
Foute beslissingen ’t Rakkertje zuigen gemeentekas leeg
De nieuwbouw voor onze gemeenteschool ’t Rakkertje verloopt niet van een leien dakje. De foute beslissingen in het dossier 
stapelen zich op, en de gemeentekas loopt leeg.

Het bestuur startte al met de bouw van de school voordat de 
beroepstermijn voorbij was. Doordat een aantal buren beroep 
aantekende, moest de gemeente de plannen aanpassen. Dat is 
natuurlijk vervelend als de bouwvakkers al druk in de weer zijn. 

1,1 miljoen euro extra kosten
De werken liggen ondertussen vier jaar stil. En de kosten van de 
nieuwbouw stegen met ongeveer 1,1 miljoen euro. Daarenboven 
moest de gemeente een naastgelegen woning aankopen, en die 
was ook niet gratis. De foute beslissingen in dit dossier zuigen de 
gemeentekas leeg. Daardoor moet de gemeente andere projecten 
uitstellen of afvoeren om te besparen.

Om de fouten in het dossier ’t Rakkertje te compenseren  
bespaart de gemeente op veiligheid (minder camerabewaking), 
op de modernisering van de sporthal, op de infrastructuur voor 
de jeugd en op de verdere uitbouw van de academie met een 
multifunctionele zaal. Lennik verdient beter! Om de fouten in het dossier ’t Rakkertje te compenseren bespaart de 

gemeente op andere – ook belangrijke – domeinen.

Halfweg de legislatuur: Lennik verdient beter
Waar staat Lennik halfweg deze legislatuur? Wat heeft onze meerderheid van  
Open Vld, cd&v en Groen al gerealiseerd? Volgens N-VA-oppositieleider Kristien  
Van Vaerenbergh oogt de balans mager.

Veel acties uit het meerjarenplan blijven helaas dode letter. De projecten die wél  
gerealiseerd werden, zoals de renovatie van de feestzaal Jo Baetens of de heraanleg  
van de Schapenstraat, gaan al mee van vorige legislaturen. Projecten worden keer op  
keer uitgesteld waardoor de kosten om ze uit te voeren oplopen.

Burgerbudget
Kernpunten van de meerderheid waren participatie en inspraak. Maar het bestuur schafte 
de klassieke adviesraden af en verving die door allerhande platformen. Die zijn weinig 
succesvol, waardoor de Lennikenaar zich minder betrokken voelt bij het beleid. Corona 
kan daarvoor niet als excuus gebruikt worden. De N-VA pleit al lang voor een burgerbudget. 
Daarmee is men zelfs nog niet gestart. Als oppositie blijven we punten op de agenda zetten 
om Lennik beter te maken. Jammer genoeg worden de meeste gewoon weggestemd.

Projecten werden 
keer op keer  
uitgesteld waardoor 
de kosten om ze uit 
te voeren opliepen.”

Kristien Van Vaerenbergh
Ondervoorzitter N-VA Lennik
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Dirk De Smedt: nieuwe voorzitter N-VA Lennik
De leden van N-VA Lennik hebben een nieuw bestuur gekozen. Dirk De Smedt werd verkozen tot voorzitter.  
Lien De Slagmeulder staat hem bij als secretaris en Jos François als penningmeester.

Dirk is getrouwd met Marie-France en papa van Yana. Hij is de zoon van gemeenteraadslid Viviane Tielemans. Hij zetelt voor de 
N-VA in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), een onderdeel van het OCMW dat beslist over steun aan de bevol-
king. Dirk was de voorbije zes jaar ondervoorzitter en loodst nu als voorzitter de N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
2024. Dat doet hij samen met een hele ploeg. 

Naast alle gemeenteraadsleden en leden van het BCSD maken 
ook de verkozen bestuursleden Chris Van Belle, Hilde Van 
Meulder en Jos François er deel van uit. “Ik ben heel blij 
dat ik deze ploeg mag leiden”, zegt Dirk. “Het is een mooi 
team van oud en jong, mannen en vrouwen, en ze komen uit 
alle hoeken van Lennik. Samen zetten we ons in voor een 
Vlaams, groen, veilig en landelijk Lennik.”

Lennik waar woord (niet meer) thuishoort
De meerderheid van Open Vld, cd&v en Groen behandelt ‘Lennik waar woord thuishoort‘ stiefmoederlijk. Een voorstel voor het 
uitstippelen van een poëzieroute aanvaardde ze niet.

Op de gemeenteraad van februari 2021 diende gemeenteraads-
lid Geert De Cuyper een voorstel in om Lennikse gedichten in 
boekvorm te publiceren. Het gaat over de gedichten die sinds 
2010 door kinderen en door volwassenen ingediend én bekroond 
werden naar aanleiding van de jaarlijkse Gedichtendag. De 
meerderheid stemde het voorstel weg onder het mom van tijds-
gebrek en andere prioriteiten.

Toch gebundeld
De Lennikse auteurs bleven niet bij de pakken zitten en hebben 
in samenwerking met de bibliotheek de bekroonde gedichten uit 
de periode van 2010 tot 2022 gebundeld en uitgegeven. Het is een 
juweeltje geworden. U kan de bundel kopen in de bibliotheek.

Poëzieroute
Op de gemeenteraad van april stelde gemeenteraadslid Geert  
De Cuyper voor om op een deel van het huidige wandelknoop-
puntennetwerk een poëzieroute uit te stippelen. Het idee is  
om langs het traject borden te plaatsen met daarop enkele 
bekroonde gedichten. De kostprijs daarvan is verwaarloosbaar. 
U raadt het al: ook dat voorstel werd om 
onduidelijke redenen niet aanvaard. Lennik 
waar woord niet meer thuis hoort.

