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Tafel en stoelen 
gemeenteraad 
kosten  
40 000 euro

In januari vond de eerste 
gemeenteraad van het jaar 
plaats in de Dekenij. Een 
tijdelijke locatie, omdat op 
het gemeentehuis wordt 
verbouwd. Voor deze tijdelijke 
stek werden een tafel en 
stoelen aangekocht voor een 
bedrag van 40 000 euro. “Veel 
geld voor een tafel en 21 
stoelen”, zegt N-VA-raadslid 
Gun Mignon.

De totale investering voor deze 
verhuis loopt op tot 50 000 euro. 
Zo werden ook twee tv-schermen 
aangekocht, elektriciteitswerken 
uitgevoerd en wifi geïnstalleerd.

“Het gemeentebestuur geeft  
meer dan 50 000 euro uit aan 
belastinggeld voor een tijdelijke 
verhuis. Dat is een hele zware 
investering. Daarenboven werd 
nauwelijks ruimte voorzien voor 
pers of publiek”, aldus Gun 
Mignon.

Gun Mignon: 
“Goedkoper 
was  
zeker  
mogelijk.”

“Gemeentefusies: debat voeren maar niks opdringen.”
Kristien Van Vaerenbergh, Kamerlid

De Pajotse gemeenten hebben besloten samenwerkingsverbanden te 
sluiten en geen debat te voeren over een mogelijke fusie. De N-VA wil 
wel een debat, met inspraak van de bevolking. “De huidige techniek 
van samenwerkingsverbanden creëert enkel meer onduidelijkheid en 
bespaart niet op de politieke mandaten”, zegt N-VA-gemeenteraadslid 
Kristien Van Vaerenbergh.

Burgemeester Irina De Knop sprak zich 
uit voor samenwerkingsverbanden.  
Ze deed dit – en dat is niet netjes-  
zonder voorafgaandelijk overleg met de 
gemeenteraad. Samenwerkingsverbanden 
tussen zeven gemeenten zullen leiden tot 
moeilijke discussies over wie bevoegd is 
voor wat en wie hoeveel zal betalen.  
De N-VA vindt dat –zonder iets aan de  
bevolking op te dringen- ook een eventuele 
fusie moet kunnen besproken worden.

Fusies = besparen op mandaten én 
lagere belastingen
Wie de cijfers bekijkt, stel vast dat de 
zeven Pajotse gemeenten samen zeven 

burgemeesters, 32 schepenen en  
84 gemeenteraadsleden hebben. Bij een 
fusie zou dat nog één burgemeester, acht 
schepenen en 28 gemeenteraadsleden zijn: 
een besparing van maar liefst 86 politieke 
mandaten! Wie als liberale partij, waartoe 
Irina De Knop behoort, wil besparen op 
de overheid, kan hier dus echt een dikke 
slag slaan. Reken daarbij de subsidie van 
de Vlaamse overheid van 500 euro per  
inwoner en de belastingen in Lennik  
zouden fors kunnen dalen.

Gemeentefusies: 
debat voeren 
maar niks 
opdringen
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CD&V gebruikt N-VA- 
voorstel uit gebrek  
eigen beleid?
In het huis-aan-huisblad van CD&V Lennik werd  
er overlopen wat de huidige meerderheid al  
verwezenlijkt heeft in deze legislatuur. Zij gaven  
een opsomming omdat de N-VA ‘de indruk zou  
wekken dat er in onze gemeente niets gebeurt’.  
Als voorbeeld gebruikt de CD&V de verwezenlij-
king van het SAVE-charter. Nochtans een voorstel 
van N-VA-gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder.

Lennik zou als eerste gemeente van het Pajottenland dit charter 
ondertekenen waardoor de verkeersveiligheid en de verkeers- 
leefbaarheid verhoogd zou worden. Dit is uiteraard een waarde-
vol initiatief waar de N-VA de schouders mee onderzet. 

In het desbetreffende artikel wordt er echter nergens vermeld 
dat het voorstel van de N-VA komt. N-VA-raadslid Lien De  
Slagmeulder kwam namelijk op 24 november 2014 naar de  
gemeenteraad met een voorstel tot ondertekening van het  
SAVE-charter. Haar voorstel werd unaniem door de gemeen-
teraad goedgekeurd en de uiteindelijke ondertekening van het 
charter vond plaats in september 2016.

