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V.U. Jasper De Bruyn
Opperbusingenstraat 24
1750 Lennik

N-VA heeft een
hart voor Lennik

N-VA Lennik viert de komende
dagen VALENTIJN en dat zullen
de inwoners van Lennik merken.
De N-VA heeft een hart voor
Lennik en ook voor haar
inwoners. Dat willen we tonen
met een sympathieke straatactie.

In gesprek met

BART
DE WEVER
IEDEREEN WELKOM.

We bieden jou ons hart aan.
Een zuiver hart, een zoet hart, een
Vlaams hart, een smeltend hart.
Kom dinsdag 14 februari naar de
markt voor een hartelijke
ontmoeting in de schaduw van
Prins, onze Lennikse trots.

Moderator
Mark DEMESMAEKER
Jasper De Bruyn,
voorzitter N-VA Lennik

WOENSDAG 22 FEBRUARI 2012
CULTUREEL CENTRUM DE PLOTTER
Kerkstraat 4 - 1742 Ternat
Aanvang 20 uur

N-VA Lennik ziet veel volk
op nieuwjaarsreceptie
Op een druk bijgewoonde receptie wenste Geert De Cuyper, eerste schepen in Lennik, de Lennikenaren een goed jaar met veel geluk en een uitstekende gezondheid. In zijn politieke rede wenste hij dat de N-VA samen
met de bevolking Lennik verder kleur mag geven. Hij benadrukte het belang van de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de Lennikenaar keuze zal hebben uit minstens zes lijsten.
Samen met de Lennikenaren wil de N-VA Lennik kleuren met respect voor het eigen karakter van deze gemeente, als
centrum van het Pajottenland met een bloeiende middenstand, een actief verenigingsleven, veel jeugd, aandacht voor
ouder wordende mensen, én het groen en Vlaams karakter.

Slechte toepassing Salduz-wet leidt ook hier tot straffeloosheid
Sinds 1 januari 2012 moet bij een eerste verhoor van
een verdachte steeds een advocaat aanwezig zijn,
een gevolg van de Salduz-rechtspraak. In een rondzendbrief aan de politiezones van Brussel-HalleVilvoorde lijst het parket een reeks misdrijven op
waarvoor daders niet meteen worden verhoord bij een
arrestatie. Dit zal leiden tot straffeloosheid in onze regio en als gevolg
hiervan zal de straffeloosheid in
Brussel-Halle-Vilvoorde toenemen.
N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh: “Minister Turtelboom vergeet dat
het parket de wet moet toepassen, niet
saboteren.”

LAKS EN LAATTIJDIG
“Het valt eens te meer op dat alweer de Franstalige Brusselse balie te laks en laattijdig de wet toepast door het
bewust slecht organiseren van de Salduzpermanenties
door advocaten”, klinkt het bij N-VA-Kamerlid Kristien
Van Vaerenbergh.
Kristien Van Vaerenbergh vindt de houding van Minister
Turtelboom onverantwoord, want in een eerste reactie
stelde Turtelboom eenvoudigweg dat het parket haar
doen en laten zelf moest organiseren. De minister vergeet daarbij echter dat het parket op de eerste plaats de
wet moet toepassen en uitvoeren, en niet saboteren. De
minister zal de Salduz-wet binnen een maand evalueren.

Splitsingsvoorstellen B-H-V zijn cadeau aan de Franstaligen
N-VA Lennik is niet tevreden met de voorstellen
rond de vermeende splitsing van het gerechtelijk
arrondissement B-H-V. Wat CD&V, Open Vld en sp.a
voorstellen als een grote realisatie en een triomf voor
de Vlamingen, is eigenlijk een gigantisch cadeau aan
de Franstaligen.
FRANSTALIGE MAGISTRATEN OOK IN LENNIK
Onze regio zal met een eigen parket prioriteiten kunnen
stellen ter bestrijding van de criminaliteit. Daar houdt het
goede nieuws op want nu al er komen vijf Franstalige
magistraten in Halle-Vilvoorde. Bovendien moeten ze
niet eens echt luisteren naar de Procureur des Konings
van Halle-Vilvoorde, want ze blijven ook onder Brussels
gezag staan. De Franstalige die in eentalig Nederlandstalig gebied woont, kan voortaan zonder ook maar één
woord Nederlands te moeten spreken, in eigen taal voor
het gerecht verschijnen. Vanaf nu is Lennik dus een faciliteitengemeente. Welk plezier CD&V, Open Vld en sp.a
hun kiezers hiermee wouden doen, is voor N-VA Lennik
volstrekt onduidelijk.
TE WEINIG MIDDELEN
Door het regeerakkoord te baseren op foute cijfers zul-

