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Enquête Het
Nieuwsblad:
bestuur traag en
weinig transparant

Lennikse werkloosheid stijgt.

Jobbeurs afgelast.

Nadat Lennik vorig jaar al bijzonder bedroevend scoorde in de
burgemeesterspeiling (op 1 na
slechtste burgemeester), testte
Het Nieuwsblad in het voorjaar de
transparantie en de reactie van
het bestuur wanneer een burger
inzage in documenten wil verkrijgen of een vraag stelt.
Lennik scoorde zeer slecht. Op
de vraag een verslag van het
schepencollege te mogen inzien
ontving Het Nieuwsblad nooit een
antwoord. Nochtans heeft de burger een aantal wettelijke rechten
rond transparantie en inzage van
documenten. Deze wetten gelden
ook voor het Lennikse bestuur.
Je zou van een partij die zichzelf
“partij van de burger” noemt toch
enig respect voor de rechten van
de burger verwachten, niet?
Het Nieuwsblad stuurde ook een
mail naar de burgemeesters met
een vraag om uitleg over een
bouwvergunning. De burgemeester heeft geantwoord maar niet zo
snel en krijgt dus 6 op 10. Ter vergelijking: de N-VA-burgemeesters
Willy Segers uit Dilbeek en Luc
Deconinck uit Sint-Pieters-Leeuw
kregen respectievelijk 10 op 10 en
9 op 10.

De Lennikse werkloosheid is het afgelopen jaar gestegen met 23%.
Lennik telt nu 219 werklozen tegenover 178 eind maart vorig jaar.
Zowel OCMW-voorzitter Nestor Evens als bevoegde schepen Yves De
Muylder nemen geen actie om hier iets aan te doen. Meer nog, een reeds
geplande jobbeurs ging zelfs niet door weet Kristien Van Vaerenbergh.
De stijging met 23% in Lennik is een opvallende uitschieter in de regio. In Pepingen
nam het aantal werklozen af met 12%, in
Ternat met 9%. In Gooik, Halle, Herne,
Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke bleef het
aantal werklozen stabiel. Alleen in Dilbeek
(+6,5 %) en Galmaarden (+8 %) noteerde de
VDAB meer werklozen.

Geplande jobbeurs in alle stilte afgelast
In oktober kondigden de Pajotse burgemeesters in de pers uitgebreid een jobbeurs
aan. Deze zou in april doorgaan maar dat
is niet gebeurd. “Onbegrijpelijk”, vindt
Van Vaerenbergh, “je zou verwachten dat
het bestuur een tandje bijsteekt, maar de
gemeente Lennik heeft blijkbaar geen in-

“Ook de jobbeurs
bleek niet meer
dan aankondigingspolitiek.”
Kristien Van Vaerenbergh

teresse om de strijd tegen de werkloosheid
aan te gaan. Ik vind dit verontrustend. Het
betreft in Lennik vooral laaggeschoolden
die minder dan een jaar werkloos zijn.
We mogen deze mensen niet aan hun lot
overlaten. Een jobbeurs is de ideale kans
om werklozen en werkgevers met elkaar in
contact te brengen.”

Gespreksavond met Luckas Vander Taelen
“Multicultureel Brussel, zonder taboes”
Gratis drankje en hapje
woensdag 29 juni om 19u30
Land van Gaasbeek, Donkerstraat 41, 1750 Gaasbeek
Het N-VA-bestuur en de mandatarissen heten u graag van harte welkom.
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Een kwaliteitsvol verkeersbeleid in Lennik?
Sinds het aantreden van de Open
Vld-CD&V-meerderheid wordt het
verkeersbeleid in de gemeente Lennik
bepaald door maatregelen die haaks staan
op een politiek die de verkeersveiligheid/
verkeersleefbaarheid nastreeft.
Intussen wordt de ganse Lennikse
verkeersinfrastructuur verknald door
ondoordachte verkeersingrepen. De
maatregelen om de handel te helpen, die in
het verleden genomen werden, draaide men
volledig de nek om.

Nog een paar andere voorbeelden: de verkeersafwikkeling in het centrum werd complexer, het bestuur liet een veelvoud
van verkeersborden plaatsen en het parkeerbeleid is een aanfluiting van ieder gezond en doordacht beleid. Ook werden de
voorrangsregels in het centrum gewijzigd zodat iedereen kan vaststellen dat het doorgaand verkeer aangezogen wordt.
Dé conclusie die zich opdringt: deze Open Vld-CD&V-meerderheid heeft tegen alle gezond
verstand in duidelijk andere accenten gelegd waarbij snel razende wagens voorrang kregen op
zwakke weggebruikers.

