
“Deze pestbelasting moet een half miljard opbrengen en de dieprode Brusselse begroting 
opsmukken”, weet gemeenteraadslid Christel O.

Beste Lennikenaren,

De afgelopen maanden waren 
voor niemand leuk. We snakken er 
allemaal naar om weer bij elkaar 
te mogen komen. Want al hebben 
we intussen alle mooie wegen en 
paadjes van Lennik en omstreken 
opnieuw ontdekt, het verlangen om 
bij elkaar te vertoeven is groter dan 
ooit. 

Het voelde dan ook heel warm 
aan dat we velen van jullie even 
konden zien ter gelegenheid van ons 
afhaaleetfestijn. Wat gezelligheid 
betreft komt zoiets natuurlijk niet 
in de buurt van ons traditionele 
eetfestijn, toch voelde het goed om 
een vriendelijk woord en een lief 
gebaar te kunnen wisselen en jullie 
allen heel even terug te zien. Dat we 
daarmee ook de lokale handelaars 
een hart onder de riem staken, is 
mooi meegenomen.

Zoals iedereen wachten we nu op de 
lang verwachte vaccinatie en kijken 
we – net als de natuur in deze lente –
uit naar het opnieuw openbloeien 
van het leven en van onze gemeente. 
Hopelijk blijven de vooropgestelde 
openingsdata voor de horeca, 
cultuur en events van kracht, zodat 
we kunnen klinken op de toekomst 
en deze sombere periode snel 
achter ons kunnen laten.

Kristel De Vos
Voorzitster N-VA Lennik

Op de gemeenteraad van januari keurden alle Lennikse partijen unaniem een resolutie 
goed die de geplande Brusselse stadstol en kilometerhe�  ng afwijst. “Het is ongehoord 
dat één gewest zomaar kan beslissen om de inwoners van de andere gewesten een 
bijkomende belasting op te leggen”, zegt raadslid Christel O.

De Groene Brusselse mobiliteitsminister, 
Elke Van Den Brandt, wil vanaf 2022 ieder-
een die Brussel binnenrijdt doen betalen, en 
daarbovenop nog een tarief per afgelegde
kilometer invoeren. Dit komt neer op een 
stevige belasting voor alle Vlamingen en 
Walen die in Brussel werken of die er 
omwille van het cultuuraanbod, dienst-
verlening en horeca naartoe willen. 

Gebrek aan alternatieven
Van de 700.000 Brusselse jobs wordt meer 
dan de helft ingevuld door Vlaamse en 
Waalse pendelaars. De gebrekkige alter-
natieven voor de auto verplichten velen 
onder hen om dagelijks de auto te gebrui-
ken om op hun werkplek te geraken. Voor 
deze mensen komt de stadstol neer op een 
bijkomende belasting, want Brussel rekent 
op een opbrengst van een half miljard euro. 
De impact van deze stadstol zal ook bij ons 
zeer goed voelbaar zijn: 1.360 Lennikenaren 

werken immers in Brussel. Van de 
pendelaars neemt gemiddeld 40 procent 
dagelijks de auto voor het woon-werk-
verkeer.

Juridische stappen
Pogingen van de Vlaamse en Waalse rege-
ring om tot overleg te komen bleven tot op 
heden zonder resultaat. Begin december 
keurde het Vlaams Parlement een resolutie 
goed die oproept om alle juridische midde-
len aan te wenden om ervoor te zorgen dat 
de Brusselse stadstol de Vlaamse pendelaar 
niet discrimineert. Het is in die context dat 
ook de Lennikse gemeenteraad zich aansloot 
bij de afwijzing van de Brusselse plannen. 

N-VA-Lennik Kwadraat is aangenaam 
verrast dat Open Vld Lennik en Groen 
Lennik hun kiezers willen verdedigen tegen 
de discriminerende belastingen van hun 
partijgenoten in de Brusselse regering.

Lennikse gemeenteraad unaniem 
tegen Brusselse stadstol
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 18 maart.
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Lennik, waar Woord thuishoort … of hoorde
“De meerderheid laat een unieke kans voorbijgaan om gedichten van schoolgaande kinderen en volwassenen in Lennik te 
bundelen en te publiceren … wegens tijdsgebrek en andere prioriteiten”, zegt raadslid Geert De Cuyper.