Geert De Cuyper
Gemeenteraadslid

Hoe gaat het met onze zustergemeenten?
Op de gemeenteraad van 25 mei vroeg gemeenteraadslid Geert De Cuyper waar de gedenkplaten van onze verzusteringen 
naartoe zijn. Die hangen niet meer in de raadzaal. Hij kreeg als antwoord dat ze samen met een nieuwe gedenkplaat voor 
de renovatie van het gemeentehuis opnieuw opgehangen worden. Hij wilde ook weten of er nog contacten zijn met onze 
zustergemeenten.

Arconate (Italië)
Sinds 15 mei 1988 is de gemeente Lennik verzusterd met de 
Italiaanse gemeente Arconate. In het verleden brachten we 
op regelmatige tijdstippen een bezoek aan die gemeente en 
werden we op onze beurt ook door hen bezocht. Ons laatste 
bezoek aan Arconate dateert van mei 2015.  In september 
2017 brachten onze Italiaanse vrienden hun laatste bezoek 
aan Lennik. Dat gebeurde naar aanleiding van 25 jaar 
prinsviering. Na corona werden de contacten tussen beide 
gemeenten hervat. Vermoedelijk ontmoeten we de afgevaar-
digden uit Arconate dit jaar opnieuw in Lennik ter gelegen-
heid van de Lennikse Feesten of de jaarmarkt. We kijken 
ernaar uit.

Abcoude (Nederland)
Sinds 26 augustus 2000 was Lennik verzusterd met de  
Nederlandse gemeente Abcoude. Aan deze band kwam  
in 2011 een einde. Op 1 januari 2011 werd Abcoude  
samengevoegd met de gemeente De Ronde Venen.  
Omdat het onderhouden van dergelijke verzusteringsbanden 
niet meer behoort tot de kerntaken van de nieuwe  
gemeente, liet Abcoude ons weten dat zij 
de ‘verzustering’ wensen op te zeggen. 

Samen met het voltallige  
bestuur wil ik me inzetten  
voor een Vlaams, groen,  
veilig en landelijk Lennik.”

lennik@n-va.be
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Gemeenteraadslid Viviane Tielemans werd 65 en dat werd gevierd. 
Haar favoriete zanger Willy Sommers mocht uiteraard niet ontbreken.

Politiek door de ogen van onze nieuwe 
voorzitter 
Politiek is een werkwoord. Het is een doe-woord waarbij inzet, visie 
en groepswerk belangrijk zijn. Visie en inzet verkrijg je door in groep 
samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Dat doel bereik je 
door zelf actie te ondernemen. Niet door met de vinger naar anderen 
te wijzen. 

Het is belangrijk om zelf standpunten in te nemen, om oplossingen 
aan te reiken en om de bevolking goed te informeren. Goed luisteren 
naar de bevolking is de eerste stap. Niet alleen de stem van de man of 
vrouw in de straat is waardevol, maar ook die van de verenigingen en 
van het bedrijfsleven. Hun stem moet je als politicus vertalen in goede 
en logische keuzes.

Mensen functioneren op hun best in een optimale sfeer. Dat is ook 
zo in de politiek: het moet een hechte, vriendschappelijke groep zijn, 
waarin ieder individu zijn steentje kan bijdragen. 

Wilt u zelf meewerken aan een beter Lennik en onze ploeg verster-
ken? Word dan lid van de N-VA en werk met ons mee aan een veilig, 
landelijk, gezellig en leefbaar dorp. Heeft u vragen of interesse? Neem 
contact op met een bestuurslid of met mezelf.

Tot binnenkort.

Dirk

U kan me bereiken op het nummer 0473 32 05 89.

Lennik gaat levensbelangrijke 
gele doos invoeren
In geval van nood telt elke seconde. Voor de hulp-
diensten is het belangrijk dat ze snel over de juiste 
persoonlijke en medische informatie beschikken. 
“Daartoe voerden al verschillende gemeenten en 
regio’s de zogenaamde gele doos in. Vooral voor 
ouderen en alleenstaanden”, zegt gemeenteraadslid 
Kristien Van Vaerenbergh.

De gele doos is een herkenbare en opvallende 
bewaardoos voor persoons-, contact- en medische 
gegevens. Om gemakkelijk en snel vindbaar te zijn, 
wordt de doos in de koelkast bewaard. Mensen die 
een gele doos in huis hebben, kleven een sticker aan 
de binnenzijde van de voordeur. Daardoor weten de 
hulpverleners dat ze in de koelkast moeten kijken. 
“Verschillende steden en gemeenten voerden de gele 
doos al succesvol in. De reacties van de betrokken 
gemeentebesturen, senioren, eerstelijns- en hulp-
diensten zijn positief”, zegt Kristien.

In beeld

Peter De Roover ging in gesprek met Lennik. De Vivaldi-regering 
is hopeloos verdeeld. Haalt ze 2024? België is onbestuurbaar 
geworden. Laat Vlaanderen zelf knopen doorhakken.

Wilt u zelf meewerken aan een 
beter Lennik? Wilt u onze ploeg 
versterken? Ik betrek u graag bij 
onze afdeling.”

De gele doos redt levens. Ook Lennik 
moet ze invoeren, vindt Kristien.

www.n-va.be/lennik
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


