
Sociale woningen moeten worden voorbehouden voor wie er echt recht op heeft, vindt 
gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Beste Lennikenaren,

Ik kijk er altijd naar uit om dit 
voorwoord te schrijven, maar mijn 
enthousiasme heeft een fl inke knauw 
gekregen. In een samenleving moet 
rekening gehouden worden met 
tegengestelde belangen van groepen 
en individuen, waarover men dan 
onderhandelt. Maar wat ik écht niet 
kan begrijpen is dat die tegenstellin-
gen ten koste gaan van het algemeen 
belang van onze burgers. Ik heb altijd 
gedacht dat er in de politiek wel eens 
heftig gediscussieerd kon worden, 
maar dat men fi naal toch akkoord 
gaat over wat de gemeente en haar 
inwoners ten goede komt. Daarvoor 
doet men het toch?

Wat was ik naïef! Het is nu al de zo-
veelste keer dat wij als N-VA-Lennik2 

goede voorstellen doen tijdens de 
gemeenteraad. Keer op keer worden 
ze weggestemd. Gewoon omdat ze 
van de oppositie komen. “Ja,” zegt 
de meerderheid, “prachtig voorstel, 
maar we gaan dit toch afwijzen en 
wegstemmen.” Maanden later dient 
de meerderheid het afgekeurde 
voorstel dan zelf in … Waar zijn we 
dan mee bezig?

Maar ‘opgeven’ staat niet in ons 
woordenboek. Onze Vlaamse veer-
kracht sterkt ons en we prijzen ons 
gelukkig dat onze initiële voorstellen 
er uiteindelijk toch komen. We zijn 
trots dat we vanuit de oppositie het 
bestuur soms toch tot de juiste 
beslissing kunnen 
inspireren.

Kristel De Vos
Voorzitter 
N-VA Lennik

De Vlaamse Regering steunt sociale verhuurders die willen controleren of een huurder 
een eigendom bezit in het buitenland. Lokale OCMW’s en verhuurkantoren kunnen 
instappen in een overeenkomst die Vlaanderen sloot met private onderzoeksbureaus. 
“Een sociale woning betrekken terwijl je al een eigendom hebt, is niet alleen asociaal, 
het is ook fraude. We rekenen erop dat Lennik mee op de kar springt”, zegt gemeente-
raadslid Kristien Van Vaerenbergh.

Sociale woningen moeten worden voor-
behouden voor de mensen die er effectief 
recht op hebben. De regel is dat wie een 
sociale woning huurt, niet tegelijkertijd een 
eigen woning mag bezitten. Voor Belgische 
eigendom valt dat gemakkelijk te contro-
leren. Voor buitenlandse eigendommen is 
dat niet zo eenvoudig omdat de verhuur-
kantoren vaak niet over de nodige gegevens 
beschikken. Hierdoor is het noodzakelijk 
om ter plaatse in het buitenland na te gaan 
of iemand al een eigendom heeft. Dat vereist 
niet enkel de controle in het buitenland, 
maar ook de kennis van de praktijken en de 
regelgeving van al die verschillende landen. 
Daarom biedt de Vlaamse Regering nu 
ondersteuning aan lokale besturen om 

samen de strijd tegen deze fraude aan te 
gaan.

Sociale fraude maximaal bestrijden
“De Vlaamse overheid helpt de lokale bestu-
ren. De sociale verhuurkantoren maar ook 
de OCMW’s zullen, zonder administratieve 
rompslomp, een beroep kunnen doen op 
deze private onderzoeksbureaus wanneer er 
vermoedens zijn van buitenlands bezit bij 
sociale huurders. Deze kans mag de ge-
meente Lennik niet laten liggen. Meer nog, 
de controle dient niet enkel te gebeuren bij 
verhuur maar ook bij de verkoop van sociale 
woningen. Sociale fraude moet maximaal 
bestreden worden”, zo stelt Kristien Van 
Vaerenbergh.

Eigendom in het buitenland? 
Geen sociale woning
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Op 11 juli vieren alle Vlamingen de Vlaamse feestdag. Hopelijk kleurt Lennik 
die dag opnieuw geel. De Lennikse N-VA wil haar steentje bijdragen. Iedereen 
die de Vlaamse Leeuw uithangt, mag een kleine attentie verwachten.

Verrassing voor wie vlagt op 11 juli! 

