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Gouverneur fluit
gemeenteraadsvoorzitter Ameys terug
Gemeenteraadsvoorzitter Ameys
(Open Vld) moet alle raadsleden de
mogelijkheid geven niet-geagendeerde
verklaringen af te leggen en moet alle
raadsleden en fracties toelaten daarop
te reageren.
Het was dus fout van de gemeenteraadsvoorzitter om raadslid Kristien
Van Vaerenbergh (N-VA) het woord
te weigeren na een verklaring van de
burgemeester. Dat besluit de gouverneur na onderzoek van een klacht van
Kristien Van Vaerenbergh.
Na de woelige gemeenteraad van oktober diende oppositieraadslid Kristien
Van Vaerenbergh klacht in bij de gouverneur tegen gemeenteraadsvoorzitter
Ameys. Dit omdat hij een niet-geagendeerd punt liet behandelen en enkel
het woord gaf aan zijn partijgenoot
de burgemeester. De oppositie mocht
niet reageren, hetgeen volgens Van
Vaerenbergh niet reglementair was. De
gouverneur geeft haar nu gelijk.

Nieuwjaarsreceptie

LENNIK2 EN N-VA LENNIK
Zondag 28 januari om 11 uur
‘De 7’ - Vanderkelenstraat 7

N-VA Lennik schenkt 750 euro aan Music for Life

“Enkel de burgemeester
laten spreken, kan niet.”
Kristien Van Vaerenbergh,
gemeenteraadslid

De Lennikse N-VA-afdeling schonk
eind december 750 euro aan Music
for Life. Het geld komt ten goede aan
twee verenigingen, Hartekamp en
Zonnebloemblaadjes, die zich inzetten
om kinderen met een beperking een
zomerkamp te gunnen. In totaal zamelden
alle N-VA-afdelingen 51 735 euro in, een
recordbedrag. Kristien Van Vaerenbergh
ondersteunde als meter de VlaamsBrabantse afdelingen.
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N-VA-motie voor eigen rechtbanken in
Halle-Vilvoorde goedgekeurd
De gemeenteraad van Lennik keurde een motie van Kristien Van
Vaerenbergh (N-VA) goed waarin ze vraagt eigen rechtbanken te
installeren in Halle-Vilvoorde. Nu moeten rechtszoekenden vaak nog in
Brussel naar de rechtbank, met alle nadelen van dien. Sinds 2014 beschikt
Halle-Vilvoorde al over een eigen parket. “Met eigen rechtbanken zou
Halle-Vilvoorde eindelijk een volwaardig arrondissement los van Brussel
zijn”, zegt Van Vaerenbergh.
De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen.
Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige
kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde –
geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing
of seponering.
Sinds april 2014 telt ons land nog slechts twaalf gerechtelijke arrondissementen.
De wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk
arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant.

“Veel verdachten
kiezen bewust voor
de laksere Franstalige
rechtspraak.”
Kristien Van Vaerenbergh,
gemeenteraadslid

Stilzitten van Open Vld-CD&V-coalitie kost Lennikenaar
veel geld
De huidige Open Vld-CD&V-coalitie maakt nauwelijks werk van de uitvoering van de door haar geplande
investeringen. Dat stelt fractievoorzitter Geert De Cuyper. Zo blijkt dat er de laatste jaren amper veertien
tot zestien procent van de geplande investeringen werd uitgevoerd. Dat is geen besparing voor de Lennikse
belastingbetaler, integendeel. Door het gebrek aan daadkracht en opvolging van de investeringsdossiers,
loopt de kostprijs van de geplande werken alsmaar hoger op.
 De verbeteringswerken aan de

Terwijl het Open Vld-CD&V-college in
het verleden steeds maar aankondigde
belangrijke investeringen tijdens haar
bestuursperiode 2013-2018 te zullen
uitvoeren, blijkt nu dat niet alleen
een hele reeks werken slechts na haar
bestuursperiode zullen worden uitgevoerd,
maar ook dat de kostprijs intussen alsmaar
hoger oploopt.

Schapenstraat zouden plaatsvinden
in 2015-2019 en zouden 3 708 000
euro kosten. Deze werken werden nu
verdaagd naar 2019 en zouden 4 818 528
euro kosten.
 De feestzaal Jo Baetens zou in 2015
en 2016 vernieuwd worden voor een
totaalbedrag van 1 450 000 euro.
Deze werken werden intussen
(voorlopig) uitgesteld tot 2018 en
zouden 1 980 000 euro kosten.

