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SINT-HUIBRECHTS-LILLE

Lille blieft Lille!

Als Lillenaren weten we wat een fusie 
betekent én weten we onze Lilse ei-
genheid te bewaren. Samen met jullie 
willen we dit ook doen in het nieuwe 
Pelt. Geef je het samen met ons vorm?



Veilige en vlotte fietsverbindingen
• Over het traject van de Zandstraat hebben we samen met 

vele inwoners en gebruikers een waardevol participatietraject 

doorlopen. In het voorjaar voeren we uit wat jullie hebben be-

slist en wordt er een gescheiden fietspad aangelegd.

• Op de Kaulillerweg pakken we het wegdek en de fietspaden 

aan. We zorgen voor voldoende brede en comfortabele fiets-

paden zodat iedereen zich veilig met de fiets kan verplaatsen.

Voor jong en oud
• De Passantenhaven in Lille is een gezellig plekje wat we graag 

meer in de kijker willen zetten. We maken er een aangenaam 

verblijfsplekje van voor jong en oud waar je rustig kan keuve-

len of spelen met het water.

• We werken mee aan de bouw van het nieuw woonzorgcentrum 

Teutenhof in het hartje van Lille. Je zal er de bibliotheek in 

kunnen terugvinden en met een renovatie van de muziekzaal 

zorgen we voor een uitstekende samenwerking met buurt en 

verenigingen.

Masterplan Bosuil
• Samen met de betrokken partners werken we aan een master-

plan op de site van de Bosuil. Met dit masterplan voorzien we 

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor elkeen.

Samen groeien
• Landwaarts is onze partner om de site Kampstraat-Schutterij-

straat te ontwikkelen. Zo krijgen gezinnen de mogelijkheid om 

een betaalbare woning aan te kopen.

• Sint-Elisabeth, of beter gekend als ‘t Fierkant, is sterk verbon-

den met ons als Lillenaren en de school. Samen met Sint-Elisa-

beth zorgen we voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen 

voor Sint-Elisabeth en kunnen er sociale woningen gereali-

seerd worden op Fierkensbroek.

• De KMO-zone op het Heikesveld heeft ondertussen stevi-

ge wortels in Lille. We zorgen voor een verdere invulling van 

KMO-zone Heikesveld en blijven onze ondernemers voluit on-

dersteunen.

Liesbeth Fransen

Ann Kauffmann

Juul Vrolix



SMEETS Frank

VAN DORPE Ann

FRANSEN Dennis

FRANSEN Jaak

GIELEN Leen

MENTENS Werner

EMMERS Inge

DIDDEN Chris

VANSEGGELEN Dirk

KENIS Katrien

SCHILDERMANS Roy

SCHUURMANS Heidi

VAN MOLL - HORIONS Anita

FRANSEN Liesbeth

KAUFFMANN Ann

VROLIX Juul

VAN GERVEN Carine

KUPPENS Els

MISPOULIER Jelle

NOUWEN Fien

VANENDERT Dominiek

WILMS Anneke

LOOS Stijn

KAUFFMANN Tonny

FRANSEN Emma

VALKENBORGH Niels

KLOK Sarah

VANDEBROEK Jasper

UMANC Canan

SCHILDERMANS Josée

DRIESKENS Raf
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V.u. Roger De Graaf, Veenbeslaan 19, 3900 Overpelt

Wij staan klaar om er ook de komende 6 jaar te zijn voor Lille.
Mogen wij op uw stem rekenen?


