
De bouw van het nieuwe Woonzorgcentrum 
Zonnestraal die in de vorige legislatuur door 
toenmalig OCMW-voorzitter Armand De 
Baets werd opgestart, nadert zijn einde. Er is 
weliswaar een vertraging van 2 jaar maar het 
resultaat mag gezien worden. Het is een mooi 
gebouw geworden maar nog veel 
belangrijker dan de buitenkant is wat er 
binnen gebeurt! 
Dagelijks geven verpleeg- en zorgkundigen 
samen met het ondersteunend logistiek 
personeel het beste van zichzelf voor de 
bewoners van het Woonzorgcentrum (WZC). 
Welke bewoners/residenten wonen er in het 
WZC? Op 30/09/2017 verbleven er 83 

residenten, met een gemiddelde leeftijd van 
87 jaar en 3 maand en een gemiddelde 
verblijfsduur van 2 jaar en 11 maand (OCMW 
Lint, kwartaalrapport 3/2017). Het 
verplegend en verzorgend personeel helpt 
iedere bewoner volgens hun specifieke 
zorgbehoeften.    
CD&V Lint geeft dan ook aan alle vrijwilligers, 
logistieke medewerkers, zorgkundigen, 
verpleegkundigen én het leidinggevend 
personeel van het Woonzorgcentrum 
Zonnestraal een pluim! Daarnaast willen we 
Armand De Baets, bezieler van dit project, ook 
nog eens uitdrukkelijk bedanken. Dikke 
proficiat ! 

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Stanny Tuyteleers
(Stanny.Tuyteleers@telenet.be)

in Lint
Lint.cdenv.be
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Graag wil ik jullie een gelukkig 
nieuwjaar wensen. Een jaar van goede 
gezondheid en vrachten voorspoed! 
Het voorbije jaar hebben wij alle wijken 
van Lint bezocht en mochten we 
telkens enthousiaste Lintenaren 
begroeten. Gezellig praten over allerlei 
zaken, iets drinken, iets eten. De vele 
ingevulde enquêtes hebben ons heel 
wat  zuurstof gegeven voor het op stapel 
staande verkiezingsprogramma.
Waarvoor dank ! 
2018  is een belangrijk , zelfs cruciaal jaar 
want op zondag 14 oktober gaan we 
terug naar de stembus. Jullie kunnen 
als Lintenaren een belangrijke keuze 
maken: heeft het huidige bestuur 
degelijk werk geleverd of jullie geven 
hen een onvoldoende? Aan anderen 
dan om het beter te doen. Wij zijn alvast 
benieuwd wat dit bestuur het laatste 
jaar nog gaat verwezenlijken en we 
blijven erop toezien dat er geen 
onnodige kosten meer zullen gemaakt 
worden. 
Stanny Tuyteleers

WOONZORGCENTRUM ZONNESTRAAL



Afscheid van een 
schooldirecteur
39 jaar... zolang is Lieven Herreman verbonden geweest aan de Gemeentelijke 
Jongensschool, later de GBS. 

Graffiti in de 
dorpskern? 
Misschien keken sommigen raar op toen 
ze de graffititekening op de kerkmuur 
bemerkten … Dit kunstwerk werd door Eli 
Frenken gemaakt ter gelegenheid van het 
175-jarig bestaan van onze parochie Onze-
Lieve-Vrouw Geboorte. Je ziet er o.a. 
Adriaan Eykens, de pastoor die in het begin 
van de 19de eeuw aan de basis lag van de 
zelftandige parochie Lint, onze huidige 
bisschop Johan Bonny en paus 
Franciscus. 
Wij houden van deze moderne, kleurrijke 
toets in onze dorpskern ! 

Als frisse twintigjarige begon hij in 
september 1978 aan zijn opdracht in de 
school. Als jonge leerkracht moest hij 'de 
gaatjes opvullen' en gaf hij les in alle 
hoogste klassen. Daarnaast waren er 
uiteraard z'n gezin, de volleybal en volgde 
hij nog veel opleidingen. Na 8 jaar voor de 
klas te hebben gestaan, toen voormalig 
directeur Louis Goossens in 1986 op 
pensioen ging, werd Lieven aangesteld als 
directeur. Toen begon een periode van 
grote veranderingen, niet in het minst 
omdat hij zijn geliefde bezigheid, het 
lesgeven, aan de kant moest schuiven. 
Eind jaren negentig werd het lager 
onderwijs dan verplicht gemengd. Lieven 
zag al snel in dat een kleuterafdeling 
noodzakelijk zou zijn om de doorstroming 
naar de lagere school te garanderen. Vijf 
jaar later, na een verblijf in 
containerklassen en tijdelijke opvang, was 
de nieuwbouw van de kleuterafdeling een 
feit. Toen kreeg de school ook een nieuwe 
naam, nl GBS of gemeentelijke 
basisschool met kleuterafdeling Klimop. 