Tijdens de bestuursperiode 2001-2012, toen onze fractie nog 
mee bestuurde, nam onze gemeente allerlei nieuwe initiatie-
ven rond ‘Taal en Muziek’. Cultuuruitstappen naar concerten 
werden georganiseerd, bekende Vlaamse artiesten kwamen tot 
in de Lennikse huiskamers … Dat is sinds 2013 verleden tijd. 
De laureaten van de afdeling Woord van onze Academie krijgen 
jaarlijks weliswaar nog een beeldje ‘De Redenaar’, maar sinds 
2013 is dat op ons initiatief aangezien de meerderheid hier geen 
aandacht meer voor heeft.

Lennikse gedichtenbundel
Het enige initiatief dat nog standhoudt is de jaarlijkse poëzie-
wedstrijd die de bibliotheek van Lennik sinds 2010 in januari 
organiseert naar aanleiding van nationale Gedichtendag. Zowel 
leerlingen van de Lennikse scholen als volwassenen nemen hier-
aan deel. Op de gemeenteraad stelde Geert De Cuyper voor om 
een selectie te maken uit de winnende gedichten sinds 2010 en 
die te bundelen in een boek. Bibliotheekbezoekers en geïnteres-
seerden zouden die gedichtenbundel kunnen lezen en aankopen 
in de bibliotheek. Hij kan ook bezorgd worden aan de Lennikse 
lagere scholen en de leerkrachten Nederlands van de verschillende 
secundaire scholen en de Gemeentelijke Academie.

Met haar steeds weerkerende inhoudsloze excuses keurde de 
meerderheid dit agendapunt helaas niet goed. Op de gemeente-
raad van februari werd zelfs de subsidie voor de organisatie van 

huiskamervoorstellingen uit het vroegere reglement zonder 
meer geschrapt.

Lennik, waar Woord NIET meer thuishoort …

Wetsvoorstel: notariële akten 
verplicht in het Nederlands
Samen met een aantal andere N-VA-parlementsleden diende Kristien 
Van Vaerenbergh een wetsvoorstel in dat verplicht dat bij registratie 
de taal van een notariële akte dezelfde is als die van de regio waar het 
onroerend goed gelegen is.

“Nog vaak worden in onze streek akten in het Frans overgeschreven in 
het hypotheekregister, terwijl de bestuurstaal er Nederlands is en er geen 
faciliteiten gelden”, aldus Kristien Van Vaerenbergh. “Wie zo’n akte wil 

raadplegen over de verkoop 
of een ander zakelijk recht 
(opstal, erfpacht ...) van een 
woning, grond of een ander 
onroerend goed, moet dat in 
het Nederlands kunnen.”

Het voorstel geldt trouwens 
niet enkel voor onze regio, 
maar voor héél Vlaanderen. 
Dus ook aan de kust waar 
de problematiek eveneens 
speelt.

Snelrecht in Brussel: nog maar 
één veroordeling voor rellen 
oudejaar 2019
Tijdens de overgang van 2019 naar 2020 werden in 
Brussel 27 gerechtelijke aanhoudingen verricht. Tot nu 
toe is er slechts één persoon veroordeeld. Een andere 
zaak werd in januari 2021 ingeleid voor de rechtbank, 
maar meteen weer uitgesteld. “Wat ben je met een snelle 
dagvaarding als je nadien geconfronteerd wordt met een 
trage rechtsgang?”, vraagt Kamerlid en gemeenteraads-
lid Kristien Van Vaerenbergh zich af.

Het parket besliste drie personen buiten vervolging te 
stellen en acht zaken te seponeren. Bij die laatste onder 
anderen personen die vervolgd werden voor het bescha-
digen van materiaal. In tien zaken loopt het onderzoek 
nog steeds. “Wat hoopt men nog van nieuwe informatie 
te vinden zo lang na de feiten?”

 “Lennikse kinderen en volwassenen schreven de voorbije jaren 
prachtige gedichten naar aanleiding van Gedichtendag. Die gedichten 
bundelen, is voor het gemeentebestuur te veel gevraagd. Het is 
nochtans geen grote kost, maar wel een groot gebaar”, aldus 
gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

 “Het is niet meer dan logisch dat verkoops-
akten bij ons in het Nederlands opgesteld 
worden”, stelt Kristien Van Vaerenbergh.

