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LENNIK
Geen zomerpauze voor
de N-VA
Tijdens de koude, natte zomer heeft
u ongetwijfeld leuke zomerplannen
in het water zien vallen. Terwijl de
regen tegen de ramen tikte en u de
kinderen probeerde te entertainen,
werkten onze politici naarstig aan
een Vlaams regeerakkoord.
De N-VA wilde haar mooie
verkiezingsresultaat omzetten in
een concreet beleid waar de kiezer
om vroeg. De Vlaamse Regering
met N-VA, maar zonder socialisten
is voor het eerst in vijfentwintig
jaar een feit. Door bevoegdheden
als werk, wonen en mobiliteit op te
nemen, toont onze partij aan dat we
geen enkele verantwoordelijkheid
uit de weg gaan.

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

WE LATEN LENNIK NIET LOS

In Lennik gaat alles zijn gang:
volgens de meerderheid is het
gevolgde pad het enige juiste.
Door onze sterke oppositievoering
slaagden we erin de meerderheid
te overtuigen voor alternatieven
te kiezen. Denk maar aan de
defibrillator, die op verzoek van
onze fractie levens kan redden in de
gemeentelijke sport- en feestzaal.
Bart De
Wever zou
zeggen: “Nil
Volentibus
Arduum”.
Voor zij die
willen is niets
onmogelijk.
Bé Fries, voorzitter N-VA Lennik

www.n-va.be/lennik

KOM NAAR ONS GEZELLIG NAJAARSETENTJE

Icebucket challenge in de strijd tegen ALS

Gaat deze winter het licht uit?

Een ijsemmer om aandacht te vragen voor de dodelijke spierziekte ALS, dat is
wat verschillende N-VA-bestuursleden trotseerden. Uiteraard deden ze ook een
gift ten voordele van het fonds van de KU Leuven die een oplossing zoekt voor
ALS.

Door problemen met de Belgische kerncentrales dreigen delen van ons land deze winter zonder stroom te vallen.
Ook in onze gemeente kan het licht uitgaan als gevolg van ondoordachte energiekeuzes van de paars-groene
regering. N-VA Lennik stelt alleszins voor om de haalbaarheid van windmolens op ons grondgebied te onderzoeken.

N-VA Lennik trok eerder al ten strijde tegen ALS. In het kader van Music for Life
van Studio Brussel schonken de raadsleden vorig jaar hun zitpenning aan dit
initiatief.

Toenmalig premier Guy Verhofstadt besliste, op aangeven van Groen, om de
kerncentrales binnen afzienbare tijd te sluiten. Onze kerncentrales zijn verouderd
en naderen het einde van hun levensduur. In tussentijd is er echter niet voorzien
in nieuwe of alternatieve energiebronnen. Niet enkel Verhofstadt, maar ook de
regeringen na hem treffen dus schuld aan een mogelijk stroomtekort deze winter.

ALTERNATIEVE ENERGIE ONVOLDOENDE AANWEZIG

Momenteel is ons land afhankelijk van de kerncentrales en van dure stroom uit
het buitenland. Verandering is nog niet meteen in zicht want er zijn onvoldoende
alternatieven voorhanden, zoals windmolens en zonnepanelen, Deze energievoorzieningen leveren trouwens enkel stroom in optimale omstandigheden.
Onze buurlanden hebben door hun energiebehoeften vaak geen overschotten die België kan overkopen. En dus dreigt het
licht bij ons uit te gaan.

LENNIK KAN STEENTJE BIJDRAGEN

De N-VA wil op lange termijn afstappen van kernenergie maar beseft dat, gelet op de huidige situatie, we op korte termijn
een nieuwe kerncentrale moeten bouwen. Deze centrale voorziet ons dan van energie terwijl de verouderde centrales worden afgebroken en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen verder gaat.
Ook onze gemeente kan een steentje bijdragen. De N-VA vraagt al geruime tijd om een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van windmolens op het Lenniks grondgebied. Deze molens zouden uitgebaat worden via een coöperatieve vennootschap. Zo kunnen de Lennikenaren mee participeren en een centje verdienen aan de stroom die dit project oplevert.
We worden minder afhankelijk van kerncentrales en buitenlandse stroom en onze portefeuille vaart er wel bij.

N-VA Lennik stapt Dodentocht tegen pesten
Op 8 en 9 augustus vond de 45ste Dodentocht plaats
in Bornem en omgeving. Ook een delegatie van N-VA
Lennik legde de 100 kilometer af binnen 24 uur.

