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LENNIK

www.n-va.be/lennik

Uitnodiging: 
44ste mosselfestijn 
Op 1, 2 en 3 
maart bent 
u van harte 
welkom op 
het 44ste 
mosselfes-
tijn dat we 
samen met 
Lennik² 
organiseren. 
Ook dit jaar 
vindt u ons op onze vertrouwde locatie, ont-
moetingscentrum Jo Baetens, A. Algoetstraat 
77, 1750 Lennik

Op zaterdag 1 maart mag u aanschuiven van 
18 tot 21 uur. Zondag 2 en maandag 3 maart 
kan dat van 12 tot 22 uur.

Namens N-VA Lennik wens ik iedereen uit 
te nodigen voor dit gezellig en vooral lekker 
samenzijn.

Lennik krijgt slechte punten
Uit een groot onderzoek uitgevoerd 
door Het Nieuwsblad blijkt dat de 
Lennikenaar zijn bestuur slechte punten 
geeft. Waar burgemeester en gemeente-
bestuur in 2009 nog zes op tien kregen, 
wordt de nieuwe coalitie beloond met 
slechts vijf op tien. “Wie de cijfers in de-
tail bekijkt merkt heel wat onvrede over 
het gevoerde beleid. De inwoners zijn 
niet enthousiast over de genomen maat-
regelen”, zegt N-VA-gemeenteraadslid 
Kristien Van Vaerenbergh.

Slecht financieel beheer
Zes op tien Lennikenaren zijn niet tevre-
den over het financieel beheer. De ge-
meente voerde het voorbije jaar dan ook 
heel wat belastingverhogingen door. Huisvuilzakken kosten meer, 
betalend parkeren op de Markt en dure bewonerskaarten, bouw- en 
verkavelingsvergunningen werden duurder, …

Problematisch parkeren
Een op de twee Lennikenaren stoort zich aan de parkeermogelijk-
heden. Vroeger was dit maar een op de drie. Blijkbaar vallen dure 
bewonerskaarten, het in gebruik nemen van parkeermeters op de 
Markt en de inrichting van de parking op de Schoolweg niet in de 
smaak bij de bevolking. Helaas, de meerderheid stemde de inrichting 
zoals voorgesteld door N-VA-Lennik², met 28 % méér parkeerplaat-
sen, weg. Ook ons alternatief voor de bewonerskaarten wuifde men 
zonder motivatie weg.

Ondersteuning verenigingsleven teruggeschroefd
De tevredenheid over de ondersteuning van het verenigingsleven 
daalt. Dit is logisch. Het beloofde warme Lennik moest immers 
plaatsmaken voor een koud en kil Lennik. Het bestuur schrapte sub-
sidies en verhoogde fors de huur van verouderde zalen. 

Klantvriendelijke gemeentediensten
De Lennikenaar is wel tevreden over de klantvriendelijke gemeente-
diensten. Of dat zo zal blijven is maar de vraag. Het personeel kreeg 
immers een bittere pil te slikken: er vallen in 2014 zes naakte ontsla-
gen. Het gemeentebestuur bespaart op dienstverlening, terwijl dat 
net een van de sterke punten van een gemeente moet zijn.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

n De heer  n Mevrouw       

Naam:                                 Voornaam: 

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:       /       /

n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.
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“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.

• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet. 
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat 
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen. 

• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom 
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de 
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.  
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Bé Fries, voorzitter N-VA Lennik

“De vorige ploeg mét 
N-VA-Lennik² scoorde 
beter.”

Lid worden? 
Contacteer svea.vermeersch@n-va.be



1. Weinig ambitie: slechts twee 
prioriteiten.
De voorgestelde plannen kennen 
weinig ambitie. Open Vld en CD&V 
schuiven slechts twee prioriteiten 
naar voor: een betere veiligheid en 
een goede werking van de gemeente-
diensten. Dat laatste is opmerkelijk. Er 
vallen immers zes naakte ontslagen 
bij het gemeentepersoneel. In plaats 
van slimme besparingen kiest de 
meerderheid voor de botte bijl en de 
verhoging van allerlei kleine belas-
tingen en retributies.

