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V.U. Kristien Van Vaerenbergh
Ninoofsesteenweg 236
1750 Lennik

Siegfried Bracke in Lennik
Jaarmarkt
N-VA Lennik zal met een
plezante stand aanwezig zijn op
de Lennikse jaarmarkt op
ZATERDAG 26 NOVEMBER!
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EEN CIJFER
OM TE ONTHOUDEN
Het aantal Franstalige magistraten dat zal worden ingezet in het
eentalig Nederlandstalige HalleVilvoorde. Deze magistraten
komen er door het B-H-V-bisakkoord, afgesloten door de
onderhandelende partijen.
Ook ons Vlaamse Lennik behoort
tot het werkgebied van deze vijf
Franstalige magistraten. Zo komt
het Vlaams karakter van Lennik
onder druk te staan.
Met dank aan CD&V, Open Vld,
sp.a en Groen! die de aanstelling
van deze Franstalige magistraten
mee goedkeurden.

Met de komst van toppoliticus Siegfried Bracke (N-VA) hield onze kersverse
Lennikse N-VA–afdeling op 26 juni haar eerste activiteit. Het werd meteen een
schot in de roos.
Het Square Café was goed gevuld met ongeveer 200 leden, sympathisanten en geïnteresseerden. Opvallend was ook de komst
van enkele Lennikse prominenten waaronder voormalig burgemeester Willy De
Waele (Open Vld).
WE STAAN NERGENS
Na de inleiding van Lenniks N-VA-voorzitter Jasper De Bruyn liet Bracke in zijn
gekende stijl zijn visie horen over de politieke actualiteit. Hij liet niks aan de verbeelding over en stelde pertinent: “We
staan nergens, en we staan nergens omdat
we aan het begin van iets nieuws staan”.
Een citaat van Bruno De Wever, overigens,
maar ook de reden waarom het zo moeilijk gaat, verduidelijkte hij nog.

Siegfried Bracke op de foto met
N-VA Lennik-voorzitter
Jasper De Bruyn en
N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

IN GOEDE HANDEN
Bracke verzekerde de Lennikenaren ook dat de Lennikse N-VA-afdeling in goede
handen zal zijn gezien het jeugdige enthousiasme van voorzitter Jasper gecombineerd met de ervaring van lokaal kopstuk Geert De Cuyper (eerste schepen) en de
input van federaal parlementslid Kristien Van Vaerenbergh.
BOEIEND SPERVUUR
De sfeer zat er duidelijk goed in en na afloop van het betoog
van Siegfried kwamen de tongen los. Er werden heel wat
kritische vragen gesteld, over B-H-V bijvoorbeeld. Dat resulteerde in een boeiend spervuur van standpunten en zelfs
meningsverschillen. Het Gentse N-VA-kopstuk zal er alvast
een levendig debat als herinnering aan overhouden en dat
geldt wellicht voor alle aanwezigen.
Na afloop werd een Vlaamsche Leeuw-biermand overhandigd
aan Siegfried. Hij was daarmee erg blij want hij bedankte met de
woorden: “Ik ken dit bier al lang en zal er met smaak van genieten”
N-VA Lennik-voorzitter Jasper De Bruyn
hield een warm pleidooi voor meer jongeren in de politiek.

Huldiging voor Prins

Volgend jaar viert Prins, het monumentale bronzen Brabants trekpaard op de markt van SintKwintens-Lennik, zijn twintigste verjaardag. N-VA
Lennik wil dit niet zo maar laten voorbijgaan en zegt
dat een huldiging voor dit kunstwerk niet mag ontbreken.

