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LENNIK
Verder oppositie voeren
voor een warm Lennik

V.U.: Bérénice Fries - Negenbundersstraat 64 - 1750 Lennik - lennik@n-va.be

September is niet enkel de maand
waarin meer dan 1 miljoen scholieren
terug naar de schoolbanken gaan, het
is ook de maand waarin de politieke
trein terug op gang komt. In onze
gemeente zullen we op een constructieve manier de huidige beleidsploeg
verder op de voet blijven volgen. En
dat is nodig, want de taferelen in de
gemeenteraad met deze nieuwe
bestuursploeg zijn wat ons betreft niet
voor herhaling vatbaar.
Ter herinnering: duurdere vuilzakken
- ook voor mensen met erg lage inkomens -, een lening van 2 miljoen euro
die de Lennikenaar zal mogen betalen,
hogere prijzen voor het huren van de
sporthal en evenementen, zoals het
seniorenfeest dat gratis was, worden
ofwel betalend ofwel fors duurder. De
burgemeester beloofde een warm
Lennik, maar daar blijft nu al niets
meer van over.
De N-VA biedt realistische en afgewogen alternatieven voor een vernieuwend beleid, dat beantwoordt aan de
noden en verplichtingen van de 21ste
eeuw. Deze vernieuwing is broodnodig om onze Vlaamse welvaart te
behouden. En, om opnieuw van een
warm Lennik te
kunnen genieten. Samen met
onze ganse
ploeg zullen we
ons hiervoor
blijvend inzetten.
BÉRÉNICE FRIES
Voorzitter
N-VA Lennik

www.n-va.be/lennik
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BHV-akkoord voorziet te weinig Nederlandstalige rechters
Voor de N-VA bewijst de KPMGwerklastmeting bij Brusselse rechtbanken dat de Vlaamse partijen in
de federale regering zich als schooljongens in de luren hebben laten
leggen. N-VA-volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh
eist een eerlijk BHV-akkoord waarbij er meer Nederlandstalige rechters worden voorzien. Zo niet
organiseren de traditionele
Vlaamse partijen een verdere
gerechtelijke achterstand en een
toename van de straffeloosheid,
niet enkel in Brussel, maar ook in
het Pajottenland.
Het BHV-akkoord voorzag dat het
gerechtelijk arrondissement werd
ontdubbeld en dus niet gesplitst zoals
de Vlaamse partijen vroegen. Er blijft
dus een gerechtelijk arrondissement
BHV maar met twee afdelingen: een
Franstalige en Nederlandstalige. Voor
de verdeling van de middelen en het
personeel werd afgesproken alles te

verdelen volgens een sleutel 80 procent voor de Franstaligen en 20 procent voor de Nederlandstaligen. De
N-VA heeft vanaf de eerste dag, nog
voor de stemming van de wetteksten,
met de cijfers en jaarverslagen in de
hand deze verdeelsleutel als onrechtvaardig beschouwt. Volgens de partij
hadden de Vlamingen immers recht
op minstens 33 procent van de middelen in plaats van de schamele
20 procent.
De KPMG-studie waarvan de resultaten in De Tijd lekten geven de N-VA
nu gelijk. “De Vlaamse traditionele
partijen hebben zich ongelofelijk
laten rollen. Het cynisme waarmee
werd onderhandeld, is ronduit stuitend. In 2011 wist men al dat de
gehanteerde 80/20-verhouding onrealistisch was. In plaats van harder
op tafel te kloppen, lieten de Vlaamse
traditionele partijen begaan en werd
de N-VA weggelachen", vertelt
Kristien Van Vaerenbergh.

De N-VA-volksvertegenwoordiger
vraagt tevens een openbare discussie
over de studie in het parlement.
“Waarom wordt de studie niet openbaar gemaakt? Waarom krijgt de oppositie geen afschrift van de studie?
Waarom moeten de cijfers verborgen
blijven voor de N-VA? Omdat ze bevestigen wat we reeds lang zeggen:
het BHV-akkoord is een slecht akkoord want het leidt tot nog meer gerechtelijke achterstand en nog meer
straffeloosheid, niet enkel in Brussel
maar ook in het Pajottenland en de
rest van
HalleVilvoorde”,
besluit Van
Vaerenberg.
Voor de N-VA
moet er dan
ook een volledig nieuw en
ditmaal eerlijk
KRISTIEN
BHV-akkoord
VAN VAERENBERGH
komen.

Rol van ACW binnen Dexia nauwer bekeken
Eind juni was N-VA-volksvertegenwoordiger Peter Dedecker te
gast in Lennik. Hij kwam er vertellen over de zaak Dexia/ACW. In
zijn uiteenzetting ging Peter Dedecker dieper in op de strapatsen
van de top van het ACW en het Dexia-debacle. Het is een verhaal
waarin duidelijk wordt hoe een coöperatieve gedachte, onder invloed van eigenbelang en megalomanie, kan omslaan in onverantwoorde risico’s. Hij legde haarfijn uit hoe een veilige belegging
plots risicokapitaal kan zijn en hoe het ACW zelf wetten kon schrijven om het eigen geld veilig te stellen. Het was een boeiend verhaal over misleiding, casinokapitalisme en belangenvermenging
op een schaal die zijn gelijke niet kent in dit land.

