachtoffers een bijzonder traumatiserende 
ervaring is. Niet alleen het verlies van geld of 
goederen is erg maar het onveiligheidsgevoel 
na de inbraak is zo mogelijk nog erger.

Ook hier een oproep aan het bestuur om, in 
samenwerking met de politiezone HEKLA, er 
voor te zorgen dat er meer politiecontrole 
komt in onze gemeente.

WZC Zonnestraal

Het nieuwe woonzorgcentrum Zonnestraal nadert zijn 
voltooiing. Het project werd reeds opgestart in de 
vorige legislatuur maar zal dan toch, met een serieuze 
vertraging, in het weekeinde van 26 mei 2018 offici-
eel geopend worden.

Het is een zeer modern gebouw met mooi uitge-
ruste kamers en een nieuwe polyvalente ruimte die 
tegemoet komen aan de noden van de bewoners en 
gebruikers. Ook de omgeving van het WZC werd vol-
ledig heringericht.

Het Vlaams Belang hoopt dat er nu snel een einde 
komt aan geldverspillende zaken zoals er waren de 
veranderingsmanager, de tuchtprocedures, . . . Tevens 
hopen wij dat nu ook snel werk gemaakt wordt van 
het wegwerken van de vele overuren die het perso-
neel door allerlei omstandigheden genoodzaakt was 
te doen.

Het personeel van WZC Zonnestraal geeft dag en 
nacht het beste van zichzelf en verdient daarom onze 
waardering en een dikke proficiat!

Nieuwe sportzaal uit de startblokken!



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