Het kolossale beeld werd twintig jaar geleden, op 6
september 1992, onthuld onder massale volksbelangstelling en aanwezigheid van heel wat prominenten, waaronder de toenmalige minister-president
van Vlaanderen.
GROENE BOSKABOUTER
Prins werd vervaardigd door Koenraad Tinel, die nu
een atelier heeft in Vollezele. Grote bezieler van dit
kunstproject was Daan Vervaet, oud-Volksunie-mandataris. Hij kwam helaas onverwacht om het leven,
nog voor Prins trots en fier op zijn sokkel over de
Markt waakte. Daan wordt nu wel geëerd via het 9
km lange wandelpad dat zijn naam draagt. De bewegwijzering van dit pad gebeurt onder meer met
houten kabouters, een verwijzing naar de bijnaam
van Daan Vervaet: “De groene boskabouter”.

Prins wordt volgend jaar 20 jaar. Reden voor een huldiging, vindt N-VA Lennik.

N-VA Lennik tevreden over camera’s
N-VA Lennik is tevreden met de recente plaatsing van camera’s op belangrijke, risicovolle
plaatsen. Lennik wordt meer en meer getroffen
door inbraken.
Lennik wordt van alle gemeenten in de politiezone
Pajottenland het vaakst getroffen door inbraken. Met
maar liefst 53 inbraken, vooral in Eizeringen, is het
contrast met Gooik groot. Daar waren er ‘slechts’ 27
in dezelfde periode. Het is wellicht de ligging aan het
kruispunt van de Assesteenweg en de Ninoofsesteenweg die de dieven aantrekt.
Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor het welzijn van alle burgers, want alleen in een veilige omgeving kunnen andere activiteiten zoals werken,
spelen, sporten, enz. … optimaal ontwikkeld worden.
BELANGRIJKE TAAK GEMEENTE
De gemeente heeft op dit vlak dan ook een belangrijke taak te vervullen. Veiligheid is niet alleen een
kwestie van meer blauw op straat, maar vergt een integrale aanpak met een doeltreffend preventiebeleid.
En pas wanneer de preventie niet slaagt, moeten politie en justitie ingeschakeld worden.

Een handig hulpmiddel daarbij is het gebruik van camera’s. N-VA Lennik is dan ook tevreden over de recente plaatsing ervan op belangrijke, risicovolle
locaties. Deze camera’s hebben een dubbele functie:
naast het afschrikwekkend effect zijn ze een doeltreffend instrument voor politie en justitie wanneer
er zich criminele feiten, zoals inbraken, hebben voorgedaan.
Veiligheid is een
essentiële voorwaarde
voor het welzijn van
alle burgers.

LIDMAAT IN DE KIJKER

Lien De Slagmeulder
Wat vind je leuk aan je studies?
In september begon ik de studie Vastgoed. Het is mijns inziens een sector met
toekomst omdat mensen altijd zullen moeten bouwen en verbouwen. Daarnaast zit er veel afwisseling in de studie: men focust zowel op de technische
kant als op de commerciële en de juridische.
Waarom woon je graag in Lennik?
Ik woon nu vier jaar in Lennik. Vroeger woonde ik in Gooik. Ik hou van Lennik omdat het een mooie groene gemeente is waar de jeugd actief kan bezig
zijn. Ik denk hierbij aan Jeugdhuis Qw1i, The Square of de Relaks. Er zijn ook
regelmatig fuiven georganiseerd door de Lennikse scholen. Op weekendavonden verveel ik me niet vaak.
Wat moet dringend anders en beter?
De manier waarop België op dit moment bestuurd wordt kan en moet beter.
Er wordt te laks omgegaan met bepaalde problemen, zeker in Brussel. Ook
de toenemende verfransing van onze regio baart me zorgen.

LIEN DE S

LA

GMEULD
• Studies:
ER
2 jaar crim
inologie,
nu omgesch
akeld naar
Vastgoed
• Relatie:
single
• Leeftijd:
• Hobbies:
19
lezen, weg
gaan met v
• Beste film
rienden
: Ladder 49
• Laatst gel
ezen boek
: De eenza
de priemg
amheid van
etallen, Pao
lo Giordan
• Beste cd
o
: “21” van
• Levensm
Adele
otto: “What
doesn’t kil
l you
makes you
stronger!”

