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LENNIK
N-VA blijft positief in 2015
De meerderheid in Lennik begint aan
haar derde ‘werkjaar’. Maar wat herinneren we ons van 2014? Weinig om
echt fier op te zijn. Onze fractie bracht
aan het licht dat er een probleem was
met de huisvuilzakken. Tot 20 tellen is
blijkbaar niet overal hetzelfde. Men
gaf dan maar een compensatie van
twee zakken aan iedere inwoner. Een
druppel op een hete plaat, want niemand weet hoe lang dit eigenlijk geduurd heeft.

MOSSELFESTIJN
45ste jaarlijks mosselfestijn met goudmerk-mosselen,
varkensgebraad en speciale schotel
Zaterdag 28 februari 2015 van 18 tot 21 uur
Zondag 1 maart 2015
van 12 tot 21 uur
Maandag 2 maart 2015
van 12 tot 21 uur

De meerderheid houdt ervan studies
te bestellen. Soms kan men zich vragen stellen over de noodzaak, soms
over het tijdstip. Men past het mobiliteitsplan aan en pas nadien vraagt
men een mobiliteitsstudie. Het vorige
plan werd ook nooit geëvalueerd. Dat
is de omgekeerde wereld.

V.U.: Bé Fries - Negenbunderstraat 64 - 1750 Lennik - lenniko@n-va.be

In 2015 zal de N-VA op een gezonde
manier oppositie blijven voeren.
Omdat wij staan voor een warm Lennik voor iedere Lennikenaar.
Op 14 februari tonen we ons hart voor
Lennik en vindt onze valentijnsactie
opnieuw plaats in het centrum van
Lennik. Tot slot wil ik al van de gelegenheid gebruik maken om iedereen
van harte uit te nodigen op ons mosselfestijn later
deze maand.

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens
A. Algoetstraat 77 -1750 Lennik

Iedereen
welkom!

N-VA – LENNIK
BÉ FRIES
Voorzitter
N-VA Lennik

www.n-va.be/lennik
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Nieuw bestuur voor Jong N-VA Pajottenland
Vlak voor Kerstmis kozen de jongeren van de Pajotse
N-VA-afdelingen een nieuw bestuur. Er waren 9 kandidaturen voor het bestuur. Nieuwigheid was de aanwezigheid van Ternatse jongeren. De gemeente Ternat werd
immers toegevoegd aan Jong N-VA Pajottenland na de
eerdere succesvolle werking in Lennik, Liedekerke en
Roosdaal.
Voorzitter blijft onze Lennikse Lien De Slagmeulder die aan
haar tweede termijn begint. Zij werd unaniem verkozen om
de leiding op zich te nemen. Naast haar zijn er nog twee
Lennikenaren actief in het bestuur: Jasper De Bruyn als bestuurslid en Joren Vanden Brande als secretaris. Lien en Jasper zijn ook gemeenteraadslid in Lennik. Bestuurslid
Kristof Cooreman is gemeenteraadslid in Roosdaal.

N-VA-voorstel sterretjesweide krijgt verdere uitwerking
N-VA-raadslid Lien De Slagmeulder stelde tijdens de gemeenteraad van december
voor om een sterretjesweide in te richten in Lennik. De bevoegde schepen vond
het een zeer mooi voorstel en nam het mee naar het college om het verder uit te
werken. Lien zal de realisatie van dit voorstel verder van zeer kortbij opvolgen.
Een sterretjesweide is een begraafplaats voor doodgeboren kinderen. “Een waardig
afscheid en een serene begraafplaats zijn erg belangrijk voor ouders en familieleden
van doodgeboren baby’s, ongeacht de duur van de zwangerschap. Vroeger kon dat
alleen bij ongeboren kinderen van minstens twaalf weken, nu ongeacht de duur van
de zwangerschap. Zo een herdenkplekje kan heel belangrijk zijn in het rouwproces
van de familie ”, zegt raadslid Lien De Slagmeulder.
Het is reeds de tweede keer dat Lien De Slagmeulder erin slaagt om vanuit de oppositie een voorstel door te duwen. Eerder keurde de gemeente ook al haar voorstel
om defibrillatoren aan te
“De meerderheid zal mijn voorstel voor de realisatie kopen goed. Deze toestellen kunnen levens
van een sterretjesweide verder uitwerken.”
redden bij een hartstilN-VA-raadslid Lien De Slagmeulder
stand.