2. Probleem? Dure studie bestel-
len!
Voor elk probleem waarmee de 
meerderheid geconfronteerd wordt, 
bestelt ze wel ergens een studie. 
Enkele voorbeelden: de studie over het 
gebruik van de gebouwen, de studie 
tot heraanleg van de Schapenstraat, 
de stabiliteitsstudie over ingrepen ge-
meentelijke werkplaats vetkot... Deze 
studies kosten steeds weer duizen-
den euro’s. De N-VA ziet het anders: 
waarom beroept de meerderheid zich 
niet op de expertise aanwezig bij het 
eigen gemeentepersoneel? Heeft men 
daar geen vertrouwen in?

3. Aankondigingspolitiek
De logica van deze coalitie is de 
volgende: eerst aankondigen en dan 
in een veel later stadium misschien 
doen. Men creëert verwachtingen 

bij de bevolking waarna men niets 
of zeer langzaam actie onderneemt. 
Bijvoorbeeld: de fonteintjes op het 
marktplein zouden najaar 2013 he-
raangelegd worden. Heeft u al iets 
gezien?

4. Geen Vlaams beleid meer
In de meerjarenplanning is geen 
sprake van een Vlaams beleid. De 
meerderheid van Open Vld en CD&V 
vindt dit niet belangrijk. Dit bleek 
reeds uit het gevoerde beleid in 2013: 
het OCMW schroefde haar taalbe-
leid Nederlands terug, het Vlaams 
karakter van Lennik wordt niet meer 
benadrukt bij bouwpromotoren. Het 
bestuur haalde ook de Vlaamse vlag-
gen aan de openbare gebouwen weg. 
Al is dat laatste klein bier vergeleken 
met de rest.

5. Mobiliteit: verkeer door cen-
trum
De mobiliteitsvisie die de Lennikse 
meerderheid doorvoert vermindert 
de verkeersveiligheid in de dorpskern 
van Sint-Kwintens-Lennik alsook 
de bereikbaarheid van de hande-
laars. De nieuwe plannen moedigen 
verkeer langs de N282 en dus door 
het centrum aan. Men verkiest de 
doorstroom van passanten boven de 
veiligheid van de eigen Lennikse in-
woners. Deze coalitie past het beleid 
aan zonder het voorgaande beleid –
nochtans ingevoerd met Open Vld- te 
evalueren.

6. Vorig beleid uitwissen
De N-VA heeft als slogan ‘verandering 
voor vooruitgang’. De huidige coalitie 
heeft haar eigen variatie: ‘verandering 
om te veranderen’. Voor Open Vld 
betekent dit afstand nemen van het 
vorige beleid dat ze zelf mee uitstip-
pelde. De visie van Open Vld beperkt 
zich tot het volgen van kleine partner 
CD&V, ook als dit betekent dat het 
vorig beleid, waarvoor Open Vld mee 
verantwoordelijk was, moet worden 
uitgewist.

1 jaar werken aan een
beter Lennik

Toegevoegde agendapunten: 67
• Voorstellen: 35
• Vragen: 25
• Moties: 2
• Interpellaties: 5

lennik@n-va.be www.n-va.be/lennik

Zes opmerkelijke feiten over de strategische meerjarenplanning

Music for Life: 500 euro Betalend parkeren: opgeheven

Meerderheid kaapt oplossing 
voor Sporting Eizeringen
Het voorstel van Geert De Cuyper, fractieleider, dat een oplossing zou bieden 
voor de terreinen van Sporting Eizeringen werd in maart 2013 door de meer-
derheid nog afgeschoten. Maar eigenaardig genoeg onderzoekt de meerder-
heid nu toch de piste die in maart werd aangereikt. In alle stilte natuurlijk. 
Want het zou een schande zijn om een voorstel van de grootste oppositiefor-
matie serieus te nemen. Spelletjes spelen daar kent deze bestuursploeg alles 
van. Maar problemen zelf oplossen is blijkbaar andere koek.