Waarom de N-VA?
De N-VA is de partij die het best aansluit bij mijn gedachtegang. Zij blijven achter hun
standpunten staan en verdedigen deze ten volle. Voor deze rechtlijnigheid bewonder ik de N-VA.

Wat wil je nog bereiken in het leven?
Ik wil later graag een boeiende job met verantwoordelijkheden en voldoende afwisseling. Wie niet? Ik ben nu nog
single maar in de toekomst wil ik zeker een gezin stichten.
Met welke bekende figuur zou je graag eens op café willen gaan?
Ik heb een grote bewondering voor Barack Obama. Ik vind hem een zeer interessant persoon en zou graag eens
met hem van gedachten willen wisselen. Over zijn visie op de wereld, maar ook hoe hij aankijkt tegen België met
al zijn problemen.

De Vlaamse rand is niet te koop
N-VA Lennik was met een ruime delegatie aanwezig op de betoging Dwars
door Linkebeek. Voor N-VA Lennik zijn de faciliteitengemeenten Vlaamse gemeenten en kan van een verdere verbrusseling geen sprake zijn. Het afgesloten
B-H-V-akkoord kan niet op onze goedkeuring rekenen.
De voornaamste strijdpunten zijn: de faciliteiten worden verder in de grondwet
gebetonneerd (onder andere 'op maat gemaakte' benoemingsprocedure van de 'balorige' niet-benoemde burgemeesters), de benoeming van Franstalige magistraten in Halle-Vilvoorde en minder Vlaamse rechters in Brussel.
Brussel, tot slot, krijgt een grote zak geld toegeschoven zonder enige tegenprestatie voor beter bestuur of de toepassing van de taalwetgeving in bijvoorbeeld ziekenhuizen of zorgcentra.

N-VA zwingt mee op Lennikse Feesten!
Na de eerste succesvolle editie van ‘Lennik Zingt’,
zorgde ook dit jaar de volleybalclub Groenenberg
voor een geslaagde aftrap van de Lennikse Feesten.
Ondanks de naamsverandering naar ‘Lennik Zwingt’,
bleef het concept hetzelfde. Vlaamse klassiekers, meezingers van onder andere Paul Severs, Clouseau en
Willy Sommers en een optreden van de Lennikse
Gronckelman Emiel Walravens zorgden voor een mooi
begin van deze editie van de Feesten.
JOGGING
De jaarlijkse jogging, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst en de ACP, lokte ook dit jaar heel wat

sportievelingen en kijklustigen. En daarnaast waren er
doorheen het weekend nog tal van activiteiten in de
Lennikse cafés, bij de lokale handelaars en op en rond
de Markt en het Massiusplein.
GESCHIEDENIS LENNIKSE POLITIEK
Het meest in het oog springende evenement van het
weekend werd ongetwijfeld de tentoonstelling van het
Lenniks Archief rond de geschiedenis van de Lennikse
politiek. Door middel van historische foto’s en oude
krantenartikels gaf het Lenniks Archief een duidelijk
beeld van het reilen en zeilen van de Lennikse politiek.
Hopelijk kan ook onze lokale N-VA-afdeling een
plaatsje in dit archief bemachtigen.

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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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.

"

In maart 2011 verwierpen zowel CD&V
als Open Vld de nota-Vande Lanotte. De
nota van Di Rupo is echter nog slechter.
Toch kozen zowel CD&V als Open Vld
ervoor om de N-VA aan de kant te
schuiven en de onderhandelingen verder
te zetten samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt dat
men met deze onderhandelingspartners
de nota kan ombuigen tot een goed akkoord, maakt de mensen iets wijs.

GRIEKSE ROUTE
Econoom Geert Noels zei vlak na
het verschijnen van de notaDi Rupo: “De druk van de financiële
markten wordt gebruikt om het
sociaal-economisch luik van de
nota-Di Rupo door te duwen,
terwijl die op lange termijn België
op een Griekse route zet.”
(19 juli 2011, via Twitter)

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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