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Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh trekken
N-VA-Lennik²-lijst

In oktober 2018 trekken Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh als tandem de lijst voor N-VA-Lennik2.
Samen zullen zij een ploeg van enthousiaste kandidaten leiden. “Een keuze voor ervaring en vernieuwing, met
een krachtig alternatief voor de huidige bestuurders”, klinkt het.
De besturen van N-VA Lennik en Lennik² hebben dan ook
beslist verder de krachten te bundelen en opnieuw samen een
kartel te vormen. Voor het oog van de pers werd het kartelakkoord officieel ondertekend.

Tijd voor verandering en vooruitgang

“Na zes jaar bestuur van Open Vld en CD&V is het tijd voor
verandering en vooruitgang. We willen een krachtig alternatief
bieden voor de inwoners van Lennik: een eerlijk beleid met visie
en meer aandacht voor onze burgers en verenigingen”, aldus
Geert en Kristien.

Lijsttrekker Geert DE CUYPER zorgde met zijn ervaring als
schepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 mee voor
het succes van N-VA-Lennik 2. Als fractievoorzitter in de
gemeenteraad zet hij zich met zijn dossierkennis en inzicht in
het gemeentelijk gebeuren continu in voor de belangen van de
Lennikse bevolking. Zijn politieke ervaring wil hij nu aanwenden
om de positieve trend van de vorige verkiezingen verder te zetten
door de lijst N-VA-Lennik 2 te trekken in 2018.

Veilig thuis in een welvarend Lennik

N-VA-Lennik 2 is een hechte ploeg en krachtig alternatief voor de
huidige door tweedracht verdeelde bestuurders.
Met Kristien VAN VAERENBERGH heeft de N-VA een topper in
haar rangen die haar electoraal gewicht bewezen heeft bij vorige
verkiezingen. Sinds 2010 is zij federaal volksvertegenwoordiger
en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd zij eveneens
verkozen in de gemeenteraad van Lennik.
N-VA-Lennik 2 gaat resoluut voor verandering als het enige
positieve alternatief voor de huidige meerderheid.
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Criminaliteit bestrijden is prioriteit voor N-VA
In 2017 deed de N-VA samen met haar kartelpartner Lennik 2 huisbezoeken. We koppelden daaraan
een enquête en heuse pop-upcafés waar je tussen pot en pint je gedacht kwijt kon over Lennik. Een van
de thema’s die we behandelden was criminaliteit. Wat denkt de Lennikenaar van de criminaliteit in
zijn gemeente?
De stelling die we voorlegden was “Lennik is een
veilige gemeente waar criminaliteit wordt bestreden”.

Een veilige gemeente is een prioriteit voor de N-VA.

 36 procent gaat niet akkoord met deze stelling.
 29 procent vindt Lennik een veilige gemeente.
 35 procent beantwoordt deze stelling neutraal.

Een derde vindt dus dat de gemeente onveilig is en
dringend een tandje moet bijsteken. Een derde meent
dat Lennik wel veilig is en een derde heeft geen
mening over deze stelling.
Voor de N-VA is en blijft veiligheid en bestrijding van
criminaliteit een prioriteit waar we in de volgende
legislatuur echt werk van moeten maken.

Gemeentebestuur weigert
voorstel jeugdmonitor
Eind 2017 stelden de Vlaamse ministers Gatz en Homans
de jeugdmonitor voor. Met die tool kunnen lokale besturen via bevragingen peilen naar de noden van kinderen
en jongeren in hun gemeente of stad. Zo kan de participatie van kinderen en jongeren verhoogd worden en
krijgen lokale besturen tegelijkertijd meer informatie
over de verwachtingen van hun jongste burgers.

“Onbegrijpelijk dat de
meerderheid zich niet
interesseert voor de
mening van de jeugd.”
Lien DE SLAGMEULDER,
gemeenteraadslid

lennik@n-va.be

Raadslid Lien De Slagmeulder stelde voor dat Lennik ook zou
intekenen op het aanbod van de jeugdmonitor. “Participatie op het
lokale niveau wordt immers alsmaar belangrijker en ook onze jongste
burgers worden hier meer en meer bij betrokken. Er zijn overigens
geen nadelen aan de bevragingen van de jeugdmonitor verbonden.
Die zijn volledig anoniem en de tool wordt gratis aangeboden vanuit
de Vlaamse overheid.”

Gemiste kans
Helaas wilde het college niet meestappen in het voorstel. “Een gemiste
kans”, aldus Lien. “Blijkbaar is de mening van onze jongste burgers
niet van belang voor de huidige meerderheid. Dat men tegen dit
gratis, laagdrempelige voorstel kan zijn, is onbegrijpelijk.”
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Presidentieel bezoek in Lennik
Het gebeurt niet elke dag dat Lennik een staatshoofd ontvangt. Eind januari tekende de Catalaanse
president Carles Puigdemont onder massale mediabelangstelling present op de nieuwjaarsreceptie van
N-VA en Lennik 2.
Puigdemont, die in oktober 2017 de Catalaanse onafhankelijkheid uitriep, is op de vlucht omdat Spanje hem in de
gevangenis wil steken, net als vele andere politici en burgers die meehielpen het onafhankelijkheidsreferendum te
organiseren. In zijn speech verwees hij naar het zwijgen van
de Europese Unie en de wijze waarop Spanje met politici met
een andere mening omgaat. Mensen met een andere politieke
mening, die deze zonder geweld uiten, opsluiten: zijn dit de
waarden die Europa uitdraagt?

Onze regio in de spots

Het bezoek van de Catalaanse president was goede toeristische
promotie voor onze regio. Alle kranten en tv-stations schreKristien VAN VAERENBERGH ontving Carles Puigdemont in Lennik.
ven over zijn bezoek aan het beste café ter wereld en kasteel
Saffelberg. Hij had ook nog graag het kasteel en park van
Gaasbeek bezocht, maar daar was helaas geen tijd meer voor. Misschien keert hij dus nog wel eens terug ...

Eerlijke spreiding vliegtuigen?
N-VA zegt ja!
Op de gemeenteraad van februari vroeg raadslid Kristien Van
Vaerenbergh waarom de gemeente Lennik niet aansluit bij de elf
Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie die via de rechter
een vliegwet willen forceren. Ook bepaalde delen van Lennik
krijgen door de absurde Brusselse geluidsnormen meer hinder.
“De gemeenten en de provincie leggen zo druk op de federale regering om
eindelijk een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Zaventem te creëren.
De gemeenten Dilbeek, Grimbergen, Halle, Herent, Kampenhout, Kortenberg,
Landen, Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel en Zaventem hebben met de provincie
Vlaams-Brabant en enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de
Belgische Staat ingediend bij de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Zo willen
de steden en gemeenten, de provincie en de inwoners een evenwichtige verdeling
van het vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal in Zaventem afdwingen
tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

“Een faire spreiding
van de lawaaihinder is
ook goed voor bepaalde
delen van Lennik.”

Van Vaerenbergh vraagt zich af of Lennik werd gecontacteerd om mee te doen en
stelt zich hier twee bijkomende vragen bij. Zo ja, waarom doet Lennik niet mee?
En zo neen, overweegt Lennik alsnog aan te sluiten?

Kristien VAN VAERENBERGH,
gemeenteraadslid

Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) wilde haar steun vooralsnog niet uitspreken. Was
ze niet op de hoogte? Of zou ze niet mogen toetreden van haar vroegere baas Guy Vanhengel,
de Brusselse Open Vld-minister die nauwe banden onderhoudt met Franstalige socialisten
van de PS?

Veilig thuis in een welvarend Lennik
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De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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