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Beste Lennikenaren,

N-VA Lennik zette het jaar goed in met 
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Die 
mag met een grote opkomst en een  
boeiende gastspreker een succes  
genoemd worden. Kamerlid Tomas 
Roggeman wijdde zijn verhaal aan de 
betekenis van de Vlaamse identiteit. Een 
begrip dat veel voor ons betekent, maar 
moeilijk te definiëren is. Net daarom 
schreef Tomas samen met Karim Van 
Overmeire en Maarten Vanderbeke het 
boek ‘Honderd keer Vlaanderen’. 

De echte betekenis van onze Vlaamse 
identiteit komt pas tot uiting als je ze 
probeert uit te leggen aan iemand die  
het begrip nog niet kent. Ze heeft haar 
wortels in onze opvoeding, cultuur,  
waarden en niet het minst in onze  
geschiedenis. Tomas bracht daarom  
onder meer de Guldensporenslag en  
de Slag bij Westrozebeke ter sprake. 
Sommige belgicisten minimaliseren  
het belang daarvan, maar iedere Vlaming 
beseft maar al te goed dat ze een  
onherroepelijke invloed hebben gehad  
op het Vlaanderen van nu. 

Nu alle nieuwjaarswensen zijn uitgedeeld 
en onze feestkleding weer in de kast 
hangt, is het opnieuw tijd om verder te 
werken aan een Vlaams en veilig Lennik. 
Ik ontmoet u graag op ons 50ste mossel-
festijn op 22, 23 en 24 februari. Hopelijk 
zien we elkaar daar!

Kristel De Vos
Voorzitter N-VA Lennik

N-VA wil GAS-boetes vanaf 14 jaar
N-VA Lennik wil de minimumleeftijd voor GAS-boetes verlagen naar 14 jaar. Nu 
bedraagt die nog 16 jaar. “Als we jongeren al vanaf 14 jaar een GAS-boete kunnen 
geven, kunnen we sneller optreden tegen hangjongeren en drugs. Bovendien betrekt 
men onmiddellijk de ouders van jongeren die problemen veroorzaken”, zegt fractie-
voorzitter Kristien Van Vaerenbergh. 

Van Vaerenbergh weigert weg te kijken van de problemen. “Met de opening van het 
skatepark is de plaats achter de leegstaande feestzaal Jo Baetens een nieuwe trekpleister 
geworden. Lennik telt veel scholen. We moeten de problemen in de kiem smoren. Een 
verlaging van de minimumleeftijd voor GAS-boetes helpt daarbij. Waar men anders 
grotendeels machteloos blijft tegenover 14-jarigen, zullen de ouders dan samen met de 
jongere direct op het matje geroepen worden.”

Van Vaerenbergh bracht haar voorstel op de gemeenteraad. De meerderheid had er wel 
oren naar, dus wordt het nu overgemaakt aan de jeugdraad voor advies.

Kristien Van Vaerenbergh
Fractievoorzitter

Met de opening van het skatepark is de plaats 
achter de leegstaande feestzaal Jo Baetens een 
nieuwe trekpleister voor hangjongeren geworden. 
We moeten de problemen in de kiem smoren.”
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50ste mosselfestijn
Zaterdag 22 februari van 18 tot 21 uur
Zondag 23 februari van 12 tot 21 uur
Maandag 24 februari van 12 tot 21 uur

Feest- en eetzaal van het gemeenschapsonderwijs. Frans Devoghellaan 18

N-VA heeft alternatief voor kerstboomverbranding (p. 3)Een hart voor dieren (p. 2)

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Vergroening Markt op lange baan geschoven
Groots aangekondigd voor de gemeenteraadsverkiezingen, intussen op de lange 
baan geschoven: de Lennikse meerderheid start voorlopig niet met haar plannen 
om de Markt te vergroenen. Reden? De vergroening was vier (!) keer zo duur als 
verwacht. De schuld voor dat alles legt de meerderheid bij het studiebureau dat de 
gemeente begeleidde. 

