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V.U. Jasper De Bruyn
Opperbusingenstraat 24
1750 Lennik

Aperitiefgesprek met

Siegfried Bracke
Zondag 26 juni 2011 om 11.00 uur
Square Café, Markt 8, 1750 Lennik

N-VA & LENNIK2000, een intieme band
De nieuwe Lennikse N-VA-afdeling en het ervaren Lennik2000 zullen nauw
samenwerken. Logisch, want een flink aantal leden van de N-VA zetten zich
in voor de beide partijen. Kan dit wel?
“Natuurlijk”, legt schepen Geert De Cuyper uit, “Lennik2000 is een stevig lokaal
samenwerkingsverband waar ik mij al jaren voor inzet en zal blijven inzetten. Met de
komst van een N-VA-afdeling in onze gemeente kunnen we samen aan de toekomst
van Lennik bouwen.”

N-VA-Kamerlid en toppoliticus

SIEGFRIED
BRACKE
komt naar Lennik.
Hij komt er spreken over de
politieke actualiteit en zijn keuze
voor de N-VA.
Het voltallige bestuur van N-VA
Lennik nodigt je vriendelijk uit op
deze activiteit. Ongetwijfeld onze
eerste in een lange rij.

EEN BEETJE GESCHIEDENIS
Eind jaren 90 stopte de samenwerking tussen de Lennikse Volksunie en de toenmalige CVP. De CVP besloot met de VLD in zee te gaan en dat was de kiem voor de idee
om een nieuw project, Lennik2000, op te starten. Lennik2000 werd een verzameling
van geëngageerde mensen uit de VU, enkele onafhankelijken en een paar socialisten. De VU werd later ontbonden en splitste in de N-VA en Spirit. Intussen bleef
Lennik2000 als lokale partij bestaan. In 2006 haakten de
socialisten af om samen te gaan met Groen!.

Kristien
Van Vaerenbergh:
“Het geheel zal meer
zijn dan de som
van de delen.”

AANVULLEN EN VERSTERKEN
“Er zijn heel wat raakvlakken tussen beide partijen, maar
het spreekt voor zich dat beide hun eigenheid zullen behouden” stelt N-VA-Kamerlid en Lenniks bestuurslid
Kristien Van Vaerenbergh.
“Het geheel moet meer zijn
dan de som van de delen. Elkaar aanvullen en versterken,
daar gaan we werk van
maken voor onze Vlaamse gemeente Lennik”, zegt Kristien
nog.
Lennik2000-schepen
Geert De Cuyper:
“Met de N-VA-afdeling kunnen
we samen aan de toekomst
van Lennik bouwen.”

Neem ook eens een kijkje op onze
webstek:

www.n-va.be/lennik

Er komt een tram in Eizeringen!
Of toch niet?

Op 2 september 1972
reed de laatste tram van
Brussel via Leerbeek
naar Lennik.

Er is nog geen definitieve beslissing genomen
of er een tram komt in Eizeringen of niet. Ook
voor Ninove en Dilbeek is er nog geen witte rook
want er zijn nog heel wat voorbereidende studies
nodig. Die studies starten wel nog dit jaar maar de
eerste resultaten worden pas in 2013 verwacht. De
N-VA vraagt echter ook aandacht voor alternatieven.
EERST STUDEREN
Eerdere berichten in de pers stelden dat er tegen 2020
sowieso een tram zou rijden tussen Gooik en Eizeringen en tussen Ninove en Dilbeek. Voorlopig niet
dus. Eerst moeten er voorbereidende studies komen,
dan wordt er ‘eventueel’ een timing vooropgesteld
die rekening houdt met zowel het maatschappelijk
draagvlak, een onderzoek naar reizigerspotentieel als
met een kosten/batenanalyse.
ONVOLDOENDE ARGUMENTEN
Waarom? De Lijn gaf wel al cijfers voor de verbinding Ninove-Eizeringen-Gooik-Dilbeek-Brussel
(9 730 reizigers per spitsuur) maar die waren slechts

een schatting en niet het resultaat van een gedetailleerd onderzoek. Onvoldoende argumenten dus om
de hele zwik te laten doorgaan.
ALTERNATIEF
Tramlijnen in het Pajottenland zijn zeker een mogelijkheid. Maar er zijn ook nog andere alternatieven
zoals snelbussen. De N-VA vindt dat ook die opties
moeten onderzocht worden in de voorbereidende
studies om zo de beste keuze te kunnen maken.
Met dank aan Willy Segers (N-VA-Vlaams parlementslid) die aan Vlaams minister van Mobiliteit
Hilde Crevits vroeg hoever het nu stond met de
tramlijnen in het Pajottenland.

