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NIEUWJAARSRECEPTIE
N-VA LENNIK
Naar jaarlijkse gewoonte bent u ook
dit jaar weer welkom op onze nieuwjaarsreceptie. We voorzien een hapje,
een drankje en een boeiende spreker.
Wie dat is, houden we nog even als
verrassing. We klinken graag met u op
het nieuwe jaar op zondag 31 januari
om 11 uur in ons lokaaltje aan de A.
Vanderkelenstraat 7.

LENNIK

Gemeenteraad opnieuw baas
De gemeenteraad van Lennik heeft
beslist om een aantal bevoegdheden
van het college van burgemeester en
schepenen terug toe te kennen aan de
gemeenteraad. “Een logisch gevolg
van het feit dat het college geen steun
meer heeft van een meerderheid aan
gemeenteraadsleden”, zegt Kristien
Van Vaerenbergh die het punt op de
gemeenteraad bracht.
Tijdens de vorige legislatuur besliste
de gemeenteraad een deel van haar
bevoegdheden over te dragen aan het
college. Het college kreeg zo in 2007,
binnen de grenzen van de wet, maximale bevoegdheden.
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V.U.: Bé Fries, Negenbunderstraat 64, 1750 Lennik

83 INBRAKEN
In 2014 gebeurden in Lennik 83
inbraken. Dat is meer dan het dubbele
tegenover vijf jaar geleden. Toen waren
er 36 inbraken. De N-VA vraagt om
naast preventie ook voluit in te zetten op
het gebruik van slimme camera’s met
nummerplaatherkenning. Deze camera’s
zijn niet enkel nuttig voor het opsporen
van onverzekerde wagens of het innen
van onbetaalde belastingen of boetes,
ze kunnen ook actief ingezet worden in
het sporenonderzoek bij inbraken.

LID WORDEN?
U wenst mee uw schouders te zetten
onder de N-VA? Dat kan. Word nu lid en
neem deel aan de volgende bestuursverkiezingen. Voor meer info contacteer
Bé Fries (be.fries@n-va.be) of gebruik
de invulstrook op de achterkant.

www.n-va.be/lennik

wenst u een prettig eindejaar!

Het college kon dan de gemeente op
een efficiënte en snellere manier besturen. Het kon vele beslissingen nemen
zonder tussenkomst van gemeenteraad.
De beslissing was tevens democratisch
omdat een meerderheid van de gemeenteraadsleden zich achter het project van
het college van burgemeester en schepenen schaarde en de snelle en volledige
uitvoering van dit project wou.

SCHEPENCOLLEGE NIET MEER GESTEUND DOOR MEERDERHEID
GEMEENTERAAD

“De kaarten liggen nu anders”, zegt
Kristien Van Vaerenbergh. “Door de
ontwikkelingen van de voorbije weken,
waarbij twee gemeenteraadsleden de
meerderheid verlieten, heeft het college
nu een minderheid van gemeenteraadsleden achter zich. Het is dus niet meer
logisch dat het college nog uitgebreide
bevoegdheden bezit. Mijn punt beoog-

Kristien Van Vaerenbergh:
“Het minderheidsbestuur
zal moeten rekening houden
met de gemeenteraad.”
de dan ook deze bevoegdheden terug te
geven aan de gemeenteraad. Dit is het
orgaan dat op elk moment de democratische keuze van de Lennikenaar
weerspiegelt.”

NIEUW PROJECT NODIG VOOR LENNIK

Nu het oude project van het college niet
meer gesteund wordt door een meerderheid van gemeenteraadsleden is het
tijd om na te denken over een nieuw
politiek project. De N-VA is bereid een
dergelijk nieuw project voor de komende drie jaar uit te schrijven en voor te
leggen aan de gemeenteraad. De partij
doet een oproep aan alle gemeenteraadsleden om hieraan mee te werken.

