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LENNIK
Verrrassing voor wie
vlagt op 11 juli!

22 177 + 6 575 KEER BEDANKT!

Op 11 juli vieren alle Vlamingen de
Vlaamse feestdag. Hopelijk kleurt
Lennik die dag -net als de laatste
verkiezingsdag- terug geel. De Lennikse N-VA wenst haar steentje bij
te dragen. Iedereen die de Vlaamse
Leeuw uithangt mag een kleine attentie verwachten.

In Lennik koos maar liefts 35 %
(Vlaams) en 33 % (federaal) van de kiezers voor de N-VA. De N-VA is daarmee de grootste partij van Lennik.
Kristien Van Vaerenbergh mag voor
Lennik opnieuw naar het Federaal Parlement. Ze behaalde van op de tweede
plaats 22 177 voorkeurstemmen. Daarmee komt ze in de top 5 van de populairste politici in Vlaams-Brabant.

Dit jaar bundelen Lennik, Roosdaal
en Gooik opnieuw de krachten om
11 juli te vieren. Het gratis feest
vindt plaats op 11 juli in Roosdaal
(Kerkplein Pamel) waar om 20 uur
kleinkunstzanger Jan De Wilde, gekend van hits als ‘Fanfare van honger en dorst’ en ‘Eerste sneeuw’,
optreedt.

V.U.: Bé Fries - Negenbunder 64 - 1750 Lennik - lennik@n-va.be

Iedereen van harte welkom!

Geert De Cuyper zette met 6 575 voorkeurstemmen van op de dertiende
plaats voor het Vlaams Parlement een
heel mooi resultaat neer.

www.n-va.be/lennik

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA eist verwijdering rijbaankussens Gaasbeek
Na twintig valpartijen en talloze slachtoffers met
breuken is het fysieke leed van de rijbaankussens in
Gaasbeek haast niet meer bij te houden. De fractie
N-VA-Lennik² eist dan ook de verwijdering van de
kussens en het herstel in de oorspronkelijke situatie.

Hoeveel slachtoffers nog voor er een
veilige oplossing komt?

15 000 euro en 20 ongevallen
De meerderheid besliste, na vervanging van het wegdek
in het centrum van Gaasbeek, om de vroegere vluchtheuvel niet meer aan te leggen. Deze bewees nochtans niet alleen zijn nut, hij veroorzaakte al zeker geen ongevallen.
De meerderheid koos integendeel voor een slechte oplossing door 2 kleinere rijbaankussens te plaatsen. Kostenplaatje: 15 000 euro en 20 ongevallen.

'Fietsers moeten maar beter uitkijken'
Toen de N-VA-Lennik²-fractie na de eerste 10 ongevallen
de bevoegde schepen om uitleg vroeg, kreeg ze als antwoord dat “het vrachtverkeer moet kunnen passeren en
de fietsers moeten maar beter uitkijken”.
Tien ongevallen later blijft de schepen in kwestie nog
steeds blind voor de slachtoffers van deze gevaarlijke verkeerssituatie. De houding van de schepen is werkelijk ver-

bijsterend en getuigt van weinig zin voor verantwoordelijkheid. Dergelijk wanbeleid, ingegeven door eigenbelang, illustreert de blinde veranderingsdrang van
deze bestuursploeg. Een drang die geen rekening houdt
met de leefbaarheid van de Gaasbekenaar.
N-VA-Lennik² staat niet alleen met haar eis, ook de fietsersbond vraagt dringend maatregelen.

Veel volk op eerste activiteit Jong N-VA Pajottenland
Jong N-VA Pajottenland organiseerde op 26 april haar eerste activiteit, een verkiezingsdebat. In de proeftuin in Roosdaal liep de zaal volledig vol voor een verkiezingsdebat
met verschillende kopstukken. Ben Weyts (N-VA), Michel Doomst (CD&V), Katia
Segers (sp.a), Philip Claeys (Vlaams Belang) en Luk Van Biesen (Open Vld) debatteerden onder meer over het Vlaamse karakter van de rand, werkgelegenheid en betaalbare
woningen voor jongeren. De zaal zat afgeladen vol en het werd een interessant en
geamuseerd debat. Jong N-VA is dan ook ontzettend tevreden met de talrijke opkomst
en het succes van deze eerste activiteit. Wie wenst mee te werken met Jong N-VA
Pajottenland contacteert voorzitter Lien De Slagmeulder via lennik@n-va.be

Meedoen? Contacteer Lien!

N-VA Lennik stapt tegen pesten
Op 8 en 9 augustus vindt de Dodentocht in
Bornem weer plaats: 100 km stappen in 24
uur.
N-VA Lennik wil het initiatief 'Stappen tegen
Pesten' steunen en neemt zelf deel met een
teamvan enthousiaste stappers. 100 km afleggen SAMEN! Bedoeling is om op deze manier geld in te zamelen voor “School Zonder
Pesten“

Fried Ringoot is hierin een drijvende kacht.
'School zonder pesten' wil pesten op
school voorkomen door kinderen te leren
omgaan met elkaar.
Heb jij zin om je steentje bij te dragen? Een
mail naar daniel.weemaels@n-va.be vóór
15/07 is hiervoor voldoende. Wij nemen dan
contact met je op voor verdere afspraken.