De stoere woorden van minister 
Van Quickenborne komen niet 
overeen met de realiteit.” 

Kristien Van Vaerenbergh, 
Kamerlid

lennik@n-va.be
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N-VA wil wandelwegen beschermen 
tegen gemotoriseerd verkeer
Veel wandelwegen werden tijdens de voorbije winterperiode zwaar beschadigd door 
gemotoriseerd verkeer: het herstel zal maanden duren. De huidige meerderheid van 
Open Vld, CD&V en Groen hee�  hier geen probleem mee en weigert momenteel ieder 
verbod en elke ingreep. “Weg trage weg”, zo stelt raadslid Geert De Cuyper vast.

Op initiatief van het toenmalige gemeente-
bestuur met N-VA-Lennik Kwadraat en in 
samenwerking met de Commissie Trage 
Wegen heeft de gemeente Lennik in 2006 
een bewegwijzerd wandelknooppunten-
netwerk uitgewerkt dat als voorbeeld 
heeft gediend voor naburige gemeenten 
in het Pajottenland en Toerisme Vlaan-
deren. De trajecten zijn ofwel verhard, 
ofwel niet-verhard ofwel avontuurlijk. 
Voornamelijk tijdens het voor- en najaar 
zijn zeker de niet-verharde en avontuur-
lijke gedeelten niet bestemd voor gemo-
toriseerd verkeerd. Eén passage tijdens de 
herfst- en winterperiode kan er al voor 
zorgen dat de wegen er maandenlang 
slecht bijliggen.

Laat gemotoriseerd verkeer niet toe
Recent werd vastgesteld dat nu ook 
motorrijders op bepaalde trajecten deze 

wandelwegen kapotrijden. De beddingen 
worden onherstelbaar beschadigd en de 
wandelaars kunnen er niet onbezorgd, 
veilig en met droge schoenen wandelen. 
Op de gemeenteraad stelde raadslid De 
Cuyper daarom voor om geen gemotori-
seerd verkeer toe te laten op deze wandel-
wegen en dit duidelijk met verkeersborden 
aan te geven. Nu eindigt de zone 30 soms 
bij het begin van een wandelweg, waar-
door er 50 km/u gereden mag worden. 

Gemeentebestuur laat problemen 
aanmodderen
De bevoegde schepenen De Muylder 
(CD&V, mobiliteit) en Schoukens 
(Groen, trage wegen) adviseerden om 
dit agendapunt niet goed te keuren. Na 
meer dan 800 dagen bestuur plannen ze 
werkgroepen op te richten die zich de 
komende jaren met deze problematiek 

gaan bezighouden. “Het is spijtig dat de 
schepenen niet kordater optreden en de 
problematiek letterlijk laten aanmod-
deren. Ondertussen razen de motoren 
verder: weg veiligheid, weg natuur, weg 
wandelrust, weg trage weg”, besluit een 
teleurgestelde Geert De Cuyper. 

 Wandelpaden worden kapotgereden, maar 
het gemeentebestuur grijpt niet in.

Trouwen in de openlucht moet mogelijk zijn
Raadslid Kristien Van Vaerenbergh stelt voor om koppels te laten trouwen in de openlucht. Met de dekenijtuin hee�  Lennik 
daarvoor een ideale locatie.

De wet stelt dat er getrouwd wordt in het 
gemeentehuis, maar de gemeente kan een 
afwijking voorzien. In Lennik is dat gebeurd 
en huwen koppels in de dekenij.

Prachtige locatie
“Bij de dekenij hoort echter een schitterende 
gerestaureerde tuin inclusief amfitheater. Een 
prachtige locatie om bij mooi weer in de open-
lucht te trouwen”, vindt Kristien Van Vaeren-
bergh. “Bij slecht weer kan steeds uitgeweken 
worden naar de dekenij, waar normaal de plech-
tigheid plaatsvindt.”

Helaas stemde de meerderheid het voorstel weg.

 “De dekenijtuin is een prachtige locatie om te trouwen 
in de openlucht”, vindt raadslid Kristien Van Vaerenbergh.

www.n-va.be/lennik
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