Kristien Van Vaerenbergh
trotseert een ijsemmer

U kan nog steeds een gift doen en deze ziekte een halt toe te roepen. Steunen kan
op rekeningnummer BE45 7340 1941 7789 van de KU Leuven met vermelding
‘EGC-FOALS1-P3610’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Meerderheid ligt niet wakker van een toegankelijk Lennik
De meerderheid in de gemeenteraad ligt duidelijk niet wakker van een toegankelijk Lennik. Een voorstel van
N-VA-raadslid Fried Ringoot om een toegankelijkheidscharter op te maken, werd eerst weggestemd en nadien op
de lange baan geschoven. Zo blijven mensen in een rolstoel en gezinnen met kinderwagens in de kou staan.
Fried Ringoot pleit al langer voor een toegankelijke gemeente en stelde voor een charter op te maken dat kan waken
over de toegankelijkheid. Lennik telt immers een aantal openbare plaatsen, waaronder de bibliotheek en het pas heraangelegd dorpscentrum van Gaasbeek, die niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen.
Concreet wil hij de gemeente sensibiliseren en oproepen om rekening te houden met andersvaliden. Is het nieuwe
gebouw toegankelijk voor iedereen? Kunnen ook mensen met een beperking mee vieren
tijdens de Lennikse Feesten? Zijn de signalisatie en aankondigingen groot genoeg voor
slechtzienden?
Het voorstel van Fried vond echter geen genade bij de meerderheid die het wegstemde.
Nochtans verkondigt de burgemeester graag dat ze boven de partijpolitieke grenzen wil
samenwerken om onze gemeente sterker te maken. In dit dossier bleken dit loze woorden.
“We hebben nood aan zo’n charter. Het aantal 80-plussers in onze gemeente neemt
toe en Lennik huisvest diverse zorgcentra voor andersvalide mensen”. - Fried Ringoot, N-VA-gemeenteraadslid

N-VA-gemeenteraadslid Fried Ringoot was hiermee niet
aan zijn proefstuk toe. Hij neemt al enkele jaren deel als

Lien en Gun in de gemeenteraad
Door de verhuis van Lennik²-raadslid Bruno Moens van Lennik naar Schepdaal verandert
de samenstelling van de N-VA-Lennik²-fractie. Lien De Slagmeulder, die momenteel zetelde
als vervanger van Jasper De Bruyn, is nu vast gemeenteraadslid. Gun Mignon zetelt op zijn
beurt in de gemeenteraad als vervanger van Jasper De Bruyn.

Fried Ringoot rolt ten voordele van het project
School zonder Pesten
Een aantal leden van N-VA Lennik sloten zich aan bij
dit project. Ze werden gesponsord en stapten een deel
van het traject mee. Goed gedaan en dikke proficiat aan
Christel O, Serge Vanderschrick, Eline Vanderschrick,
Lien De Slagmeulder, Joren Vandenbrande, Dirk De
Smedt, Marie France Bellemans en Daniël Weemaels. We
danken ook Erwin Claes die op zijn manier een mooie
bijdrage leverde.
dispatcher en rolt de laatste 20 km zelf mee ten voordele
van zijn project School zonder Pesten.

Lien De Slagmeulder

Het ingezamelde geld werd overhandigd aan de vzw
School zonder Pesten.
Gun Mignon

lennik@n-va.be

Lien is 22 jaar en woont in Eizeringen. Ze is al enkele jaren actief binnen de Lennikse N-VA-afdeling en ze is voorzitter van Jong N-VA Pajottenland. Ze zat in de gemeenteraad als vervanger
van Jasper De Bruyn, maar door de verhuis van Bruno Moens is ze nu vast lid. Ze verdiende
reeds haar strepen door te pleiten voor de installatie van een defibrillator in de sporthal. Een
voorstel dat door de meerderheid werd onderzocht en intussen zelfs is uitgevoerd.
Gun is 43 jaar en woont al heel zijn leven in Lennik. Hij werkt al 20 jaar mee achter de schermen van N-VA-Lennik². Daarnaast is Gun hoofdredacteur bij de internetkrant de Lennikse
Tribune. Hij volgt de Lennikse politiek al geruime tijd van kortbij. Zijn zitje in de gemeenteraad
is er ter vervanging van Jasper De Bruyn die een jaar in het buitenland studeert.

www.n-va.be/lennik

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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