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LENNIK
GEEN KINDERGEMEENTERAAD IN
LENNIK
Voor kinderen in
de lagere school
bestaat er in
Lennik nog geen
inspraakorgaan.
Toch is het belangrijk dat ook zij hun
Lien De Slagmeulder: mening kunnen
“Er wordt niet geluisgeven over beterd naar de kinderen.” paalde zaken
in onze gemeente.
Lien De Slagmeulder stelde voor
een kindergemeenteraad in te richten. Haar voorstel werd afgekeurd.
Het is sympathiek, maar teveel
werk. “Ontgoochelend”, zegt Lien.

V.U.: Bé Fries, Negenbunderstraat 64, 1750 Lennik

Voor de kindergemeenteraad kunnen
elk jaar verkiezingen georganiseerd
worden voor de leerlingen uit het
5de en 6de leerjaar. Dit dient met
alle lagere scholen georganiseerd te
worden. Uit de verkozen raadsleden
worden er kinderschepenen en een
kinderburgemeester verkozen. Op die
manier weet de gemeente wat er leeft
bij de kinderen en kan ze haar beleid
op hen afstemmen.
In andere Vlaamse steden en gemeenten heeft men al een kindergemeenteraad opgestart. Een viertal keer per
jaar komt de Kindergemeenteraad
samen om over zelfgekozen thema’s
na te denken. Aangepaste en ludieke
methodes worden gebruikt.

www.n-va.be/lennik

Voorzitter gemeenteraad gaat creatief om met regels en
reglementen (x4)

LENNIK HOEFT GEEN BRUSSELSE INMENGING
De Lennikse gemeenteraad nam een motie aan van N-VA-raadslid Kristien Van
Vaerenbergh waarmee de gemeente de Brusselse voorstellen voor een hoofdstedelijke gemeenschap verwerpt. Lennik is daarmee de eerste gemeente die officieel een
eenduidig afwijzend standpunt inneemt. Eerder gaf de provincie Vlaams-Brabant
te kennen niet mee te stappen in de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap op basis
van de plannen van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Deze laatste
voorzag in zijn plannen een heuse regering en parlement.
Voor Kristien Van Vaerenbergh is de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap een
overbodig overlegorgaan: “Gemeenten en gewesten kunnen op andere eenvoudigere
manieren overleggen zonder dat hiervoor een zoveelste regering of parlement moet
worden opgericht. Wij verwerpen de Brusselse voorstellen die de overheid veel geld
zouden kosten voor een extra structuur die geen meerwaarde biedt.”
Van Vaerenbergh roept Lennik en de andere Vlaams-Brabantse gemeenten op
waakzaam te blijven. “We mogen niet vergeten dat Franstalige Brusselse politici
na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde deze nieuwe Brusselse hoofdstedelijke
gemeenschap aangrijpen in een poging Brussel verder uit te breiden. Het is daarom
bijzonder goed dat Lennik dit afkeurend signaal geeft. Vlaams-Brabantse gemeenten
zijn geen deel van Brussel en hoeven dus geen Brusselse inmenging.”

“Een bijkomend parlement en regering?
Neen, bedankt. Lennik hoeft geen
Brusselse inmenging.” –

Kristien Van Vaerenbergh

Ben Weyts: “Vermijdbaar dierenleed
wil ik zo veel mogelijk vermijden.”

doorging op 23 september, werd voor
de eerste keer in lange tijd georganiseerd met respect voor de Europese
regelgeving. Onder impuls van Ben
Weyts, de eerste Vlaamse minister van
Dierenwelzijn, kwamen er geen speciale uitzonderingsmaatregelen meer.

lennik@n-va.be

Verplaatsing gemeenteraad omwille van reis

Het is een gulden regel dat in een discussie tijdens de
gemeenteraad de vraagsteller het laatste woord krijgt. In
Lennik stelt hoofdzakelijk enkel de oppositie vragen, maar
het laatste woord krijgt ze niet. Voorzitter Ameys past deze
regel immers zelden toe, ook niet wanneer hij er (opnieuw)
wordt op gewezen. Steeds krijgt de burgemeester het
laatste woord en wanneer de oppositie op dat laatste een
opmerking wil geven of een vraag wil stellen, wordt dit
geweigerd en sluit hij onmiddellijk het debat af.

Als de voorzitter niet kan aanwezig zijn dan kan hij zich
laten vervangen (door zijn partijgenoot Willy De Waele).
In Lennik echter niet: de voorzitter past de datum van de
vergadering aan zodat de andere 18 gemeenteraadsleden
verplicht worden hun agenda te wijzigen. Later bleek de
voorzitter ook niet op zakenreis zoals was aangekondigd
maar op fietsvakantie op Mallorca.