“De schuld bij het studiebureau leggen: hoe gemakkelijk is dat wel niet? We vragen ons 
trouwens af waarom het gemeentebestuur hier zo’n duur bureau voor nodig had. Zeker 
nu men gewoon verder doet, maar dan zonder studiebureau”, zegt fractievoorzitter 
Kristien Van Vaerenbergh.

Ook feestzaal en sporthal liepen in het honderd
“Het is al meermaals bewezen: dit gemeentebestuur heeft het moeilijk om grote dossiers 
op tijd in orde te krijgen. Andere voorbeelden zijn onder meer de feestzaal aan de 
sporthal en ‘t Rakkertje. We zijn alvast benieuwd naar hoe dit zal aflopen. We vragen 
ons zelfs af of die vergroening van de Markt er ooit komt”, aldus Van Vaerenbergh.

In de kijker
Op haar nieuwjaarsreceptie ontving N-VA Lennik 
parlementslid Tomas Roggeman. Hij is medeauteur 
van het boek ‘Honderd keer Vlaanderen’. Daarin 
legt hij aan de hand van honderd leuke verhalen en 
anekdotes uit waarvoor Vlaanderen precies staat. 
De Lennikse bib kreeg van ons alvast een exemplaar 
van het boek cadeau.

Het Nieuwsblad, 25/08/2018

  De schuilhokken geven  
beschutting aan zwerfkatten  
die na hun sterilisatie weer 
vrijgelaten worden.

Weyts steunt  
Ark van Pollare
Vlaams Dierenminister Ben Weyts 
geeft elk erkend dierenasiel een 
financiële impuls van 3.000 euro. 
Het is de allereerste keer dat de  
Vlaamse overheid dierenasielen 
financieel ondersteunt. De asielen 
krijgen het geld zodra ze gebruik-
maken van het beheerprogramma 
Animal Shelter en dieren ter  
adoptie aanbieden via de website 
www.adopteereendier.be. Zo  
kunnen asielen vlotter werken en 
vinden meer Vlamingen de weg 
naar het asiel. 

In Lennik krijgt de Ark van  
Pollare een financieel duwtje in 
de rug.

Een hart  
voor dieren

Aankondigings- 
politiek

Vlaanderen doet Lennik schuilhokken  
voor zwerfkatten cadeau

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts biedt alle 
Vlaamse steden en gemeenten gratis twee schuilhokken 
voor zwerfkatten aan. Zo wil hij op lokaal vlak werk maken 
van een concreet dierenwelzijnsbeleid. De schuilhokken 
moeten beschutting bieden aan zwerfkatten wanneer die na 
hun sterilisatie weer vrijgelaten worden.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle zwervende, verloren 
en achtergelaten dieren op haar grondgebied. Met sterilisatie en 
terugplaatsing moet de gemeente haar zwerfkattenpopulatie 
onder controle krijgen en overlast en dierenleed voorkomen. 
Sinds 1 april 2018 moeten lokale besturen ook beschutting en 
voeder voorzien voor zwerfkatten die na hun sterilisatie weer 
vrijgelaten worden.

Tijdens de gemeenteraad van september vroeg Christel O naar de  
situatie in Lennik. De schepen bevestigde dat de aanvraag was  
gebeurd. Intussen zijn de zwerfhokken geïnstalleerd. Zo wordt er  
ook in Lennik beter zorg gedragen voor onze zwervers.
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N-VA heeft alternatief voor kerstboomverbranding
De gemeente heeft de N-VA gevolgd en de milieuonvriendelijke en door de wet verboden kerstboomverbranding stopgezet. 
Als alternatief koos ze voor een plein verlicht met enkele tientallen kleine petroleumlichtjes, twee beperkte lichtbundels op 
het gemeentehuis en gekleurde zeepbelletjes.

