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Lennikse politie 
bemiddelt in het 
Frans
Onlangs vond een bemiddeling 
door de Lennikse politie tussen 
een Franstalige dader en een 
Nederlandstalig slachtoffer 
plaats in het Frans. De 
politiebeambte vond zijn taalkeuze 
logisch aangezien hij een 
tweetaligheidspremie ontvangt. 

“Dat klopt niet”, zegt N-VA-
gemeenteraadslid Kristien 
Van Vaerenbergh. “Die 
premie is er omdat Bever een 
faciliteitengemeente is, maar 
in Lennik is de bestuurstaal 
Nederlands en enkel Nederlands.” 

Van Vaerenbergh dringt eropaan 
dat de burgemeester (tevens 
hoofd van de politie) de zaak 
onderzoekt én de regels nog eens 
duidelijk stelt. In Lennik zijn er géén 
faciliteiten voor Franstaligen en de 
politie moet haar taken in Lennik 
dus in het Nederlands uitvoeren. 
Óók een bemiddeling. Het staat 
Frans- en anderstaligen die geen 
Nederlands kennen vrij op eigen 
kosten een tolk mee te brengen 
naar deze bemiddeling.

“De politie moet haar taken 
in Lennik in het Nederlands 
uitvoeren.”

Kristien Van Vaerenbergh
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Integratie OCMW-gemeente? Studiebureau!
Op de gemeenteraad van juni vroeg raadslid  Kristien Van Vaerenbergh naar een stand van zaken over de 
integratie van het OCMW en de gemeente. Deze maatregel moet de efficiëntie verhogen en bespaart op heel 
wat mandaten. Het antwoord was geen verrassing.
Lennik heeft een studiebureau ingehuurd om de integratie te 
begeleiden ondanks het feit dat tal van overheidsorganisaties 
de gemeenten gratis ondersteunen door studiedagen en hand-
leidingen. Een uitgave van 9 000 euro, zonder grote resultaten.
De integratie moet leiden tot onder andere volgende verande-
ringen: 

  De OCMW-raad gaat volledig samenvallen met de  
gemeenteraad. Gemeenteraadsleden zijn dus ook 
OCMW-raadsleden.

  De OCMW-raad zal telkens plaatsvinden aansluitend op de 
gemeenteraad. Voor beide vergaderingen krijgen de  
raadsleden slechts één zitpenning. 

  Het huidig aantal schepenen zal sowieso met één schepen 
verminderen. 

Fraudebestrijding geen prioriteit voor Lenniks OCMW
Het OCMW van Lennik werkt niet mee met het ‘Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie’. Sinds mei kunnen 
OCMW-besturen zich nochtans registreren bij dit meldpunt om sociale fraude te melden en te bestrijden. 
De N-VA vindt dat Lennik mee op de kar moet springen. “Door fraudeurs te stoppen en te straffen, kan het 
geld beter besteed worden aan mensen die het wel echt nodig hebben”, zegt gemeenteraadslid Kristien Van 
Vaerenbergh.

OCMW’s horen vaak vermoedens over fraude. Het kan gaan om domiciliefraude, sociale fraude, zwartwerk maar ook uitbuiting en 
sociale dumping. Daarom zijn OCMW’s ideaal geplaatst om fraudegevallen te melden zodat de bevoegde diensten dit kunnen onder-
zoeken en eventueel bestraffen. 

Het Lennikse OCMW is echter nog niet toegetreden tot dit meldpunt. Op de gemeenteraad bleek de OCMW-voorzitter zelfs niet 
op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid om fraude te bestrijden. Hij beloofde het verder te bespreken. Ondertussen loopt Lennik 
achterop in de strijd tegen sociale fraude.

“Het Lennikse OCMW loopt achter 
in de strijd tegen fraude.”

Kristien Van Vaerenbergh, N-VA-gemeenteraadslid

Lennik in beeld

N-VA vraagt meer inspanningen 

voor veilig verkeer
Samen met kartelpartner Lennik²  hield de N-VA een korte 

protestactie op de Markt.  Nadat goedkope en efficiënte 

maatregelen van de vorige bestuursperiode werden  

afgekraakt en teruggedraaid, verhoogde de onveiligheid.  

Het bestuur wil dit nu met dure infrastructuur aanpakken.  

En de Lennikenaar? Hij zal het voelen in zijn portemonnee.

“Alweer zotte  
kosten voor een  
studiebureau.”

Kristien Van Vaerenbergh
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Herinrichting feestzaal: afval op uw bord?
De gemeente Lennik heeft de nieuwe plannen voor-
gesteld voor de renovatie van de feestzaal Jo  
Baetens. In de huidige plannen bevindt de keu-
ken zich compleet in het midden van het gebouw. 
Gevolg: al het keukenafval zal door de zaal, langs de 
eetgasten, verwijderd moeten worden.  “Wie be-
denkt zoiets?” vraagt gemeenteraadslid Gun Mig-
non zich af.

Verscheidene Lennikse verenigingen organiseren grote eetfestij-
nen, met mosselen, wat steeds aanzienlijke hoeveelheden afval 
met zich meebrengt. Dat kan men niet in de keuken laten staan 
tot het eetfestijn is afgelopen. Wanneer de huidige plannen  
worden uitgevoerd, wil dit zeggen dat de afvalstroom van mos-
selschelpen maar ook eetresten op twee manieren naar de  
containers buiten kan: 

  Door de feestzaal, via drie deuren, langs bezoekers van het 
eetfestijn die op dat moment hun maaltijd nuttigen. 

  Langs de hoofdingang, ook via drie deuren, en dan nog langs 
de berging, waar vermoedelijk heel wat opgeborgen zal staan. 
Hier komen de bezoekers aan. Daarenboven is dit een bijzon-
der lang traject. 

Door de keuken centraal in de zaal te plaatsten worden vuur en 
gas bovendien te midden van de eetgasten geplaatst. Is dat niet 
risicovol?

“Uit de reactie van patrimoniumschepen Johan Limbourg  
tijdens de gemeenteraad blijkt dat het college zo weinig wil af-  

en uitbreken in de zaal”, stelt Gun Mignon. Dat is de politie-
ke verantwoordelijkheid van de collegeleden. Indien later zou 
blijken dat het gekozen concept niet voldoet, zal men moeilijk de 
schuld naar architect en/of aannemer kunnen doorschuiven.”

“Het afval zal afge-
voerd worden langs 
de bezoekers. Niet 
smakelijk.” 
Guy Mignon, gemeenteraadslid

Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai op bezoek

Op 21 juni ontving N-VA Lennik Darya Safai. De Iraanse vluchtelinge die intussen meer dan 10 jaar in België woont en 
werkt, kwam er, in uitstekend Nederlands, vertellen over haar strijd voor meer vrouwenrechten in Iran. Darya vertelde over 
haar persoonlijke strijd tegen het streng conservatief islamitische regime en de impact daarvan op haar leven als vrouw.

Dit regime dwong haar te vluchten na een gevangenisstraf van twee jaar. In België aangekomen zette ze haar strijd voor meer vrou-
wenrechten verder. Met haar campagne om Iraanse vrouwen sportwedstrijden te laten bijwonen trok ze op de Olympische Spelen 
vorig jaar in Brazilië veel aandacht. Op het einde van haar betoog ging ze ook nog verder door op de positie van de islam in België. 
Ze vreest dat op termijn Europa ten prooi zal vallen aan de islam en dat religie de wet zal bepalen. Een situatie waar ze gelet op haar 
verleden niet naar uitkijkt.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president
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fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


