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LENNIK
Vier mee drie jaar N-VA
Lennik!
ZONDAG

9

JUNI
2013
Hou zondag 9 juni zeker vrij, want
dan vieren wij onze derde verjaardag
met een boeiende gastspreker en entertainment met Fried Ringoot!
Iedereen hartelijk welkom om 11u30
in ons lokaal gelegen A. Vanderkelenstraat 7 in 1750 Lennik

Belastingsverhogingen in Lennik
“Lennik heeft dan wel een positieve begroting, maar deze bulkt van de belastingverhogingen die rechtstreeks de zwakkeren en het verenigingsleven
raken. Van ‘het warme Lennik’ waarmee burgemeester De Knop in 2012 verkiezingscampagne voerde, blijft dus niet veel meer over.” Dat besluit gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh namens de fractie N-VA-Lennik².
Vooral sport- en cultuurverenigingen krijgen rake klappen: door besparingen
verliezen zij enerzijds een deel subsidies.
Anderzijds, door het verhogen van de huurprijzen van de gemeentelijke zalen, zullen net
zij extra moeten bijdragen aan de Lennikse
gemeentekas. “Burgemeester De Knop voerde
campagne voor een warmer Lennik. Maar wie
gelooft haar nu nog na deze financiële kaalslag op de verenigingen? Hopelijk verliezen ze
na hun centen ook hun motivatie niet”, merkt
Kristien Van Vaerenbergh op.
Gepensioneerden, weduwen en andersvaliden
op hun beurt, krijgen van De Knop voortaan
geen toelage meer voor vuilniszakken. Van
Vaerenbergh vindt dit koud en asociaal: “Deze
groep mensen moet zich al vaak behelpen
met een beperkt inkomen en uitgerekend zij
worden nu afgeschilderd als grote vervuilers
die nu ook meer moeten betalen voor vuilniszakken. Hebben ze daar wel centen voor?
Onbelangrijk volgens De Knop.”

Kristien Van Vaerenbergh:
“Open Vld-burgemeester
De Knop beloofde een warmer Lennik maar verhoogt
allerlei taksen en belastingen. Wie gelooft haar nog?”

V.U.: Bé Fries, Negenbunder 64,1750 Lennik

Van Vaerenbergh ziet in de begroting bovendien nog heel wat andere belastingsverhogingen: “Het afleveren van rijbewijzen zal in plaats van 16 euro nu 25 euro
kosten. Een stijging van 9 euro of dus meer dan 50%. Identiteitskaarten worden
ook bijna 20% duurder en zullen nu 20 euro kosten in plaats van 17 euro. Ook het
afleveren van vergunningen wordt fors duurder. Misschien zijn dit volgens burgemeester De Knop geen belastingsverhogingen, in elk geval wordt er toch meer
geld uit de zakken van de burger gehaald. Van een liberale bestuursploeg zou je
dit niet verwachten.”
U zal meer betalen:
• rol huisvuilzakken worden duurder (van 35 naar 40 euro = +14 %)
• huurprijs sporthal en feestzalen stijgt (van 175 naar 250 euro = +42 %)
• rijbewijzen (van 16 naar 25 euro = +56 %)
• identiteitskaarten (van 17 naar 20 euro = +17 %)
• het afleveren van allerhande vergunningen

www.n-va.be/lennik

Lien heeft een hart voor Lennik

Lid in de kijker: Christel O

N-VA-gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder wil dat de gemeente twee automatische reanimatietoestellen aankoopt. Deze defibrillatoren kunnen levens redden.
Ze worden gebruikt om mensen door een stroomstoot te reanimeren bij een hartstilstand. De Slagmeulder wil deze toestellen plaatsen op drukbezochte locaties
zoals de sporthal en de Lennikse Markt. De meerderheid (LB-CD&V) stemde tegen
maar beloofde wel de mogelijkheid tot aankoop te onderzoeken. Daarmee volgde
ze dan toch het voorstel van Lien.

Wat zijn je eerste indrukken van de gemeenteraad?
Werk je nu nog in de politiek?
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Hoe ervaar je de werking van N-VA-LenVanwaar je interesse voor de politiek?
nik²?
Ik kom uit een familie waar “de politiek” (op alle niveaus) Bij N-VA-Lennik² ben ik in een hechte ploeg terechtgekosteeds een belangrijk onderwerp van gesprek is geweest. men, waar iedereen zich met veel enthousiasme en geMijn interesse ervoor is vooral ook gewekt door de paar drevenheid inzet. Maar om dan meteen van bij de eerste
jaren die ik heb gewerkt op een ministerieel kabinet (in deelname aan de verkiezingen naar de gemeenteraad te
de Vlaamse regering van Gaston Geens). Ik heb daar het gaan, was meer dan een verrassing. Dat mandaat ter harte
politieke leven van dichtbij meegemaakt, en die microbe nemen vergt veel inwerktijd en energie, maar is tegelijkerlaat je daarna niet meer los. Toch heeft de stap naar een tijd ook heel boeiend. De jarenlange ervaring van Geert
actief engagement in de gemeentepolitiek nog heel wat De Cuyper, Etienne Van Vaerenbergh en Erik O zijn dan
tijd gevraagd, en is er uiteindelijk gekomen door de over- ook van cruciaal belang om “op dreef te geraken” in de
tuigingskracht van Erik O.
gemeentepolitiek. Daarnaast weet ik mij ook voor 100 %
gesteund door mijn familie en vrienden.