len de Nederlandstalige rechtbanken in Brussel een pak
minder middelen, rechters en griffiers krijgen. Gevolg?
Minder efficiënte rechtsgang en dus enorme wachtlijsten. Maar enkel voor de Vlamingen natuurlijk, want de
Franstaligen winnen wel aan middelen, rechters en griffiers. Het straffe is dat CD&V en Open Vld niet eens betwisten dat het regeerakkoord op foute cijfers steunt. En
toch blijven ze halsstarrig weigeren deze dramatische regeling bij te sturen.
BRUSSELSE RECHTBANKEN VERFRANSEN
De jarenlange Franstalige strategie om via achterpoortjes Nederlandsonkundigen te benoemen, wordt met dit
regeerakkoord beloond. De taalwetten worden al jarenlang fel afgezwakt met een verdere verfransing van de
Brusselse rechtbanken als gevolg. Met dit regeerakkoord
gaan de Vlamingen er nog meer op achteruit met een terugval van 2/3e tweetalige magistraten naar slechts
1/3e. Daarenboven worden maar liefst 50 eentalig Franstalige rechters en 34 idem parketmagistraten, die vroeger op slinkse wijze werden benoemd, nu definitief
aangesteld. Een prachtig cadeau aan de Franstaligen
voor het jarenlang negeren van de taalwetgeving, u aangeboden door CD&V, Open Vld en sp.a.

Lid in de kijker: Gun Mignon
• 40 jaar
• procesverbeteraar en logistiek verantwoordelijke bij Brightpoint
• hobby’s: Geschiedenis vanaf de 19de eeuw, Duiken, R!SK, Lokale activiteitenondersteunen: verzustering Arconate, Prinskroegentocht en Lennik (A) Live
• goeie films: Pulp Fiction, C’est arrivé près de chez vous
• laatst gelezen boek: Millennium-trilogie van Stieg Larsson
• goeie cd’s: Ten van Pearl Jam, Nevermind van Nirvana
• levensmotto: Pluk de dag ... aan 100 %
Wat vind je leuk aan je beroep?
Mijn job biedt me veel variatie. Ik reis vaak naar het buitenland en onderhoud vele contacten in Europa & ZuidAfrika. Ik kan er veel creativiteit in kwijt en het toffe is
dat de resultaten zichtbaar zijn op korte termijn.
Waarom woon je graag in Lennik? Hoe ben je er terechtgekomen?
Ik ben geboren en getogen in Lennik. Tijdens mijn studies woonde ik even in Mechelen. Lennik is mijn thuisbasis. Ik hou van het rustige en groene in deze Vlaamse
gemeente met een sterk cultureel leven vol creatieve
mensen die een verscheidenheid aan activiteiten op
poten zetten.
Waarom de N-VA in Lennik?
Het zoeken naar efficiëntie en transparante processen
spreken me aan. Ook op het werk doe ik dat. Wie daadwerkelijk iets wil veranderen moet initiatief durven
nemen. Ik merk dat de ontnederlandsing van Lennik en

het hele Pajottenland steeds toeneemt. De N-VA probeert
dit op een degelijke wijze in te dijken. Tot slot kies ik voor
de N-VA omdat zij het jonge geweld dat zich hier in Lennik politiek en sociaal engageert actief wil ondersteunen.
Met welke bekende figuur zou je graag eens op café
willen gaan?
Roos Van Acker. Ik vind dat een straffe madam.
Nog iets anders wat je kenbaar zou willen maken?
Ja, nog een weetje over de automarkt in België ... Na de
teloorgang van Renault in Vilvoorde en Opel in Antwerpen zou de consument er goed aan doen verstandiger auto’s te kopen. Een lokaal geproduceerde auto steunt niet
alleen onze economie en lokale werkgelegenheid, het is
ook beter voor het milieu dan de aanschaf van een auto
die op een ander continent wordt geproduceerd. Koop
dus bij voorkeur een Volvo (Gent), Ford (Genk) of Audi
(Vorst).