Lennik
www.n-va.be/lenniklennik@n-va.be N-VA Lennik
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Taalpunt Nederlands in 
Lennik ontbreekt
Gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder stelt vast dat in de 
bibliotheek van Lennik geen Taalpunt aanwezig is. Een 
Taalpunt is een plaats in de bibliotheek met materiaal voor 
anderstalige volwassenen, maar ook voor leerkrachten en 
iedereen die een anderstalige helpt om Nederlands te leren.

Het Taalpunt helpt personen om Nederlands te leren of de kennis 
ervan te verbeteren. Daarnaast is het een manier om de biblio-
theek laagdrempeliger te maken voor anderstalige gezinnen. 
Je kan er onder andere boeken en cd-roms vinden om Nederlands 
te leren, maar ook Nederlands gesproken films op dvd, de krant 
in eenvoudige taal en informatieve boeken over de samenleving in 
Vlaanderen.

Gemiste kans
In 42 Vlaams-Brabantse gemeenten bestaat dit al. De N-VA stelde voor een Taalpunt te installeren zodat anderstaligen makkelijk 
Nederlands kunnen leren. De meerderheid vond het een goed voorstel maar keurde het toch niet goed. Opnieuw een gemiste kans 
om anderstalige inwoners te helpen Nederlands te leren.

Overlast op Lennikse Markt aanpakken
“Na school blijven heel wat jongeren plakken in Lennik. Op zich hoeft dat 
geen probleem te zijn. Maar er waren al zeven politie-interventies en ver-
schillende pv’s voor onder andere slagen en verwondingen, vernielingen en 
verboden wapendracht. De overlast moet direct aangepakt worden via de 
politie en de school, maar ook door de ouders te betrekken. Ook zij hebben 
hun rol in de opvoeding”, zegt gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh.

GAS-boetes
Tweemaal per jaar is er overleg tussen de school, de politie en de gemeente. 
Het bestuur richtte de Markt opnieuw in met bushokjes aan beide kanten. 
Ondanks de overlast werden voorlopig nog geen GAS-boetes uitgedeeld aan 
veertienjarigen.

“We moeten dit in de kiem smoren. Lennik is Brussel niet en een snelle effi-
ciënte aanpak moet ervoor zorgen dat dit zo blijft”, besluit Van Vaerenbergh.

N-VA vraagt extra camera’s 
tegen sluikstorten
Wij houden het graag proper en netjes en zo wil-
len we Lennik ook zien. Helaas denkt niet ieder-
een daar zo over en zien we geregeld sluikstort: 
langs de weg, in de velden of aan de glasbol.

De daders op heterdaad betrappen is zeer moei-
lijk, maar technologie kan helpen. Veel gemeen-
ten gebruiken camera’s. In Sint-Pieters-Leeuw, 
waar men al vele jaren camera’s inzet, boekte 
men al grote successen. Gooik kocht recent vijf 
camera’s. In Lennik heeft het gemeentebestuur 
nu één camera aangekocht.

Een eerste, kleine stap, maar daarmee zijn we er 
nog niet. Eens de dader op camera staat moet hij 
geïdentificeerd worden en nadien uiteraard be-
boet. Boven op de boete moet hij dan de factuur 
krijgen voor de opkuis van zijn sluikstort.

 “In 42 Vlaams-Brabantse gemeenten 
vind je al een Taalpunt”, weet raadslid 
Lien De Slagmeulder.

 De N-VA wil komaf maken met het rondslingerend 
afval dat onze gemeente ontsiert. 

 “We moeten overlast in de kiem smoren”, 
stelt raadslid Kristien Van Vaerenbergh.

lennik@n-va.be
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Voorzie grijze elektriciteitskasten  
van mooie graffitikunst
Ook in de gemeente Lennik wordt ons straatbeeld ‘verstoord’ door monotone 
en grijze elektriciteitskasten. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper diende 
prompt een voorstel in om in al de deelgemeenten enkele ervan door plaat-
selijke kunstenaars te laten versieren. De meerderheid vond dat geen slecht 
voorstel, maar wou het niet goedkeuren …

Overal in de gemeente staan nuts-
voorzieningskasten aan straten, op 
pleinen, op openbaar domein. Vele 
ervan zijn vuil, lelijk, beklad, bescha-
digd. Andere hebben een storend 
karakter. Dit heeft een directe invloed 
op het straatbeeld. Geerts voorstel 
houdt in dat men met lokale artiesten 
aan de slag gaat om deze elektriciteits-
kasten te voorzien van een knappe 
laag kunst.

