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LENNIK

www.n-va.be/lennik

Zondag 7 juni om 11u
Bij Schaekels, Nelleken, Eizeringen
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Er zijn meer middelen nodig in de strijd tegen de inbrakenplaag die onze regio teistert. Lenniks Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh trekt aan de alarmbel. Nu is Halle-Vilvoorde nog te veel afhankelijk van Brussel. Dat moet veranderen vindt Kristien Van Vaerenbergh. N-VA-minister Jan Jam-bon belooft werk te maken van een labo in Asse dat zich toelegt op spo-renonderzoek  bij inbraken. In Lennik waren er vorig jaar 134 inbraken waarvan 23 in auto’s. Drie auto’s werden effectief gestolen.
JAMBON WIL EIGEN LABO VOOR HALLE-VILVOORDEN-VA-minister Jan Jambon wil dat de politiediensten in Halle-Vilvoorde niet langer afhankelijk zijn van het labo in Brussel om inbraken te bestrijden in onze regio. Het Brusselse labo is verantwoordelijk voor het sporenonderzoek maar het gebeurt dat zij niet ter plaatste komen wegens een gebrek aan tijd. Dat moet veranderen en dus maakt Jan Jambon middelen vrij voor een eigen labo in Asse.

FRANSTALIGE RECHTBANK LEGT NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK LAM Daarmee is niet alles opgelost. Inbrekers moeten niet enkel worden gevat, de rechter moet ze ook veroordelen. Het parket van Halle-Vilvoorde wil meer criminelen voor de rechtbank brengen. Helaas is de Nederlandstalige recht-bank in Brussel ernstig verlamd. Zeven personeelsleden werden opgeëist en werken nu plots voor de Franstalige rechtbanken. Hierdoor kunnen minder Nederlandstalige zittingen worden gehouden en kan men dus minder crimi-nelen veroordelen. N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh aanvaardt dit niet en eist dat minister van justitie Koen Geens (CD&V) ingrijpt. Het Pajot-tenland mag niet het slachtoffer worden van het wanbeleid bij de Franstalige Brusselse rechtbanken.

Kristien Van Vaerenbergh:  
“Er zijn meer middelen nodig voor de strijd tegen de inbrakenplaag.”

Meer middelen nodig 
in strijd tegen 
inbrakenplaag.

Aperitiefgesprek 

Staatssecretaris voor 
Asiel & Migratie

N-VA Lennik trakteert u op 
een natje en een droogje…

Theo  
Francken

UITNODIGING



www.n-va.be/ enniklennik@n-va.be

Christel O vraagt namens de fractie N-VA-Lennik² om eindelijk werk 
te maken van een parkeerbeleid op maat van gehandicapten rond de 
kerk van Sint-Martens. Voor minder mobiele mensen is het niveau-
verschil tussen het Dorpsplein en de ingang van de kerk moeilijk te 
overbruggen. Men heeft immers de keuze tussen trappen of een steile 
zijstraat. Iemand in een rolstoel geraakt op eigen kracht nooit boven.

Eind vorig jaar gaf de schepen van Openbare Werken, Johan Limbourg 
(Open VLD) aan op de hoogte te zijn van het probleem.

MAKKELIJK TE REALISEREN
Christel O stelt vandaag vast dat er niks beweegt. Het dossier is blijk-
baar geen prioriteit voor de schepen. Haalbaar is het zeker: het volstaat 
twee borden te plaatsen. Het is een triestig voorbeeld hoe een perfect 
legitieme vraag om onduidelijke redenen op de lange baan wordt ge-
schoven. Het is reeds eerder gebleken dat minder mobiele medeburgers 
voor dit gemeentebestuur geen prioriteit zijn.

N-VA Lennik spinde ook dit jaar weer mee tegen muco. De 
partij fietste mee tijdens de Lennikse cyclingmarathon en 
zamelde zo mee geld in voor de strijd tegen mucoviscidose. 
Onder andere gemeenteraadsleden Geert De Cuyper, Kristien 
Van Vaerenbergh, Christel O en Lien Deslagmeulder strekten 
de benen. Ook OCMW-raadslid Chris Van Belle kroop op de 
fiets.

Op vrijdag 27 juni organiseert Jong N-VA Pajottenland zijn tweede 
quiz. Deze quiz gaat door in de Warande in Liedekerke en de eer-
ste vraag wordt gesteld om 20 uur. Inschrijven kan nog steeds bij 
quizmaster Kristof Cooreman (kristof.cooreman@n-va.be). Deel-
name bedraagt 20 euro voor een ploeg van maximum 4 personen. 

Een parkeerplaats voor gehandicapten moet de kerk  

van Sint-Martens beter toegankelijk maken.

In de kijker: Erwin Claes stapt tegen pesten 
Op 14 en 15 augustus stapt Erwin 
Claes samen met een heleboel an-
dere stappers de Dodentocht in Bor-
nem of toch op zijn minst een deel 
ervan. Niet enkel voor het plezier, 
maar ook voor het goede doel. Hij 
maakt deel uit van het team ‘stap-
pers tegen pesten’.

HOE BEN JE TERECHTGEKOMEN BIJ 
‘STAPPERS TEGEN PESTEN’?
Ik kwam in contact met Patrick Van 
Wayenbergh.  Hij wou Fried Ringoot 
helpen met zijn project ‘school zonder 
pesten’. Dus begon Patrick te stappen 
tegen pesten. Ik ben zijn voorbeeld 
gevolgd. 