De OCMW- en gemeenteraadsleden van 
N-VA-Lennik² schenken 500 euro aan de 
ALS-liga.

Het gemeentebestuur stopte reeds na 1(!) 
dag het betalend parkeren.

1 jaar gemeenteraad: enkele voorstellen
Defibrillatoren 
Elke dag krijgen in België 30 men-
sen een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Wanneer het slachtoffer 
een stroomstoot krijgt van een AED-
toestel heeft hij of zij 70 % kans om te 
overleven. Het belang van de aanschaf 
van zo een toestel kan dus moeilijk 
onderschat worden. Ook al werd het 
voorstel van Lien De Slagmeulder 
positief onthaald, duurde het enige 
tijd voor er concrete resultaten kwa-
men. De ijver heeft echter geloond: 
de meerderheid dit voorstel heeft op-
genomen in de meerjarenplanning.

Voorstel voor aanleg van kunst-
grasveld
Op de gemeenteraad van september 
agendeerde Jasper De Bruyn een 
voorstel tot beslissing waarin de 
gemeente een aanvraag voor subsidie 
voor de aanleg van een sportveld in 
kunstgras zou indienen. Hij vroeg de 
bevoegde schepen een dossier op te 
stellen en voor te leggen aan de sport-
raad. Het voorstel werd doorverwezen 
naar het college dat tot op heden nog 
niet besliste. Jammer, Lennik heeft 
nood aan een krachtig bestuur.

Voorstel tot oprichting meldpunt 
putten
Op verschillende plaatsen in Lennik 
zijn er putten ontstaan in de weg. De 
ene al wat gevaarlijker dan de andere. 
Het is belangrijk om deze putten zo 
snel mogelijk te herstellen. Lien De 
Slagmeulder stelde voor om hier een 
meldpunt voor op te richten zodat 
burgers gevaarlijke putten kunnen 
melden. Het voorstel werd als “niet 
nodig” en “overbodig” bestempeld. 
Wie dezer dagen op de Lennikse we-
gen rondrijdt weet echter wel beter.

Voorstel voor een bijenvriendelijk 
beleid
Bijen zijn geen bijzaak. De mas-
sale sterfte van zowel wilde bijen als 
honingbijen heeft wereldwijd reeds 
zorgwekkende proporties aangeno-
men. Door minder bestuiving dreigt 
de voedselbevoorrading in gedrang te 
komen. Daarom diende Christel O  
een voorstel in om Lennik aangenamer 
te maken voor deze nuttige diertjes. 
Eenvoudige maatregelen zoals min-
der bestrijdingsmiddelen en meer 
bloemetjes kunnen al helpen om 
bijensterfte tegen te gaan. Het voor-
stel werd over de partijgrenzen heen 
gesteund. Nuttig werk van Christel O.

Meer aandacht voor rolstoelen, 
kinderwagens, ...
Lennik dreigt subsidies mis te lopen 
om de handelskernen te versterken. 
Het schepencollege nam nog geen 
enkel initiatief. Nochtans vragen de 
handelaars ondersteuning om hun 
zaken beter bereikbaar te maken voor 
rolstoelgebruikers, kinder- en rol-
wagens, … Aanpassingen waarvoor 
er subsidies bestaan. Fried Ringoot 
wil hier dringend werk van maken 
en overhandigde het dossier aan de 
bevoegde schepen.

Jasper: Waarom vraagt Lennik geen 
subsidies voor een kunstgrasveld?

Geert: De meerderheid 
schoot publiekelijk 
mijn voorstel af om het 
in stilte te onderzoeken. 

Lien: Dankzij de defibrillators laat 
Lien harten terug slaan.

Christel: Bijen zijn 
nuttige diertjes.

“Deze meerjarenplanning is niet 
onze keuze. Ze mist ambitie en visie.” 
(Kristien Van Vaerenbergh)

“Fried gaf de sche-
pen een dossier om 
de toegankelijkheid 
van handelszaken te 
verbeteren.”


