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LENNIK
Voorzitter Vlaamse
Volksbeweging te gast
op nieuwjaarsreceptie
Samen met onze
kartelpartner Lennik²
organiseren we onze
nieuwjaarsreceptie in
januari
ons lokaal (A. Van2014
derkelenstraat 7).
Deze vindt plaats op
26 januari om 11 uur.
ZONDAG

LENNIK BEGRAAFT VLAAMS HUISVESTINGSBELEID
De gemeente Lennik promoot zichzelf niet langer als Vlaamse gemeente bij
bouwpromotoren en verkavelaars. “Een ernstige achteruitgang die het
Nederlandstalig karakter van Lennik in gevaar brengt.” zegt N-VA-Lennik²oppositieraadslid Kristien Van Vaerenbergh.
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We ontvangen Bart De Valck kersvers voorzitter van de Vlaamse
Volksbeweging. Hij komt er spreken over de taalproblematiek in de
Vlaamse Rand alsook over zijn
jaren bij het Taal Aktie Kommittee
(T.A.K.). Als woordvoerder het
T.A.K. ijverde hij tegen de faciliteiten. Hij verzette zich ook tegen de
exclusieve Franstalige voordelen als
gevolg van de splitsing van BHV
zoals die is uitgewerkt door
de Vlaamse
traditionele
partijen. Iedereen is van
harte uitgenodigd.
BART DE VALCK
Voorzitter Vlaamse
Volksbeweging

www.n-va.be/lennik

Lennik kent sinds 1990 na beslissing van de gemeenteraad een Vlaams huisvestingsbeleid. Dit
beleid is erop gericht bouwpromotoren, verkavelaars en kopers van bouwgronden te wijzen op het
feit dat ze bouwden, verkavelden of kwamen
wonen in een Nederlandstalige gemeente. Dit
beleid werd gepromoot via expliciete aanhechting
van de gemeenteraadsbeslissing aan verkoopaktes
en bouw- of verkavelingsvergunningen.

KRISTIEN VAN VAERENBERGH:
“Lennik zet de poort open voor
verfransing en verbrusseling.”

Op deze wijze wist iedereen, van bouwpromotor tot kandidaat koper, dat Lennik een
Vlaamse gemeente is. Ook bij doorverkoop was
de tekst van het Vlaams huisvestingsbeleid
aanwezig.

VLAAMS HUISVESTINGSBELEID WORDT BEGRAVEN
Gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh stelt vast dat de meerderheid
(Open Vld en CD&V) sinds begin dit jaar Lennik niet meer actief promoot als
Vlaamse gemeente. “De gemeente verwijst niet meer naar de beslissing uit
1990. De tekst van het Vlaams huisvestingsbeleid wordt ook niet langer aangehecht aan aktes of vergunningen. Bouwpromotoren, verkavelaars of kopers van
bouwgronden worden dus niet meer expliciet gewezen op het Vlaams karakter
van Lennik. Zo begraaft men na 20 jaar het Vlaams huisvestingsbeleid van
Lennik en zet men de poort open voor verfransing en verbrusseling", stelt
Kristien Van Vaerenbergh.
De oppositie merkt dat sinds het aantreden van de nieuwe bestuursploeg al
wat ruikt naar ‘Vlaams’ moet verdwijnen. Eerder paste men reeds het taalbeleid
in het OCMW aan zodat anderstaligen geen Nederlands meer moeten spreken.
Ook weigerde de meerderheid duidelijke taalrichtlijnen voor gemeenteschool
‘t Rakkertje en verwijderde ze symbolisch de Vlaamse vlaggen van de Markt.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meerderheid zet doorstroom passanten boven
veiligheid inwoners
De mobiliteitsvisie die de Lennikse
meerderheid doorvoert vermindert
de verkeersveiligheid in de dorpskern van Sint-Kwintens-Lennik alsook de bereikbaarheid van de
handelaars. De nieuwe plannen
moedigen verkeer langs de N282 en
dus door het centrum aan. Dat vindt
N-VA-gemeenteraadslid Kristien
Van Vaerenbergh. Ze vindt het dan
ook vreemd dat de Open VLD onder
druk van CD&V afstand neemt van
de verwezenlijkingen tijdens de vorige legislatuur.
Tijdens de vorige legislatuur besloot
de toenmalige meerderheid van Open
Vld en N-VA-Lennik² om het centrum
zo veel mogelijk te ontlasten van
doorgaand verkeer. Men reed het
centrum binnen langs gewestwegen
(N282) en zo veel mogelijk buiten
langs gemeentelijke wegen. Men