Eeuwenoude traditionele koekenbedeling gaat door
Er komt ook dit jaar weer een vervolg aan de eeuwenoude traditionele koekenbedeling. Dat heuglijke nieuws vernam N-VA-OCMW-raadslid Ernest Vankelecom. Ernest
is uitermate tevreden met deze beslissing: “Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Vorig jaar wou de meerderheid de traditie afschaffen maar na protest
vond ze toch plaats. Nu organiseert de gemeente ze terug spontaan.”
Na de aangekondigde afschaffing vorig jaar protesteerden onze fractie N-VA-Lennik² en
de heemkundige kring hiertegen. De gemeente kwam toen terug op haar beslissing en
zal ook dit jaar instaan voor de koekenbedeling. De koekenbedeling ontstond in SintMartens-Lennik en gaat al terug tot in de 16de eeuw.

“De koekenbedeling komt er.
Ons protest vorig jaar werd gehoord.”
Ernest Vankelecom

lennik@n-va.be

LID IN DE KIJKER:

Joren Vanden Brande
• Leeftijd: 23 jaar
• Laatst gelezen boek: Game of Thrones: Lied van IJs en
Vuur van Georges R.R. Martin
• Favoriete film: The Dark Knight met Batman
tegen The Joker
• Lievelingskost: zoals elke Vlaming: frietjes!
• Hobbies: jeugdtrainer bij Denderzonen Pamel
• Werkt in het Vlaams Parlement
• Kersvers Lenniks inwoner
Wat zijn je eerste indrukken van Lennik?
Lennik heeft leuke dorpskernen maar toch ook nog een
mooie, groene omgeving. Alles is er dichtbij en er zijn heel
wat sportvoorzieningen. Ik woon op de Markt in SintKwintens met zicht op de kerk en dus ook niet ver van de
cafés.
Wat kan beter in Lennik?
In Lennik moet zeker en vast de mobiliteit beter. In geen enkele andere Vlaamse gemeente zijn er zoveel ‘rariteiten’ als
in Lennik. Neem nu het Masiusplein: wie daar nog aan uit
kan, mag het mij komen uitleggen. Blijkbaar beslist de
meerderheid eerst de plannen aan te passen en bestelt ze
nadien een studie die haar beslissingen moet evalueren.
Omgekeerd ware beter geweest: eerst studie, dan beslissen.
Wat is tot nu toe je favoriete plekje in Lennik?
Zoals elke Vlaming eet ik graag frietjes en dan ga ik naar
Frituur Marc. Marc liet als eerste in het Pajottenland een zogenaamde witte kassa installeren zodat frauderen niet meer
mogelijk is. Ik apprecieer dat die man het goede voorbeeld
geeft.

JOREN VANDEN BRANDE:
“De situatie op het Masiusplein
is veel te ingewikkeld.”

Wat doe je van werk?
Ik ben parlementair medewerker voor Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. Ze woont in Oost-Vlaanderen
maar ik volg natuurlijk ook de lokale politiek.
Wat valt je op aan de Lennikse politiek?
Ik volg de Lennikse politiek nog niet zo lang maar het valt
op dat de N-VA-oppositie hier dingen kan verwezenlijken.
Het recente voorbeeld van de sterretjesweide toont dit aan.
Positieve oppositie kan het verschil maken.
Waarom koos je voor de N-VA?
Ik koos voor deze partij omdat ik wou en wil meewerken
aan een Vlaanderen dat op zijn eigen poten kan staan met
zijn eigen economische, financiële en maatschappelijke keuzes. We kunnen best onze eigen boontjes doppen.

BEDANKT VOOR JE POSITIEVE INZET, FRIED!
Om gezondheidsredenen verhuist Lenniks raadslid Fried Ringoot naar zee. Fried
werd in 2012 lid van de N-VA en door de
burgers meteen gemandateerd om hen te
vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Met spijt in het hart moet hij nu dit mandaat opgeven en kiest hij voor de zeelucht
en zijn gezondheid.
“De N-VA-fractie wenst Fried te bedanken
voor zijn niet-aflatende positieve inzet.

Bedankt voor alles, Fried!

www.n-va.be/lennik

Fried was een vat vol vitamine P van Positief en dat straalde ook af op de andere
personen binnen onze afdeling”, zegt gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.
Fried Ringoot is rolstoelpatiënt en zette zich
in de gemeenteraad dan ook in voor alle
minder mobiele mensen: andersvaliden,
senioren die moeilijk te been zijn of jonge
moeders met een buggy. Niemand ontsnapte aan zijn aandacht.
Zijn tussenkomsten waren steeds gevat en
vol humor. Zijn vertrek naar de zee is dan
ook bijzonder jammer. Lennik zal Fried missen en Fried Lennik ook wel een beetje …

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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