“Men probeert maar wat, zonder echte visie”
Lien De Slagmeulder

Buurtinformatienetwerken nuttig in strijd tegen criminaliteit
Er zijn in België 778 officiële buurtinformatienetwerken verdeeld over 228 steden en gemeenten. In Halle-Vilvoorde hebben
15 van de 35 gemeenten, waaronder ook Lennik, minstens één officieel buurtinformatienetwerk (BIN). De meerderheid,
20 gemeenten, hebben dus geen officieel BIN. N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh vraagt dat de lokale besturen
meer aandacht besteden aan buurtinformatienetwerken. “BIN’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de preventie en
bestrijding van criminaliteit,” zegt het Pajotse Kamerlid.
Een buurtinformatienetwerk is een samenwerkingsverband tussen
burgers en lokale politie. Burgers melden aan de lokale politie
informatie over bepaalde verdachte personen of handelingen
die werden vastgesteld in de buurt waar de aangesloten burgers
wonen. De politie evalueert die inlichtingen en brengt zo nodig de
BIN-leden hiervan op de hoogte.
Een buurtinformatienetwerk verhoogt het algemene
veiligheidsgevoel, bevordert de sociale controle en verspreidt de
preventiegedachte. Om dit te bereiken wisselen de aangesloten
BIN-leden en de politie informatie uit volgens
een procedure die op voorhand is afgesproken.
Bovendien worden door de politie ook
preventietips verspreid.
“Buurtinfomatienetwerken helpen effectief tegen criminaliteit”

lennik@n-va.be
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Maak van doodlopende straten doorlopende
In zowat alle omliggende gemeenten duiken er borden op
die ‘doodlopende straten’ doorlopend maken voor voetgangers en fietsers. N-VA – Lennik Kwadraat stelde voor om
dit concept ook in Lennik te introduceren, maar het Open
Vld-CD&V-bestuur veegde het van tafel. Daarom plaatste
de oppositie symbolisch een nieuw verkeersbord aan het
begin van de Borrekeitse.
“Lennik verdient een kwaliteitsvol verkeersbeleid en dat
lukt niet met de maatregelen van Open Vld en CD&V”,
vindt Geert De Cuyper, fractievoorzitter van N-VA-Lennik
Kwadraat.
De N-VA stelde een mogelijke maatregel voor in het voordeel van voetgangers of fietsers: vorm doodlopende straten
om tot doorlopende straten.

“Het bestuur moet meer inzetten op doorlopende straten”

“Vaak stemt het bestuur een goed voorstel vanuit de oppositie eerst weg, en voert het wat later toch zelf in. Omdat het hier
niet gebeurde, zetten we het opnieuw in de aandacht”,
zegt fractieleider Geert De Cuyper.

Geert De Cuyper

Afgeslankte provincie Vlaams-Brabant in 2019
Dat de N-VA de provincieraden en –besturen graag zou zien
verdwijnen, is geen geheim. Dit beleidsniveau is niet meer
nuttig en haar taken kunnen evengoed uitgevoerd worden door
de gemeenten of het Vlaams Gewest. CD&V en Open Vld zijn
echter geen voorstander van het afschaffen van de provincies.
Daarom werd beslist de provincies met het oog op een definitieve afschaffing intussen flink op dieet te zetten.
Over heel Vlaanderen zal het aantal provincieraadsleden worden
verminderd met de helft. Van de 350 provincieraadsleden blijven
er maar 175 meer over. Ook het aantal gedeputeerden zal dalen:

30 mandaten worden teruggebracht tot 20. De politiek realiseert
zo een stevige besparing op de eigen politieke mandaten.
Concreet voor Vlaams-Brabant betekent dit dat er na de volgende
provincieraadsverkiezingen maar 35 mandaten meer zullen zijn
tegenover 72 nu. Er zullen ook 2 gedeputeerden verdwijnen.
Daarnaast is er nog goed nieuws: de provinciale opcentiemen
op onroerende voorheffing worden beperkt. De belasting op het
kadastraal inkomen zal dus dalen.

Op 11 juli kleurt
Lennik geel-zwart
Zoals andere jaren mag wie op 11 juli de Vlaamse Leeuw uithangt zich
verwachten aan een leuke attentie vanwege N-VA Lennik. Zo kleuren we
samen Lennik geel-zwart.

Volg N-VA Lennik op Twitter
N-VA Lennik deelt haar nieuws en standpunten sinds kort ook via Twitter. Ben je zelf actief op Twitter voeg
dan zeker @nvaLennik toe. Zo ben je snel op de hoogte van onze nieuwtjes.

www.n-va.be/lennik

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

00
+ € 1.in52018

In 2017 verschuiven heel wat
Mensen
bevoegdheden
van de provincie
naar uw gemeente en naar
r
aan het
per jaa
Vlaanderen. Want die zijn veel
7
2
201 %
8
beter geplaatst
om taken op het
werk
68%NU
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
Liesbeth Homans
Meer nettoloon
en sport
uit te voeren.
(tussen 15 en 64 jaar)

Nieuwe jobs in kmo’s
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
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gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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