voorzag daarbij 900 parkeerplaatsen en voerde ook de zone 30 in.
Op deze manier gaf men prioriteit
aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Lennikse handelaars.
Volgens Van Vaerenbergh komt de
huidige meerderheid van Open Vld
en CD&V nu terug op deze plannen
zonder de vorige situatie eerst te evalueren. De coalitie offert de verkeersveiligheid van de Lennikenaar op ten
voordele van de doorstroomwens
van niet-Lennikenaren die via de
N282 en dus dwars door het centrum
van Sint-Kwintens-Lennik snel naar
Brussel willen. “Meer verkeer op de
N282 betekent ook meer kans op ongevallen op de kruispunten met de
Markt, de Schoolweg of de Ghijselenstraat.” besluit Kristien Van Vaerenbergh.

“Open Vld neemt afstand van
eigen realisaties vorige
bestuursperiode.”
Kristien Van Vaerenbergh
De N-VA ziet niet in waarom Open
Vld meestapt in dit verhaal en dus
afstand neemt van de verwezenlijkingen van de vorige bestuursperiode. “CD&V is met het thema mobiliteit naar de kiezer getrokken en heeft
de verkiezingen verloren. Het is dan
ook vreemd dat CD&V-schepen Yves
De Muylder van de Open Vld carte
blanche krijgt om een door de kiezer
ongewenst mobiliteitsbeleid door de
Lennikse strot te duwen.” vindt Van
Vaerenbergh.

Jong N-VA Pajot uit de startblokken
Jong N-VA is sinds begin deze
maand ook vertegenwoordigd in het
Pajottenland. Enthousiaste jongeren
uit Lennik, Liedekerke en Roosdaal
vonden elkaar om een Jong N-VA-afdeling op te richten. Gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder uit Lennik
is de voorzitster.
Het bestuur zal verder nog bestaan uit
secretaris Joren Vanden Brande (22,
Roosdaal), penningsmeester Jasper De
Bruyn (22, Lennik) en bestuursleden
Svea Vermeersch (20, Lennik), Sien
Van Vaerenbergh (22, Roosdaal), Berdien Van Den Abeele (26, Liedekerke),
Lander Van Leuven (27, Liedekerke)
en Kristof Cooreman (29, Roosdaal).

Voorzitter Lien De Slagmeulder: “Na
de gemeenteraadsverkiezingen van
vorig jaar, kon je er niet meer naast
kijken. N-VA was een bepalende
speler in het Pajottenland, en ook de
jongeren scoorden bijzonder goed. Zo
vervullen veel van onze kersverse
bestuursleden een mandaat in hun
gemeente. In de blinde vlek die het
Pajottenland op de Jong N-VA kaart
was, kon een initiatief in deze zin dus
niet uitblijven.”
Wie interesse heeft, stuurt een
mailtje naar Lien De Slagmeulder:
lien.deslagmeulder@n-va.be

Svea, Jasper en Lien startten
Jong N-VA in het Pajottenland

Lien De Slagmeulder laat harten slaan
Lennik wordt een hartveilige gemeente. De meerderheid maakt na
lang aarzelen en veel studeren eindelijk werk van het plan van N-VAgemeenteraadslid Lien De
Slagmeulder. Zij stelde voor om op
elk sportterrein een defilibrator te
plaatsen.