Op de vraag naar Lieven zijn mooiste 
herinneringen was het antwoord divers: 
het belangrijkste was het laagdrempelig 
kunnen werken met een goed team, 
leerlingen en ouders, de opbouw van een 
gemengde school met kleuterafdeling, het 
nieuwe gebouw én het feit dat GBS zich 
onder zijn leiding kon profileren als een 
muzische school met plaats voor diverse 
creatieve uitingen. 
Gedurende 39 jaar heeft Lieven 
samengewerkt met 6 schepenen en 6 
verschillende besturen. Het is jammer dat 
hij zijn levenswerk niet volledig kon 
afmaken wegens ernstige menings-
verschillen qua visie en taakverdeling met 
het huidige bestuur dat een abrupt einde 
aan zijn loopbaan maakte. 
Bedankt Lieven voor al die jaren en die 
kleine duizend leerlingen die jij, samen 
met je team, veilig door de eerste jaren van 
hun leven hebt geleid.  
Geniet nu maar van je welverdiende rust 
en denk terug aan de mooie dingen uit je 
actieve loopbaan! 

Na vele maanden van onzekerheid of zij nog 
een stek in onze gemeente zouden 
behouden is de Lintse brandweer eindelijk 
ingetrokken in de nieuwe kazerne in de Van 
Putlei. 
Al snel kwamen de eerste klachten van de 
buurtbewoners die door het schilderen van 
gele lijnen een deel van de straat niet meer 
kunnen gebruiken om te parkeren. De 
oplossing was om aan de andere kant te 
gaan staan maar dan is de rijweg te smal voor 
de brandweer en dus heeft de gemeente ook 
hier parkeerverbod opgelegd... Wij kijken uit 
naar de oplossing voor dit acute probleem. 
Nu is er een tweede episode, waar de politie 
het slachtoffer van wordt. 
De gemeente Kontich besliste om het 
gemeentehuis te renoveren en te 
bestemmen voor zowel gemeente- als 
OCMW-personeel. Hierdoor is er geen plaats 
meer voor de wijkpost van de politie. In 
overleg met het politiecollege is er dan 
beslist om de wijkposten van Kontich, Lint 
en Hove te centraliseren in een nieuw 
gebouw in Kontich op de Romeo-site (het 
oude rijkswachtgebouw) 
De kostprijs van dit nieuwe gebouw wordt 
begroot op 2.500.000 euro. Volgens het 
politiecollege      zou     dit    kunnen     worden

 betaald   door   het   wegvallen  van de huur        
(+/- 140.000 euro) die nu wordt betaald aan 
de respectievelijke gemeenten. Maar hierbij 
komen ook nog kosten voor meubilair, 
energie, groot en klein onderhoud,… 
Wat betekent dit voor de wijkwerking van 
onze gemeente ? Er zal vanaf het moment 
dat het gebouw in dienst word genomen nog 
1 wijkagent ergens in het gemeentehuis een 
bureel hebben en dit enkel tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. De 
wijkagenten zullen vanuit Kontich elke 
morgen richting Lint vertrekken om zo hun 
opdrachten uit te voeren. Zij zullen 
beschikken over een elektrische fiets en / of 
een wagen met mobiel bureel. Momenteel 
zijn er twee wagens voor de ganse 
politiezone... 
Naast de financiële impact voor Lint is er nog 
een bijkomend probleem : het nieuwe 
centrale wijkkantoor te Kontich is niet met 
het openbaar vervoer bereikbaar. Volgens 
de korpschef en burgemeester 
Debrabandere zal iedere inwoner terecht 
kunnen bij de wijkagent op het 
gemeentehuis. CD&V betwijfelt dit en zal het 
dossier van nabij opvolgen … 

Onze prijswinnaars

De winnaars van de affiche-actie “Veilig 
Schoolbegin” wonen dit jaar op volgende 
adressen: Nieuwstraat 11, Molenstraat 7, 
Papendonk 1, Binnenveldlaan 8 en 
Elsbosken 11 
Wij belonen hen met een aankoopbon van 
“Tok-Tok” ter waarde van 20 euro. 
Wij bedanken alle Lintenaren die de affiche 
hebben voorgehangen en zo meewerkten 
aan een veilige start van het schooljaar ! 

VEILIGHEIDSBELEID IN ONZE 
GEMEENTE 
Lokale dienstverlening van politie en brandweer dreigt achteruit te boeren!
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