Ideeën van Lennikenaren
Geert wil dat verenigingen, scholen en 
inwoners ideeën aanbrengen over de 
onderwerpen van de kunstwerken die 
op de nutsvoorzieningskasten worden 
aangebracht: bijvoorbeeld personen 
(Frans-Jozef De Gronckel), natuur, 
oude foto’s, logo’s van verenigingen, 
gedichten … “De vereniging Tour 
Elentrik Vlaanderen heeft al ervaring 

en samen met hen moet dit moge-
lijk zijn. Zij kunnen zorgen voor de 
coördinatie en ondersteuning van een 
leerrijk traject”, aldus Geert. 

Voorstel afgewezen met drogreden
Volgens de meerderheid werd dit 
onderwerp in het verleden op de dienst 
Vrije Tijd al besproken en denkt men 
eraan om in een eerste fase graffiti-
kunstwerken aan te brengen rond de 
sporthal of op de nieuwe betonnen 
keerwanden in de Schapenstraat. 
“Ons voorstel om nu al in iedere deel-
gemeente enkele elektriciteitskasten 
met graffitikunstwerken op te fleuren, 
werd niet aanvaard. De meerderheid 
heeft hier geen budget voor. Een drog- 
reden: voorstellen van de oppositie, 
hoe goed ook, worden immers slechts 
zeer uitzonderlijk aanvaard”, betreurt 
Geert. 

Heraanleg grasplein ingang Olmenpark gevraagd
Bij het binnenrijden van het Olmenpark in Sint-Martens rijdt men voorbij een groot grasperk dat zijn mooiste tijd ruim achter 
de rug heeft. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper stelde voor om dit plein, in overleg met bewoners van het Olmenpark, heraan te 
leggen. De meerderheid vond het idee goed en zal in een latere fase tot uitvoering overgaan. Onze fractie zal dit verder opvolgen.

De residentiële woonwijk Olmenpark da-
teert van de jaren ‘60. Bij het binnenrijden 
van de verkaveling valt het grote grasplein 

op dat in 1976 op initiatief en op kosten 
van de vzw Olmenpark werd aangelegd. 
Rond 2015 legde de gemeente op dit 
grasplein een petanqueterrein aan. Al vele 
jaren wordt het grasplein in opdracht van 
de gemeente Lennik onderhouden, maar 
het is duidelijk aan herstel en vernieuwing 
toe. Zo worden de ingang en het grasplein 
ontsierd door hoog opgeschoten sparren-
struiken en afgestorven bomen, moeten de 
zitbanken vervangen worden en is een deel 
van de beplanting rond de elektriciteits- 
cabine verwijderd.

Overleg met inwoners
De nieuwe aanlag van dit plein gebeurt 
best in overleg met geïnteresseerde inwo-
ners van het Olmenpark, die een voorstel 

kunnen uitwerken. In afwachting van de 
heraanleg zou het goed zijn om de strui-
kenpartij aan de ingang van het Olmen-
park en de afgestorven bomen op het plein 
al te verwijderen. Daardoor zouden de 
verkeersborden ook beter zichtbaar zijn.

Geert suggereert alvast enkele mogelijke 
ideeën voor de heraanleg:
•  eerste deel (kant Kruiskouterstraat): 

grasplein met bloemenzaad met aanplant 
van bijvoorbeeld twee tamme kastanje-
laars en twee notelaars;

•  tweede deel: vernieuwing banken en 
plaatsen picknicktafel;

•  beplanting rond de elektriciteitscabine 
verder afwerken met streekeigen groen;

•  de (oude en vuile) nutskasten voorzien 
van graffitikunstwerken. 

 “Graffitikunst op nutskasten is al in veel Vlaamse 
gemeenten te zien: meer kleur in de straat, minder 
vandalisme en razend enthousiaste deelnemers 
en bewoners. Waarop wacht Lennik nog?”, vraagt 
raadslid Geert De Cuyper zich af. 

©
 T

ou
r E

le
nt

rik
 

 Het geheel oogt niet fraai meer en moet 
opnieuw aangelegd worden.

www.n-va.be/lennik
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 68 
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