Amendement ingediend vóór het agendapunt

Strengere regels voor de varia

Ben Weyts wil totaalverbod op
onverdoofd slachten

Het islamitische Offerfeest, dat dit jaar

Geeft het laatste woord niet aan de oppositie

Er mocht niet meer onverdoofd geslacht worden op
tijdelijke slachtvloeren. Er werd ook goed toegezien op
het slachten in de erkende slachthuizen.
“Vermijdbaar dierenleed wil ik ook echt zoveel mogelijk
vermijden”, zegt Ben, die zijn verbod op onverdoofd
slachten op tijdelijke slachtvloeren handhaafde ondanks
veel tegenkanting en protest. Er werd veel tijd geïnvesteerd in overleg met alle betrokken partijen, waaronder
de moslimgemeenschap, maar Ben wou niet weten van
verder uitstel.
“Respect voor de regelgeving is voor mij niet onderhandelbaar”. Op termijn wil Ben nog verder gaan. “Ik zou
graag evolueren naar een totaalverbod op onverdoofd
slachten in heel Vlaanderen, ook in slachthuizen. Dat
voorstel heeft vandaag nog niet de nodige steun, maar
met het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke
slachtvloeren zetten we wel al een grote stap vooruit,
die zorgt voor meer dierenwelzijn”.

Burgemeester De Knop slaagde erin een amendement in
te dienen op een motie van Kristien Van Vaerenbergh nog
Na een aantal gemeenteraden kwam gemeenteraadsvoor- voor deze laatste haar motie had voorgesteld. Voorzitter
zitter Ameys plots met bijkomende regels voor de varia.
Ameys gunde zijn partijgenoot burgemeester zo een uniDit gebeurde ad hoc, zonder enige aankondiging of zonder cum: een tekst wijzigen nog voor hij officieel door de indieenig voorafgaand voorstel of overleg. Volgens de voorzitter ner was voorgesteld. Het bestuur wilde absoluut vermijden
was het te laat en te warm. Zo leg je een kritische oppositie dat een voorstel van de oppositie zou worden goedgekeurd
verder het zwijgen op.
en diende een amendement in dat eigenlijk een blauwdruk
was van het originele voorstel.

N-VA VRAAGT AANKONDIGINGSBORDEN
IN LENNIKSE DEELGEMEENTEN
In zeer veel Vlaamse
gemeenten zijn ze
al geïnstalleerd:
kleurrijke aankondigingsborden die de
aandacht vestigen op
de komende activiteiten
in de gemeente. De
N-VA wil deze borden
ook in Lennik en vond
steun op de
hiervoor
te
Christels voorstel om activiteitenborden
raad die het
gemeente
plaatsen werd unaniem goedgekeurd.
voorstel van Christel
O unaniem goedkeurde.
de zaak te onderzoeken.
bijgevolg
Schepen Limbourg beloofde
Het is belangrijk voor het succes van een activiteit om ervoor te
zorgen dat ze regelmatig onder de aandacht wordt gebracht. Hier
zou de gemeente een handje kunnen toesteken door het plaatsen
van aankondigingsborden op strategische plaatsen in Lennik.
Deze borden bieden het voordeel dat ze niet alleen de activiteiten
promoten bij de lokale bevolking, maar tevens de talrijke pendelaars aanspreken die dagelijks door de gemeente rijden.
De borden zouden een middel kunnen zijn om het werk van de
vele organiserende vrijwilligers een duwtje in de rug te geven.
Ze bieden tevens de mogelijkheid om bij de invalswegen van de
gemeente een originele blikvanger te creëren, eventueel in samenwerking met lokale kunstenaars. Tot slot bewijst een overzichtelijke lijst van evenementen dat Lennik een actief socio-cultureel
weefsel bezit.

www.n-va.be/lennik

WANNEER SLIMME
STRAATVERLICHTING
IN LENNIK?
Soms is er minutenlang geen
beweging op straat en toch
brandt de straatverlichting .
Is dit nodig als er niemand
is en wat kost dit wel niet aan elek
triciteit? Kan het niet
geregeld worden dat het licht enkel
brandt als er een auto,
fietser of voetganger is?
Er zijn oplossingen waar men aan
kan denken bij het vervangen van de bestaande infrastructu
ur. Een slimme ledstraatverlichting die door middel van
sensoren reageert
op de beweging van weggebruikers
in de omgeving is
een mogelijke oplossing. Minder lich
t is minder elektriciteit en drukt dus de kosten. Het is
ook milieuvriendelijker.
Een andere opvallende maar simpele
oplossing is de
glow-in-the-dark belijning. Je kent
het misschien wel, de
sterretjes die in het donker oplichte
n in een kinderkamer.
Speciale ‘fotoluminiscerende’ verf
kan gebruikt worden
voor wegmarkeringen. Deze verf
absorbeert overdag licht
en straalt deze in het donker tot wel
tien uur lang uit.
Nog een laatste oplossing is adaptie
ve straatverlichting.
De verlichtingspalen worden bekleed
met fotovoltaische
cellen. Zolang er licht is wordt er ene
rgie opgeladen om
dan ‘s nachts licht te geven.
Deze nieuwe technologieën kunnen
de komende jaren
hun intrede maken in het straatbe
eld. Duimen maar dat
Lennik deze boot niet mist. De gem
eentelijke energiefactuur en de belastingbetaler zullen
er wel bij varen.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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