Wie is Christel?

“Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7 procent overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4
minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan
is er tot 70 % kans om te overleven. Een defibrillator installeren op een plaats waar
veel mensen komen is dus letterlijk levensbelangrijk”, aldus Lien De Slagmeulder.
De meerderheid keurde het voorstel niet goed. Omdat ze het toch genegen waren,
beloofden ze het voorstel van de oppositie verder te onderzoeken, onder andere
door het voor te leggen aan de provinciale gezondheidsinspecteur. Lien De Slagmeulder vreest echter dat de aankoop van deze toestellen hiermee op de lange
baan wordt geschoven.

Lien De Slagmeulder: “Defibrillatoren
kunnen levens redden. De meerderheid
mag de aankoop niet op de lange baan
schuiven.”

Nieuw bestuur voor N-VA Lennik
Tijdens een recente ledenvergadering kozen
de leden van N-VA Lennik Bé Fries als
nieuwe voorzitter.
Bé Fries is 39 jaar oud en werkzaam als
account manager in de telecomsector. In
haar vrije tijd is ze tevens gids in het Huis
van de Toekomst in Vilvoorde. Ze krijgt de
steun van Svea Vermeersch, die verkozen
werd tot ondervoorzitter. Svea is 20 jaar
oud en studeert journalistiek. Gun Mignon,
Hilde Van Meulder, Lien De Slagmeulder,
Daniël Weemaels en Lieven Vandervennet
werden verkozen als bestuurslid.

Krijgt Lennik volkstuintjes?
Als het van N-VA-Lennik²-gemeenteraadslid Geert De Cuyper zou afhangen, dan kwamen
er volkstuintjes in Lennik voor mensen die graag tuinieren maar daarvoor de ruimte niet
hebben. Dit jaar maakt het Vlaams Gewest 300 000 euro subsidies vrij voor gemeenten die
volkstuintjes willen aanleggen. De Cuyper bereidde het hele dossier al voor, het gmeentebestuur moet nu alleen nog meewillen.

Deze vrouwelijke tandem zal N-VA Lennik leiden samen met de mandatarissen en de andere verkozen leden van het
bestuur.
Ook de gemeenteraadsleden en OCMW-mandatarissen maken deel uit van het bestuur. Het gaat hier om Geert De
Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Jasper De Bruyn, Fried Ringoot, Christel O, Viviane Thielemans, Chris Van Belle
en Ernest Vankelecom.

Volkstuintjes spelen op veel plaatsen al lang een belangrijke rol voor mensen die graag tuinieren maar daar de plaats niet voor hebben. De tuintjes dienen daarbij niet alleen om te tuinieren, maar ook als ontmoetingsplaats. Hun sociale rol mag dus zeker niet onderschat worden.
De volkstuintjes van vandaag staan voor ontmoetingen, gezelligheid, recreatie, en een stuk
natuurbeleving in stad of dorp. Bovendien zetten ze aan tot meer beweging en het bewuster
worden van gezonde voeding. “Ook in Lennik moet dit dus mogelijk zijn”, stelt De Cuyper.

Jaarlijks mosselfestijn groot succes
Gezelligheid
troef op onze
mosselkermis

Geert De Cuyper: “Volkstuintjes staan voor ontmoetingen, gezelligheid
en recreatie. Dit moet in
Lennik mogelijk zijn.”

Ook dit jaar organiseerden we met de kartelpartner ons jaarlijks mosselfestijn. Langs deze weg wensen we alle aanwezigen, en de helpende handen in het bijzonder, te danken voor hun steun!

lennik@n-va.be

www.n-va.be/lennik

Dit jaar maakt het Vlaams Gewest daar trouwens 300 000 euro subsidies voor vrij. Gemeenten
die centen willen krijgen moeten wel een dossier indienen. Aangezien N-VA-Lennik² constructieve oppositie wil voeren voor een warm Lennik, overhandigde Geert De Cuyper een al volledig voorbereid dossier aan het gemeentebestuur. Hij denkt dat er in Lennik voldoende ruimte
is om volkstuintjes aan te leggen, bijvoorbeeld aan het terrein achter en naast de WCD’s. Maar
ook aan de restpercelen van de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken.

Financieel schandaal van de eeuw

FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.

➦ Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
redding van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?

➦ Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie

(het ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