lennik@n-va.be

De sportraad schaart zich achter haar
plan en stelde voor om op elk sportterrein een defibrilator te plaatsen.
Dit toestel helpt het hartritme te herstellen bij een stilstand of stoornis.
“Dit dossier is een mooi voorbeeld
hoe je vanuit de oppositie iets kan bereiken als je constructieve voorstellen

doet. Normaal stemt de meerderheid
onze voorstellen weg zonder nadenken maar hier heeft ze een schaarse
uitzondering gemaakt.Hopelijk talmt
men nu niet te lang met de uitvoering
van het plan”, zegt Lien De Slagmeulder.

LID IN DE KIJKER:

Dirk De Smedt
• Geboren in Anderlecht
• Getrouwd met MarieFrance, 1 dochtertje Yana
• 38 jaar
• Werkt bij Fluxys (transport van aardgas)
Waar komt je interesse in
politiek vandaan?
Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was mijn
moeder, Viviane Tielemans, kandidate. Hier heb ik nauw
samengewerkt met de volledige groep van N-VA-Lennik².
Het was snel duidelijk dat het hier om een hechte groep
ging die de belangen van onze gemeente niet uit de weg
gaat. Het is dan ook mijn taak om deze personen te steunen en ben ik tot het besluit gekomen om mij hierbij aan
te sluiten. Om dit te verwezenlijken heb ik veel te danken
aan mijn vrouw.
Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben altijd actief geweest in plaatselijke verenigingen
waaronder de KLJ en de voetbalploeg. Ik heb ook veel interesse in de landbouw en dat komt door het paardrijden
een andere hobby van me. Ik doe dit in clubverband met
LRV Gooik. Samen met vrienden uit Mechelen help ik
mee aan de organisatie van ‘jumpings’. Ik ben de club en
de vrienden dankbaar dat ik hierbij mijn steentje mag bijdragen.

Volg je de gemeentepolitiek?
Ik probeer dit zoveel mogelijk te volgen, al lukt dat niet
altijd. Openbare werken, landbouw en mobiliteit zullen
mij niet ontgaan. Heb ik toch iets gemist is er nog altijd de
goede werking van de partij. Tijdens onze vergaderingen
krijgen we perfecte info en heb je inspraak op alle punten.
Dit maakt de groep sterk voor de toekomst.
Wat moet Lennik nog realiseren?
Ik woon heel graag in mijn dorp Lennik. Ik hoop dat het
een gezellig, warm en landelijk dorp mag blijven. De vele
verenigingen binnen Lennik zijn hier voor nodig en moeten gesteund worden. Helaas heeft de burgemeester dat
niet goed begrepen en verhoogt ze allerlei prijzen en
schaft ze subsidies af. Mensen die gratis en met veel
plezier een samenleving draaiende houden zijn meer en
meer met uitsterven bedreigd.
Daarbij maak ik me ook zorgen over het Vlaams karakter
van Lennik: Ik heb het gevoel dat daar sterk aan gewerkt
moet worden en hoop dat men niet wacht tot het te laat is.
Waaraan heb je je recent geërgerd?
Niet zolang geleden de situatie met koning! Ik word nog
woedend alleen maar als ik eraan denk. Koning Albert
krijgt het dikste pensioen van alle Belgen en dan vroeg hij
nog opslag om de diesel van zijn luxe-jacht te betalen.
Schandalig!

Lennikse jaarmarkt was voltreffer
De N-VA was ook dit jaar
weer aanwezig op de jaarmarkt. Ook de Vlaamse
Leeuw was present en ging
graag op de foto met iedereen die het wou. “De
N-VA serveerde soep met als
slogan 'de kracht van verwarming’. We wilden op deze
wijze aangeven dat het
huidig beleid een
koud en asociaal beleid
is waarbij
vooral de verenigingen getroffen worden”,
besluit gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

www.n-va.be/lennik

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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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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