Het spreekt boekdelen dat CD&V voorstellen van de oppositie  
gebruikt om aan te tonen welke acties het reeds heeft verwezenlijkt. 

De CD&V-voorzitter had nochtans niet veel goeds over de N-VA 
te vertellen en sprak van ‘goedkope oppositietaal’?

Wij komen integendeel met concrete voorstellen die door hen 
goedgekeurd worden en waarmee ze nota bene uitpakken  
in hun eigen huis-aan-huisblad. Dit zal ons echter niet tegen-
houden om met constructieve voorstellen te komen waarmee  
we het welzijn van de Lennikse burger willen verhogen.

Lien De Slagmeulder opnieuw voorzitter  
Jong N-VA Pajottenland
Op 5 december 2016 kwamen de jongeren van de Pajotse N-VA-afdelingen bij elkaar om een nieuw bestuur te kiezen. Lennikenaar Lien 
De Slagmeulder werd herverkozen als voorzitter. Zij werd unaniem verkozen om de leiding op zich te nemen. Verder maken ook Jasper De 
Bruyn en Joren Vanden Brande uit Lennik deel uit van het nieuwe bestuur, respectievelijk als bestuurslid en secretaris.

2 842 kinderen lopen school in Lennik
Een indrukwekkende aantal kinderen loopt school in Lennik: 2 842. Daarvan zijn er 902 uit Lennik zelf en 1 940 kinderen van buiten Len-
nik. In het kleuter- en lager onderwijs gaat het over 1 563 kinderen, waarvan 640 kinderen uit Lennik en 923 kinderen komen van buiten  
Lennik

Daarenboven lopen er 1279 kinderen school in Lennik in het secundair onderwijs waarvan 262 kinderen uit Lennik zelf en 1017 kinderen 
van buiten  Lennik. 332 kinderen die in Lennik wonen volgen secundair onderwijs in een school gelegen in een andere gemeente.

Conclusie: Lennik is duidelijk een schoolgemeente en de cijfers zijn indrukwekkend.

“Meer verkeersveiligheid 
dankzij de N-VA.”

Lien De Slagmeulder,  
Gemeenteraadslid
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Lennik wil dat handelaars Nederlands gebruiken
Op voorstel van N-VA-raadslid Geert De Cuyper 
heeft de gemeenteraad unaniem beslist dat  
handelaars wordt gevraagd enkel Nederlands te 
gebruiken in hun contact met de klanten.

“In het meerjarenplan van de gemeente zijn acties rond het  
Nederlandstalig karakter van Lennik opgenomen, maar er is 
geen geld voorzien om het gebruik van het Nederlands onder 
meer bij onze middenstand te promoten. Bij een bakker in 

Sint-Martens-Lennik lag er bijvoorbeeld een eentalig Franstalige 
folder. Als zoiets gebeurt moeten we daar op tijd iets kunnen 
aan doen door bijvoorbeeld de handelaars aan te schrijven om 
in hun publicaties alleen het Nederlands te gebruiken.  
Dat gebeurt ook al in andere gemeenten.“

Dank voor uw bezoek!
Hartelijk dank aan alle bezoekers die we mochten bedienen 
tijdens het N-VA-Lennik²-mosselfestijn begin maart. Hartelijk 
dank ook aan alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen 
staken om er weer een groot gezellig gebeuren van te maken. 
De foto, genomen op een drukke maandagmiddag, toont een 
deel van de helpers samen met staatssecretarissen Theo  
Francken en Zuhal Demir.

Theo Francken en Zuhal Demir zakten af van Brussel naar 
Lennik voor een lekkere portie mosselen.

Uw mening telt: pop-up 
café in Eizeringen!
Onder het motto “Kom langs, en zeg ons uw gedacht over 
Lennik” brengen we momenteel volop huis-aan-huisbezoeken 
in Eizeringen. We koppelen dit aan een enquête en een heus 
pop-upcafé. 

Kom zeker langs op woensdag 19 april. Van 19 tot 21 uur kan 
u uw gedacht kwijt in ‘de Verzekering tegen de Grote Dorst’ 
te Eizeringen. Kom zeker af, wij trakteren op uw gedacht en op 
uw gezondheid!

“We vragen handelaars 
Nederlands te gebruiken 

met hun klanten.”

Geert De Cuyper,  
Gemeenteraadslid

Geert De Cuyper combineert de huis-aan-huis-
bezoeken met het ruimen van zwerfvuil.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

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:     /     /
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