Laatst

Wie is voorzitter Jasper De Bruyn?
Studies
Hotelmanagement, Erasmus Hogeschool Brussel
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Hobby’s
• voorzitter en speler van zaalvoetbalclub ZVC Klimop Lennik
• bestuurslid van Jeugdhuis Qw1i
• sportliefhebber in het algemeen
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Wat is jouw drijfveer om je als 19-jarige al te engageren in een politieke partij?
Om een gebrek aan motivatie bij de jeugd, die zich niet meer politiek en sociaal engageert, tegen te gaan. Wie daadwerkelijk iets wil veranderen moet initiatief durven nemen.
De afgelopen jaren is een groot deel van de jongeren het geloof in eerlijke politiek verloren. Via mijn engagement probeer ik deze geloofwaardigheid stapsgewijs terug te brengen.
Waarom de N-VA?
Als geboren Wemmelaar werd ik reeds op jonge leeftijd met de problemen van de verfransing geconfronteerd. Ook in het Pajottenland zie ik dat deze problematiek zich uitbreidt. Bij de N-VA vond ik het beste politiek programma terug om deze problematiek op
een democratische manier aan te pakken en op te lossen.
Met welke historische figuur zou je graag eens op café willen gaan?
Met Albrecht Rodenbach zou ik wel een pint willen drinken. Als studentenleider stond
hij aan de basis van de Vlaamse cultuur- en volksbeweging.

Nieuw bestuur
Onder impuls van Lenniks volksvertegenwoordiger
Kristien Van Vaerenbergh werd in Lennik een
N-VA-afdeling opgestart. De 19-jarige Jasper De Bruyn
is de eerste voorzitter, bijgestaan door Lieven
Vandervennet die ondervoorzitter wordt.
“Onze doelstellingen zijn divers” zegt kersvers voorzitter Jasper De Bruyn. “We focussen zowel op het
Vlaams karakter als op behoud van de groene open
ruimte in het Pajottenland.” De N-VA zit in de lift met
tientallen nieuwe afdelingen over heel Vlaanderen, en
nu dus ook in Lennik, waar vroeger altijd al een stevige

Volksunie-afdeling bestond. Opvallend zijn de jonge
voorzitter en goede vertegenwoordiging van de vrouwen in het bestuur.
Jasper De Bruyn (voorzitter), Lieven Vandervennet (ondervoorzitter), Daniël Weemaels (secretaris), Geert De Cuyper, Marcel Herremans, Gun
Mignon, Hilde Van Meulder, Kristien Van Vaerenbergh en de mandatarissen Dorien Herremans, Chris Van Belle en Ernest Vankelecom.

Lennikse jeugdraad stelt nieuw jeugdbeleidsplan voor
Het jeugdbeleidsplan bevat de initiatieven met betrekking tot
de Lennikse jeugd voor de komende jaren.
De vorming van de leiders van de jeugdverenigingen is een
eerste aspect van dit plan. Zo zal de gemeente op regelmatige
basis cursussen EHBO en brandbestrijding organiseren. Er
komen ook opleidingen voor de fuifcoaches, waarover weldra
iedere vereniging hoort te beschikken. Via deze coaches zullen de
verenigingen in staat zijn op een veilige manier hun fuiven te
organiseren, in een goede verstandhouding met de gemeente.
Naast de verenigingen, spitst het jeugdbeleidsplan zich ook toe
Het nieuwe speelterrein achter de sporthal.
op de niet-georganiseerde jeugd. Zo zullen succesvolle initiatieven als Roefeldag en Buitenspeeldag zeker herhaald worden. Om de eerste Buitenspeeldag kracht bij te zetten werd
enkele weken terug het nieuwe speelterrein achter de sporthal “Jo Baetens” ingehuldigd. Bij de voorstelling van het
jeugdbeleidsplan werd ook de nieuwe voorzitter van de jeugdraad, Niels Jonckheere, voorgesteld. Niels is actief
binnen jeugdhuis Qw1i en was van 2003 tot 2005 ook voorzitter van de jeugdraad.