Kerstboom hergebruiken
Voor de N-VA mag het wat meer zijn: wij willen de petroleumlichtjes in de  
toekomst vervangen door ledverlichting en zijn voorstander van een lichtshow 
met meer inhoud en vorm. Daarnaast vraagt N-VA Lennik dat in de gemeente 
een perceel grond wordt voorbehouden voor Lennikenaren die hun kerstboom 
met kluit willen laten overwinteren voor toekomstige kerstversieringen. Dat alles 
werd al meer dan een jaar geleden voorgesteld.

Meerjarenplan:  
meer schulden en studiebureaus boven inspraak

Hoge leninglasten, maar uitvoering projecten onzeker
Op de gemeenteraad van december stelde het gemeentebestuur zijn meerjarenplan voor. De presentatie en inhoud  
oogden mooi, maar de vorige bestuursperiode van deze meerderheid leerde ons al dat beloven niet hetzelfde is als  
realiseren. Van 2013 tot 2018 werd amper tussen de 15 en 20 procent van de vooropgestelde investeringen uitgevoerd. 
De uitvoering van grote projecten zoals het gemeentehuis, de school in Eizeringen, de Schapenstraat en de feestzaal  
Jo Baetens duurt veel te lang, waardoor de kostprijs ervan alsmaar hoger wordt. 

Het gemeentebestuur voorziet nieuwe leningen voor een recordbedrag van meer dan 19 miljoen euro, terwijl tijdens de 
vorige bestuursperiode slechts 4,2 miljoen euro werd geleend.

Geen inspraak voor adviesraden, wel voor studiebureaus
De oppositie kreeg op geen enkel ogenblik ook maar een begin van inspraak bij het opstellen van het meerjarenplan.  
Er werd zelfs geen budgetcommissie opgericht.

De adviesraden – waarin alle erkende verenigingen zetelen – kwamen het voorbije jaar niet of zeer onregelmatig samen 
en werden ook niet om advies gevraagd. Daardoor kregen ook de verenigingen geen inspraak.

Wie wel inspraak krijgt, zijn dure studiebureaus. In plaats van zelf de handen uit de mouwen te steken en  
verantwoordelijkheid te nemen, doet het gemeentebestuur daarop al te vaak een beroep. 

Dure bevraging van slechts enkelen als basis voor beleid
Het schepencollege verschuilt zich achter het participatietraject ‘Lennik aan zet’. Dat kostte meer dan 36.000 euro, 
maar was niet ernstig. Op de drie vergaderingen die werden georganiseerd waren er nauwelijks tussen 30 en 45  
personen aanwezig. Een groot deel van hen stond op de lijsten van de gemeenteraadsverkiezingen, ofwel waren  
het familie- of bestuursleden van de politieke fracties van de meerderheid. De verenigingen waren niet uitgenodigd, 
noch vertegenwoordigd.

N-VA-Lennik² deed het anders
Tijdens de bestuursperiodes van 2001 tot 2012, toen N-VA-Lennik² mee aan de macht was, verliep 
dit helemaal anders. Toen mochten de meer dan tien adviesraden het ontwerp van de begroting 
inzien en advies geven voor hun werkdomeinen. “De huidige meerderheid doet begrippen als 
burgerparticipatie en inspraak heel veel oneer aan”, besluit gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

Geert De Cuyper, gemeenteraadslid

3



De Verandering werkt 
voor Vlaams-Brabant

Met de N-VA …

... versterken we het 
Vlaamse en groene 
karakter van onze 

provincie

... geniet u binnenkort 
van meer en betere 

fietssnelwegen en veilige 
lokale fietsverbindingen

... komt er in het 
arrondissement 

Halle-Vilvoorde een 
volwaardig justitiehuis  

... investeren we met het 
Vlaamse Randfonds extra in 
kinderopvang, zorg, welzijn, 

inburgering en onderwijs 

Ben 
Weyts

Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand

Bart
Nevens 
gedeputeerde
provincie Vlaams-Brabant

De Vlaams-Brabantse 
steden en gemeenten 
krijgen van de Vlaamse 
Regering 132 miljoen euro 
extra om hun open ruimte 
te bewaren, de pensioenen 
te betalen en te blijven 
investeren.

“