 Het gemeentehuis zou in 2015 en

2016 heringericht worden voor een
totaalbedrag van 400 000 euro. Deze
werken zullen nu ten vroegste dit jaar
een aanvang nemen en zullen minstens
760 000 euro kosten.
 De fietspaden in de Frans Van der
Steenstraat en de Frans Luckstraat
zouden in 2015 en 2016 worden
uitgevoerd voor een bedrag van
397 000 euro. Deze werken werden
echter verdaagd naar 2017-2018 en
zullen nu 1 318 570 euro kosten
(x 400 procent).

lennik@n-va.be

“Werken uitstellen
kost veel geld.”
Geert De Cuyper,
fractievoorzitter

Bijgevolg kosten enkel deze vier investeringswerken nagenoeg 2,9 miljoen euro méér aan
de Lennikse belastingbetaler en dit doordat
de huidige meerderheid vooreerst weinig
realistische werken aankondigt, vervolgens
nauwelijks werk maakt van de uitvoering
van haar investeringsdossiers en om de
haverklap studiebureaus aanstelt om die
dossiers ten slotte nauwelijks op te volgen.
Nochtans draagt de beleidsdoelstelling als
titel: “We voeren een zuinig en gezond
financieel beleid”.
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N-VA blijft ijveren voor
adequaat parkeerbeleid
Lid in de
kijker!

Frieda Van Belle
 60 jaar
 Verpleegster
 Mama van drie volwassen kinderen
 Eet graag spaghetti
 Voor de film Love Story blijft ze zeker thuis
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Hoe lang woon je al in Lennik?

Ik woon nu zestien jaar in Lennik. Dat is nog niet zo
lang. In elk geval minder lang dan de periode dat ik in
Duitsland woonde. Ik ben er opgegroeid en verbleef er tot
mijn 18 jaar.
2

Wat zijn je indrukken van Lennik?

Ik werd in Lennik héél goed opgevangen en verkreeg er
ook een sociale woning. Dat zal ik niet vergeten. Het is een
aangename gemeente met alles wat je nodig hebt: winkels,
apotheek … Er zijn ook veel mooie plekjes in Lennik.
Soms heb ik wel de indruk dat er aan vriendjespolitiek
gedaan wordt. Daar heb ik het moeilijk mee: ik kan niet
goed tegen mensen die doen alsof om iets te verkrijgen.
3

Wat doe je van werk?

Ik heb jarenlang nachtdienst gedaan als verpleegster bij
‘De Bijtjes’ in Inkendaal, Vlezenbeek. Het is niet echt werken, maar ik hou me tijdens de vakanties ook bezig met de
kleinkinderen.
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Wat spreekt je aan in de N-VA?

De N-VA spreekt de taal van de gewone mens. De uitleg
van Bart De Wever is logisch en houdt steek. Ook Theo
Francken waardeer ik. Zijn beleid is streng maar
rechtvaardig.

I n onze pop-upcafés informeerden we naar
uw mening over het parkeerbeleid in Lennik.

In 2017 hield de N-VA samen met kartelpartner
Lennik2 huisbezoeken die eindigden in pop-upcafés in
de vier deelgemeenten. Bedoeling was de Lennikenaren te
bevragen rond een aantal kwalijke punten in het huidige
Lenniks beleid.
Een van de vragen die we aan de Lennikenaar voorlegden luidde als
volgt:
“Het huidige parkeerreglement (zones, parkeertijden, controles …)
op en rond het Marktplein in Lennik Centrum is goed.”
 Niet minder dan 55,28 procent van de bevraagden kon zich niet
vinden in het gevoerde parkeerbeleid. (28,27 procent gaat helemaal niet akkoord en 27,01 procent is niet akkoord).
 Slechts 26,30 procent ging akkoord met het door Open Vld-

CD&V gevoerde beleid (10,52 procent ging helemaal akkoord,
15,78 procent ging akkoord).

 18,42 procent van de bevraagden beantwoordde deze vraag niet of

stond neutraal tegenover deze vraagstelling.

Conclusie: de meerderheid van de Lennikenaars vindt het huidige
parkeerbeleid een miskleun.
Wij engageren ons om een nieuw adequaat parkeerreglement in te
voeren tijdens de volgende bestuursperiode.

Gemeentepersoneel, bedankt!
Het Lenniks gemeentepersoneel kreeg bezoek van een delegatie van de gemeenteen OCMW-raadsleden van de N-VA-Lennik²-fractie. Kort na nieuwjaar gaan
de raadsleden telkens langs op de verschillende diensten met pralines, nu al
voor de vijfde opeenvolgende keer.
Daarmee wil de fractie aan de gemeentepersoneelsleden erkenning tonen voor
hun inzet en dit ook wanneer de omstandigheden soms moeilijk zijn. Er is de
laatste jaren bijvoorbeeld heel wat verloop bij het personeel, er zijn besparingen,
reorganisaties, enzovoort.

 aadsleden Geert De Cuyper, Kristien Van VaerenR
bergh, Lien De Slagmeulder, Viviane Tielemans en
Gun Mignon bedankten het personeel.

www.n-va.be/lennik

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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