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Vanuit de oppositie zorgen  
voor een beter Lennik
N-VA-Lennik² reageert ontgoocheld. De partij won de 
verkiezingen en was met 31,4 procent van de stemmen 
de grootste partij. Toch wordt ze naar de oppositie- 
banken verwezen.

Kristien Van Vaerenbergh: “Lennik krijgt een coalitie van verlie-
zende partijen, aangevuld met Groen. De winnaar wordt buitenspel 
gezet. Groen predikte de voorbije weken in elk gesprek dat het ging 
voor nieuwe politiek. Waarom depanneert Groen dan de twee  
partijen die bij de verkiezingen hun meerderheid verloren? Zo houdt 
het de oude politiek, waarvan de kiezer afstand nam, in stand. Groen 
miskent zo al meteen de eerste basispijler van de democratie: de 
verkiezingsuitslag.”

Positieve ideeën
N-VA-Lennik² zal net als de afgelopen zes jaar vanop de oppositiebanken constructief oppositie voeren en haar positieve ideeën naar 
voren brengen. We zijn dat aan onze kiezers verplicht. Zij hadden gekozen voor verandering, maar krijgen meer van hetzelfde.

N-VA Lennik wenst u een gelukkig en gezond 2019!
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N-VA-Lennik² 

nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie 

van zondag 27 januari om 11u 
met Assita Kanko

 Waar? ‘de 7’

A. Vanderkelenstraat 7 - 1750 Lennik
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Wij zullen vanuit 
de oppositie op 
het beleid wegen.
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Christel O
  54 jaar
  Getrouwd, twee dochters en één kleinzoon
  Europees ambtenaar
  Sint-Martens-Lennik
  Favoriete film: Lord of the Rings-trilogie
  Favoriete vakantieplek: Kreta

“Lennik mag geen uitloper van Brussel wor-
den. Ik vind het belangrijk dat we het groene 
en landelijke karakter van onze gemeente 
vrijwaren. Veiligheid in al haar aspecten, 
het Nederlands en de ondersteuning van  
de sociale verenigingen zijn van zeer groot 
belang om de levenskwaliteit in Lennik 
op een hoog niveau te houden. Vanuit de 
gemeente- en politieraad wil ik mij daarop 
verder toeleggen.”

Geert De Cuyper
  65 jaar
  Met pensioen sinds 1 januari, ere-advocaat
  Sint-Martens-Lennik
  Favoriet boek: Kinderen van  
Theresienstadt van Herman Vandormael
  Favoriete film: La vita è bella
  Favoriete vakantieplek: Frankrijk

“Dertig jaar al kan u op mij rekenen in de 
gemeenteraad en van 2001 tot 2012 was ik 
ook schepen. Al deze ervaring blijf ik inzet-
ten voor een beter welzijn voor de Lennike-
naar. Dit op alle vlakken: financieel, milieu, 
ruimtelijke ordening, sociaal …”

Lien De Slagmeulder
  27 jaar
  Woont samen met Joren Vanden Brande, 
mama van Vic
  Raadgever op het kabinet van minister Weyts
  Sint-Kwintens-Lennik
 Favoriet boek: Palomino van Danielle Steel
 Favoriete vakantieplek: Frankrijk

“Ik ben vanaf het eerste uur actief bij N-VA 
Lennik en ben gemeenteraadslid sinds 2012. 
Ik heb mij de afgelopen zes jaar vooral 
ingezet voor de thema’s dierenwelzijn, jeugd 
en verkeersveiligheid. Dit door steeds op 
een positieve manier en met constructieve 
voorstellen tussen te komen op de gemeente- 
raad. Ik zal dat ook de komende zes jaar 
met evenveel plezier en enthousiasme blij-
ven doen.”

Viviane Tielemans
  61 jaar
  Weduwe, moeder van Dirk De Smedt
  Kassierster
  Sint-Kwintens-Lennik
  Favoriete vakantieplek: Vlaanderen

“Ik was de voorbije jaren OCMW-raadslid. 
Als gemeenteraadslid wil ik vooral toekijken 
op het beperken van appartementsblokken 
waar die niet thuis horen. We moeten het 
groene karakter van onze gemeente vrijwaren 
voor zover het er nog is. Daarnaast wil ik de 
plaatselijke handelaars en landbouwers  
steunen en de bevolking helpen waar nodig.”