N-VA Lennik vraagt kordaat asielbeleid
Om de grote steden leefbaar te houden, besliste de
federale regering in het verleden om asielzoekers te
spreiden over alle gemeentes, en dus ook Lennik. Door
die verplichting moeten gemeentes op zoek naar aangepaste infrastructuur om die asielzoekers op te vangen. Is die niet voorhanden, dan moet de gemeente dit
compenseren door financiële steun.
OUDE RIJKSWACHTKAZERNE OMGEBOUWD
N-VA Lennik is absoluut geen voorstander van financiële
steun aan asielzoekers want dit leidt tot grote aanzuig-

effecten. N-VA Lennik is dus tevreden dat de gemeente
Lennik ervoor gekozen heeft de gebouwen van de oude
rijkswachtkazerne om te vormen tot een opvangplaats
voor acht asielzoekers. Het OCMW van Lennik ontvangt
hiervoor een federale premie.
ONTRADINGSCAMPAGNES
De N-VA blijft voorstander van korte procedures met een
effectief terugkeerbeleid. Naast ontradingscampagnes
moet men blijvend investeren in een vlottere behandeling van de asieldossiers.

Een plezante jaarmarkt met N-VA Lennik
N-VA Lennik was voor de eerste keer aanwezig op de jaarmarkt.
Het was drummen aan onze plezante stand waar naast Italiaanse broodjes ook het streekbier Zennenat kon genuttigd worden. Het ballenkraam met afbeeldingen van Bart De Wever, Ben
Weyts en Kristien Van Vaerenbergh was een groot succes, al
vroeg menig Lennikenaar waar het portret van ‘striksken’ was.

“CD&V
probeert de
Vlaams-Brabanders
blaasjes wijs te maken.
Schaamteloos.”
Ben Weyts, N-VA-Kamerlid

Er is een akkoord rond BHV. Een goed akkoord? Verre van. Met een campagne "BHV? AUB!" probeert CD&V ons nochtans iets
anders wijs te maken.
De waarheid is dat het BHV-akkoord zorgt voor meer rechten voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant. En voor minder rechten
voor de Vlamingen in Brussel.
De Vlamingen hebben enkel recht op de factuur. Voor Brussel bedraagt die al 600 miljoen extra. Een bedrag dat tegen 2030
oploopt tot 1 miljard euro. In de nieuwe financieringswet schieten de Vlamingen er ook nog eens 2,2 miljard euro bij in tegen
2030. En ook met andere regeringsmaatregelen wordt gretig in de Vlamingen hun portemonnee gegraaid.
Wat krijgen de Vlamingen zoal in ruil voor al dat geld?
4 Een verbrusseling van de faciliteitengemeenten met onder andere de vervanging van de Nederlandstalige rechtbank door een
tweetalige. Zo maken de Franstaligen meer kans om juridische twisten te winnen, zoals over de omzendbrief-Peeters. Ook de
carrousel met de Fransdolle burgemeesters kan weer herbeginnen.
4 Er komen Franstalige rechters in Vlaams-Brabant. Want sommige Franstaligen vinden dat Vlaamse rechters, ook al zijn ze
tweetalig, niet in staat zijn om objectief recht te spreken of onderzoeken te leiden.
4 Het nieuwe systeem van de gecoöpteerde senatoren zorgt ervoor dat Franstalige
partijen worden aangemoedigd om in Vlaams-Brabant op te komen met de verkiezingen. Want voor de verdeling van die Senaatszetels worden niet alleen de stemmen
geteld die de Franstalige partijen behaalden in Wallonië en Brussel, maar ook in HalleVilvoorde!
4 Er komt een Hoofdstedelijke Gemeenschap waar alle Vlaams-Brabantse gemeenten
verplicht deel van uitmaken. Van Beersel over Gooik tot Londerzeel en Diest. De Franstaligen willen dit vehikel gebruiken voor de uitbreiding van Brussel.
4 De Vlaamse toegevingen worden gebetonneerd in de Grondwet en in bijzondere
wetten. Het moet zijn dat de Franstaligen toch wel héél tevreden zijn met dat
akkoord…

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.

"

Als dit voor CD&V
‘woord houden’ is,
dan houden de
Vlamingen best hun
hart vast voor wat
de regering-Di Rupo
ons nóg
zal brengen …

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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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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