Lennikse gemeenteraad in woelig water
Bij het begin van de nieuwe legislatuur beloofden de gemeenteraadsleden van N-VA-Lennik² een
constructieve, doch stevige oppositie
te voeren. Dat zijn we aan onze kiezers verplicht, vermits we ondanks
een schitterend verkiezingsresultaat
geen deel uitmaken van de beleidsploeg. Het spreekt dan ook vanzelf
dat we ons werk ter harte nemen en
bij elke gemeenteraad een aantal vragen en voorstellen op de agenda laten
zetten. Dat mede daardoor de vergaderingen tot na middernacht uitlopen,

lennik@n-va.be

werkt blijkbaar duchtig op de
zenuwen van Open Vld en CD&V.
De fractievoorzitster van Open Vld
vond het dan ook nodig om tijdens de
laatste zitting een prachtig georkestreerde aanval op te zetten tegen onze
“populistische” interventies. Zij riep de
burgemeester en schepenen op om in
het vervolg enkel nog op “zinnige”
vragen te antwoorden.
Wie er voortaan mag beslissen of onze
punten al dan niet worden behandeld

was niet helemaal duidelijk.
Ook de lokale
pers werd niet
gespaard: journalisten die
steeds de
CHRISTEL O: “We zullen
moeite doen
blijven ijveren voor een
om de zittingen
warmer Lennik ook al wil
Open Vld dat liever niet.”
tot het einde te
volgen worden
partijdigheid verweten.
Kortom, censuur op gemeenteniveau.
Te gek voor woorden!

Vanwaar je interesse in politiek?
Ik stelde vast dat ik steeds weer “dit
kan toch niet” of “dit is er over” zei
toen het over Belgische politiek ging.
Als voormalig bedrijfsleider en huidig ambtenaar heb ik wel wat voeling
met onze maatschappij. Ik zie hoe en
waarom bepaalde beslissingen worden genomen, hoe bepaalde structuren in elkaar zitten en wat de
gevolgen daarvan zijn. Meer en meer
groeide het besef dat wij dringend
aan verandering toe zijn. Je kan aan
de zijlijn blijven staan klagen en jammeren. Ik kies voor de andere optie
en ga actief deelnemen. Waar kan ik
beter terecht dan bij de partij die als
slogan “De kracht van verandering”
heeft en die ten gronde verschilt van
de traditionele partijen?
Wat met het Vlaamse discours van
die partij?
Mijn gevoel voor meer Vlaanderen
spruit eerder voort uit economische
motieven. Vlaanderen geeft veel
steun aan Wallonië en Brussel. Terwijl
deze steun eigenlijk in een Europese
context moet gerealiseerd worden.
Het is niet logisch dat binnen het Europa van de regio’s alleen Vlaanderen
de Waalse en Brusselse facturen betaalt.
Maar vergis u niet: we moeten niet
denken dat Wallonië een achtergestelde regio is. De werkloosheid en
armoede blijft er hoog maar ga er
maar eens rondkijken: zij hebben in-

LID IN DE KIJKER:

Daniël Weemaels
dustrie, zij hebben goede infrastructuur en doen er alles voor om hun
regio te promoten. Op deze wijze
hebben ze een modern bedrijf als
Google naar Wallonië gehaald.
Ze moeten meer in zichzelf geloven
dat ze net als Vlaanderen op eigen
benen kunnen staan en met hun
eigen oplossingen hun eigen
problemen te lijf kunnen gaan.
Wat kan er beter in Lennik?
Het Vlaamse karakter van deze gemeente moet behouden blijven. Als
we zo doorgaan maakt Lennik binnen
20 jaar deel uit van Brussel. Ik heb het
met Anderlecht zien gebeuren toen ik
jong was. Nu zie ik hier ook de eerste
tekenen van verbrusselling.

einkinderen
niël?
Wie is Da gehuwde dochters en dgrisveooklrzitster
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Lennik heeft behoefte aan een modern en transparant beleid. Het
spreekwoord zegt: ‘schoenmaker blijf
bij uw leest’: landbouwers moeten
het land bewerken, piloten moeten
vliegen, enzovoort. Laat dan ook de
mensen op het terrein Lennik aaansturen. Weliswaar onder democratische controle.

Wat zijn je persoonlijke ambities?
Ik ben op een leeftijd gekomen
waarop het nuttig wordt dat ik mijn
kennis en ervaring doorgeef met een
duidelijke blik naar de toekomst. Ik
doe dit dan ook zeer consequent.
Onze jeugd is ons kapitaal. Zij gaan
voor een heleboel zware uitdagingen
staan. Zij kunnen zeker wat steun en
advies gebruiken. Vandaar ook mijn
engagement in projecten zoals het
“Huis van de toekomst” en “Een
klankbord voor ondernemingen”.

Lennik moet zijn rol als centrumgemeente van het Pajottenland volwaardig kunnen spelen zonder dat
het aan de burger meer kost.

Helemaal persoonlijk hoop ik nog
wel wat te kunnen gaan zeilen, alhoewel deze hobby op een laag pitje staat
sinds ik met politiek ben begonnen.

Rommelmarkt
viert 20ste verjaardag
Reeds verscheidene malen trachtte het organiserend comité van de rommel- en antiekmarkt van
Gaasbeek het 20-jarig bestaan te vieren. Door het
slechte weer was dat nog niet gelukt. Op zondag
28 juli vond de viering dan uiteindelijk toch
plaats.
Op de foto zien we de overhandiging van een geschenkenpakket aan de
gehuldigde marktleiders Daniël Van der Sypt en N-VA-OCMW-raadslid
Ernest Vankelecom door de N-VA-gemeenteraadsleden Kristien Van
Vaerenbergh en Lien De Slagmeulder. Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter
van het organiserend comité, kijkt trots toe.

www.n-va.be/lennik
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
wel
e komstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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