Gun Mignon
  48 jaar
  Samenwonend, drie pluskinderen
  Procesverbeteraar
  Sint-Martens-Lennik
  Favoriet boek: Millennium-trilogie van Stieg 
Larsson
  Favoriete film: Pulp Fiction van Quentin Tarantino
  Favoriete vakantieplek: Kroatië

“Sinds 2013 ben ik gemeenteraadslid. Ik ver-
zorgde ook de communicatie voor de voorbije 
verkiezingscampagne. Daarnaast engageer ik 
me in organisaties als KFC Lennik met ‘De 
Slimste Kwis ter Wereld’ en VC Lennik dames. 
Ik was ook actief in de organisatie van de Prins-
kroegentocht en Lennik (A) Live. De komende 
bestuursperiode zal ik me verder inzetten voor 
een Vlaams en toegankelijk Lennik. Ik wil een 
luisterend oor zijn voor de Lennikenaar.”

Kristien Van Vaerenbergh
  40 jaar
  Samenwonend, mama van Lukas
  Kamerlid en advocaat
  Sint-Kwintens-Lennik
  Favoriet boek: Continent zonder grens  
van Theo Francken
  Favoriete vakantieplek: Italië

“Ik ben gemeenteraadslid sinds 2012. Als 
fractievoorzitter in de gemeenteraad wil ik 
onze ploeg aanvuren. Zelf wil ik een betere 
verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen 
onze gemeente. Het Vlaamse karakter mag 
niet verloren gaan.”
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Leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

N-VA Lennik steunt Music For Life
De N-VA is een warme partij met het hart op de juiste plaats. N-VA Lennik 
steunde dan ook de actie Music For Life met de aankoop van geel-zwarte hand-
schoenen. Heerlijk toch als je gaat joggen in deze donkere, koude winterperiode? 
De opbrengst van de actie – voor alle N-VA-afdelingen samen meer dan 45 000 
euro – gaat naar verschillende verenigingen. Voor Vlaams-Brabant was dit vzw 
Het Raster, een thuisbegeleidingsdienst in het kader van autisme.

N-VA dankt gemeentepersoneel
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat een aantal N-VA-mandatarissen 
rond de jaarwisseling langsgaan bij het gemeentepersoneel. Met lekkere 
pralines bedankten ze hen voor hun inzet voor de gemeente.

Geert De Cuyper, Viviane Tielemans, Kristien Van 
Vaerenbergh, Lien De Slagmeulder en Gun Mignon 
bedankten het gemeentepersoneel.

Kristien Van Vaerenbergh ging op pad met de  
handschoenen ten voordele van Music For Life.

Dirk De Smedt
  43 jaar
  Gehuwd met Marie-France Bellemans, papa van een 
dochter

  Coördinator
  Sint-Kwintens-Lennik
  Hobby’s: paardrijden en voetbal 

“Ik wil inzetten op bijstand aan mensen die het moei-
lijk hebben. Daarvoor wil ik op een zo kort mogelijke 
termijn oplossingen uitwerken, zodat deze mensen 
zo snel mogelijk zelfstandig kunnen leven in onze 
Lennikse maatschappij. Ook een goede inburgering 
vind ik belangrijk.”

Kristien Schets
  52 jaar
  Mama van twee dochters
  Medisch secretaresse
  Favoriet boek: Continent zonder grens van Theo Francken
  Favoriete film: Pauline en Paulette van Lieven Debrauwer
  Favoriete vakantieplek: Frankrijk

“Ik ben nieuw in de politiek en kijk dus met open en 
onbevangen blik naar wat gaat komen. Binnen het 
Bijzonder Comité wil ik ervoor zorgen dat de gepaste 
steun bij de juiste mensen terechtkomt. Daarnaast vind 
ik verkeersveiligheid voor onze jongeren een belangrijk 
punt.”



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