N-VA ondersteunt wonen in eigen streek
N-VA-Vlaams parlementslid en bestuurslid N-VA
Halle Mark Demesmaeker reageert positief op het initiatief van de Vlaamse regering om tien miljoen euro
extra te investeren in Vlabinvest, een investeringsfonds
dat Vlaamse gezinnen uit de Vlaamse Rand rond Brussel de kans geeft om in eigen streek te blijven wonen.
Wonen in eigen streek wordt steeds moeilijker voor jonge
mensen. Dat blijkt uit een studie van de Studiedienst van
de Vlaamse Regering. “Specifiek voor wie in de Vlaamse
Rand een betaalbare woning wil kopen of bouwen,
wordt dat bijna onmogelijk”, aldus Mark Demesmaeker.
“Als gevolg van de immigratie van kapitaalkrachtige EUwerknemers en goed verdienende Franstalige gezinnen,
is bouwgrond in de regio de laatste jaren tot drie keer zo
duur geworden.”
BETAALBARE PRIJS
Met de extra middelen die Vlabinvest nu krijgt, werkt het
investeringsfonds woonprojecten uit op strategisch aan-

gekochte gronden. Deze woningen kunnen aan een betaalbare prijs worden gehuurd of gekocht door mensen
uit de middenklasse die een band met de streek kunnen
aantonen.
ONTNEDERLANDSING
Mark Demesmaeker: “De Vlaamse Rand valt
steeds meer ten prooi aan sociale verdringing en
ontnederlandsing. Vlabinvest is een mooi instrument dat mensen de kans geeft in eigen streek
te blijven wonen. Dankzij deze injectie van
extra middelen kan Vlabinvest zijn
taak verder waarmaken.” Als voorzitter van de Commissie Brussel en
Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement hoopt Mark Demesmaeker
dat de Vlaamse Regering Vlabinvest ook in de toekomst voldoende
financiële zuurstof zal blijven
geven.

Mark Demesmaeker:
“Wonen in eigen streek is belangrijk,
zeker in de Vlaamse Rand.”

VLAAMSE BEGROTING IN EVENWICHT
Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) bereikt dit jaar
een begroting in evenwicht. Vlaanderen is de eerste regio in dit land - en
de eerste regio in Europa na Beieren - die daarin slaagt. Vlaanderen bewijst
daarmee dat het de noodzakelijke saneringen durft en kan doorvoeren.
Dezelfde verantwoordelijkheid zullen we nemen wanneer een nieuwe
staatshervorming extra bevoegdheden en budgetten overdraagt naar
Vlaanderen.
Dankzij de besparingen in 2010 en 2011 zal Vlaanderen vanaf
volgend jaar weer kunnen investeren in een Vlaams sociaal beleid,
onderwijs, werk, onderzoek en ontwikkeling, en in het wegwerken
van de wachtlijsten in de zorgsector.
Vlaanderen zal géén extra besparingen opleggen om de putten
in de federale begroting te dichten.
Philippe Muyters,
Vlaams minister van Begroting

MINDER POLITICI, MEER EFFICIËNTIE
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) brengt
onder het motto ‘minder politici, meer efﬁciëntie’ orde op zaken in
Vlaanderen met een interne staatshervorming. Met deze interne staatshervorming beperken we in Vlaanderen het aantal provincieraadsleden,
terwijl we de administratieve lasten voor de gemeentebesturen drastisch
verlagen.

Via een interne staatshervorming zal de overheid efficiënter werken, over de grenzen van de bestuursniveaus heen.
Steden en gemeenten krijgen een prominente rol met meer
bewegingsvrijheid en bevoegdheden. Zo kunnen zij meer energie
steken in beleid op maat voor de eigen inwoners.

Geert Bourgeois,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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