Lid worden? Contacteer ons op lennik@n-va.be

FRIED RINGOOT

Lid in de kijker: Chris Van Belle
• 63 jaar
• In september 41 jaar getrouwd met Toesj
• Woont sinds mensenheugenis in Lennik
• Las recent ‘Al bij al heb ik gelukkig geleefd’ de biografie van Marie-Rose Morel
• Houdt van films met dans genre Dirty Dancing...
• Schildert en kleit
• Nu gepensioneerd, vroeger bediende bij KBC
• Eet ongeveer alles wat niet rauw is
• Vindt vele goede restaurants in de buurt
Sta je graag in de kijker?
Nee, ik laat me liever opmerken door mijn werk. Ik ben
een actieve vrijwilliger in de voetbalkantine, bij de weeg
of bloedafnames van het Rode Kruis. Je vindt mij ook in
de keuken op de eetfestijnen van N-VA-Lennik². In mijn
functie als OCMW-raadslid hanteer ik dezelfde mentaliteit. De mensen helpen is belangrijker dan mijn eigen ego.
Wat vind je leuk in Lennik?
Lennik is een leuk dorp om in te wonen. Ik apprecieer het
landelijke karakter enorm. Het is hier nog groen en de
streek is heuvelachtig en mooi. In het centrum van Lennik, slechts een boogscheut ver, vind je vele winkels. Jammer wel dat parkeren er zo ingewikkeld geworden is.
Wat kan er beter in Lennik?
De huidige meerderheid voert een koud beleid. Enerzijds

zie ik naakte ontslagen bij het personeel, anderzijds
betaalt men op het gemeenteplein in Gaasbeek 7 500 euro
per bank.
Wat is je favoriete plekje in Lennik?
Ik heb niet echt een favoriet plekje. Het gezelschap is
belangrijker. Geef mij dus maar een terrasje thuis of bij
vrienden.
Waarom koos je voor de N-VA?
Via mijn schoonvader ben ik bij de Volksunie beland en
de N-VA is daar een logisch gevolg van. Ik sta dan ook
volledig achter hun programma van rechten en plichten.
Binnen N-VA Lennik in het bijzonder valt me op wat een
hechte vriendenploeg we zijn over verschillende generaties heen.

Peperdure luxe-banken in Gaasbeek belangrijker dan veilig naar school
De gemeente spendeert 32 632 euro
aan de herinrichting van het
dorpsplein van Gaasbeek. Vermits
deze uitgave niet voorzien was in
het budget, verschoof schepen
Limbourg de budgetten voor veilige schoolomgevingen en betere
signalisatie naar nieuwe bomen en
banken op het dorpsplein in Gaasbeek. Lennik moet besparen, net
als vele andere Vlaamse gemeenten, maar bij dit prestigeproject
van schepen Limbourg werd op
geen euro gekeken.
Het is evident dat de N-VA niets
tegen het vervangen van zieke
bomen en het plaatsen van een paar
banken heeft. Maar wie de cijfers
van naderbij bekijkt, ziet een ander
verhaal. De totale kostprijs bedraagt
32 632 euro. Wat omvat dit?

www.n-va.be/lennik

• 2 boombanken: 15 365 euro of
7 682 euro per stuk
• 10 platanen: 5 025 euro of
502 euro per stuk
• 26 afzetpaaltjes: 6 682 euro of
257 euro per stuk
• 8 boombeschermers: 5 560 euro
of 695 euro per stuk

zorgt dat Lennik leefbaar en aangenaam blijft), maar spendeert zonder
problemen bijna een jaarloon aan
een paar banken. Geld dat eigenlijk
bedoeld was om de schoolomgevingen veiliger te maken. Een visie die
bij vele Lennikenaren kwaad bloed
zet en terecht!

Ter vergelijking: ook in Eizeringen
voorziet de gemeente een bomenplekje. Daar volstaan blijkbaar lindebomen voor slechts 55 euro per
stuk, houten paaltjes die nog geen
12 euro kosten, en een bank van 4
000 euro.

Personeel afdanken
voor luxe-projecten
De gemeente dankt mensen af om
besparingen te realiseren (vooral
technisch personeel dat ervoor

N-VA-gemeenteraadslid Christel O: “De
herinrichting van het Gaasbeeks dorpsplein
werd een peperduur project.”
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erbij
Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?

© N-VA - Miel Pieters

Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
U Umaakt
anderen de
deVVerandering
eranderingvoor
voorVVoooruitgang.
o
ooruitgang.
maakt
deel uit van de grootste en snelst groeiende
f
amilie
v
an
Vlaanderen.
Én
uw
lidmaatschap
geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
..
strookjeingevuld
ingevuldop
op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer

Mevrouw
Voornaam:

Naam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-V
VA,
A Koningstraaat 47 bus 6 in 1000 Brussel of fax
a en naar: 02 217 35 10
inffo@n-va.b
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