WIE IS PATRICK?
Patrick is een man met een gouden 
hart. Hij steunde al veel goede doelen 
waaronder het Kinderkankerfonds. 
Toen we na een voorstelling van 
Fried Ringoot mekaar even spraken, 
zat de klik meteen goed. Samen met 
zijn vrouw Ariane Kiekens hebben 

we toen het fonds ‘stappen tegen 
pesten’ opgericht.

WAT IS DE BEDOELING VAN HET 
FONDS?
Pesten is een kwaal in onze maat-
schappij waar kinderen echt onder 
lijden. Sommigen gaan eraan kapot en 
ondervinden er op latere leeftijd nog 
last van. We willen geld inzamelen 
om een halt toe te roepen aan pesten.  
Verleden jaar zamelden we een mooie 
som in enkel met wat reclame via 
Facebook. We deden ook kleine activi-
teiten zoals een kleurwedstrijd tijdens 
de Lennikse jaarmarkt of een maatjes-
proeverij tijdens de Dodentocht.

HOE VERLOOPT ZO’N DODENTOCHT 
VOOR DE STAPPERS TEGEN  
PESTEN?
Er zijn dit jaar reeds 46 inschrijvingen 
van mensen die de Dodentocht in 
Bornem gaan aanvatten of eventueel 
enkele kilometers meestappen. Wie 
meedoet met stappen tegen pesten is 

niet verplicht de hele tocht te doen. 
Maar enkele dapperen proberen toch 
de 100 km uit te stappen. Los van het 
sportieve heeft elke deelnemer zich 
geëngageerd om steunkaarten te 
verkopen ten voordele van het fonds. 
Ook Fried Ringoot doet weer mee. 
Hij zal de laatste kilometers afleggen 
maar dan wel al rollend.

HOE KAN MEN JULLIE STEUNEN?
Mensen die ons graag steunen 
en die ons nog niet tegen het lijf 
zijn gelopen voor een steunkaart 
kunnen altijd storten op rekening-
nummer IBAN BE10 0000 0000 
0404 met de vermelding 
014/0560/00016. Giften 
vanaf 40 euro zijn fiscaal 
aftrekbaar. Je ontvangt 
tevens een certificaat. Ook 
Marleen Merckx, Simon-
neke uit Thuis, steunt de 
actie. Haar gehandtekend 
certificaat is per opbod te 
koop. Bieden kan via  
erwin_claes@yahoo.com.

N-VA wil parkeerplaats voor gehandicapten aan kerk Sint-Martens

Sinds mensenheugenis vindt de gemeenteraad in Lennik plaats op de laatste maandag van de maand.  
Tenzij deze maandag een feestdag is of in de (school-)vakantie valt. Maandag 27 april was het geen feestdag en ook geen 
vakantie. Toch werd de gemeenteraadszitting verschoven naar 20 april. Waarom? Omdat voorzitter Koenraad Ameys 
(Open VLD) niet aanwezig kon zijn. De overige 18 gemeenteraadsleden werden verplicht hun agenda aan te passen aan 
de agenda van 1 man. Nochtans kon de voorzitter zich volgens het reglement perfect laten vervangen door het langst 
zetelend gemeenteraadslid. In Lennik is dat oud-burgemeester Willy De Waele een partijgenoot van Ameys.

Toch gebeurde dit niet. Had men geen vertrouwen in Willy? Gunde men Willy deze tijdelijke promotie niet? Of wou 
voorzitter Ameys absoluut zijn presentiegeld innen? Wat het ook zij, de N-VA-fractie vindt dit niet voor herhaling 
vatbaar en vraagt de vooropgestelde planning te respecteren.

Gemeenteraadsvoorzitter geeft voorrang aan eigen agenda

Geert De Cuyper stelde op de gemeenteraad voor om zorgverstrekkers gratis te laten parke-
ren binnen een betalende zone of een blauwe zone. De meerderheid gaf geen groen licht en 
beloofde niet meer dan het voorstel te onderzoeken.

Huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten parkeren voor hun werk vaak in een betalende 
parkeerzone. Ze staan hier echter meestal maar kort geparkeerd. Maandelijks kan dit voor 
de zorgverstrekkers tot grote parkeerkosten of boetes en retributies leiden.

De N-VA-fractie stelde daarom voor een parkeerkaart in te voeren voor zorgverstrekkers. 
Door gebruik van deze kaart kunnen zij gratis parkeren in een betalende zone of een 
blauwe zone. 

Deze parkeerkaart moet samen met de blauwe parkeerschijf zichtbaar in het voertuig 
worden geplaatst. Om misbruik tegen te gaan kan niet iedereen zomaar een kaart aanvra-
gen en zal de gratis parkeertijd alsnog gelimiteerd worden.

Geert De Cuyper: 
“Onze N-VA-fractie 
stelt voor zorgver-
strekkers gratis te 

laten parkeren voor 
korte duur.”

Lien De Slagmeulder, 
voorzitter Jong N-VA 

Zenneland

N-VA wil gratis parkeren voor zorgverstrekkers

Quiz mee met Jong N-VA Pajottenland



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