Dierenwelzijn is ook in Lennik belangrijk
De nieuwe Vlaamse Regering
koos ervoor om een minister van
Dierenwelzijn aan te stellen. Deze
nieuwe bevoegdheid werd toegewezen aan minister Ben Weyts
(N-VA). Hij is al meer dan een jaar
hard aan het werken om op dit beleidsthema het verschil te maken.
Dat is dan ook te merken aan verschillende resultaten: geen onverdoofd slachten meer op tijdelijke
slachtvloeren, een hardere aanpak
van dierenmishandeling en de verhoging van de verkoopleeftijd van
pups en kittens naar 15 weken om
de malafide puppy-import tegen te
gaan. Het zijn maar enkele voorbeelden van zijn beleid.

OOK IN LENNIK NOOD AAN EXTRA
AANDACHT
Ook in Lennik is er werk aan de
winkel op het vlak van dierenwelzijn; denk maar aan zwerfkatten
of verwaarlozing van dieren die
op een weide staan. Om dit beleid

lokaal te verankeren stelde N-VAraadslid Lien De Slagmeulder tijdens de gemeenteraad van oktober
voor om een schepen van Dierenwelzijn aan te duiden. De schepen
kon het aanspreekpunt worden voor
alle vragen met betrekking tot dierenwelzijn en kon een gepast beleid
uitwerken zodat ook het dierenwelzijn in Lennik verzekerd werd.
Helaas dacht de meerderheid daar
ander over. Burgemeester De Knop
vond de bevoegdheid overbodig en
is van mening dat er al heel wat gebeurt op het vlak van dierenwelzijn.
Lien zal alvast niet nalaten om het
toch ten volle op te nemen voor het
welzijn van de dieren. Zo stelde ze
verder ook nog voor om een modelbeginselverklaring van de provincie
Vlaams-Brabant te ondertekenen
om het dierenwelzijn in de gemeente te verbeteren. De burgemeester
ging dit meenemen naar het college.
We zijn alvast benieuwd naar de
opvolging hiervan.

OCMW verhuist niet naar Dekenij
Vorig jaar was er binnen het Lennikse gemeentebestuur heel wat
te doen omtrent de plannen om
de Dekenij een nieuwe bestemming te geven. Het bestuur kondigde in de pers aan dat ze het
OCMW-gebouw in de Van der
Steenstraat zou verkopen. Het
wou de diensten onderbrengen
in een gereorganiseerde Dekenij.
“Nu een jaar later blijkt alles
afgeblazen. De verhuisplannen
blijken pure aankondigingspolitiek,” zegt raadslid Christel O.

Lien De Slagmeulder:

“Voor het Lennikse bestuur is dierenwelzijn
een overbodige zaak”

Opfrissing verloederde Coudenborre noodzakelijk

OCMW-voorzitter Nestor Evens
lichtte toe dat de gemeente er niet
in geslaagd is een overeenkomst te
sluiten met het bisdom. Een streep
door de rekening van het college
van burgemeester en schepenen
dat reeds opdracht gegeven had
aan Haviland de nodige aanpassingswerken te plannen.

ONDOORDACHT BESTUUR
“De gemeente had geen recht om
op eigen houtje en zonder instemming van het bisdom een nieuwe
bestemming te geven aan de Dekenij. Het was tijdens de voorbije

legislatuur ook afgesproken dat de
Lennikse Kerkraad over archiefen vergaderruimte zou kunnen
blijven beschikken, iets wat in de
nieuwe plannen onmogelijk was,”
verduidelijkt Christel.

AANKONDIGINGSPOLITIEK
Dit dossier is weer een staaltje
aankondigingspolitiek van de
coalitie Open Vld-CD&V. Ze stuurt
met veel uitbundigheid projecten
de wereld in en reserveert er grote
budgetten voor die men beter aan
echt uitvoerbare projecten kan
besteden.
Onze fractie wees er in de gemeenteraad herhaalde malen op dat dit
project zonder de medewerking
van het bisdom niet kon uitgevoerd worden.
Deze terechte kritiek viel toen in
dovemans oren. Nu blijkt dat het
bestuur andermaal op haar stappen dient terug te keren. Intussen heeft dit project de Lennikse
bevolking nutteloos geld gekost.

Blikvanger
Jong N-VA Pajottenland trok erop uit
met een feestbus en deed een tocht langs
de Pajotse jeugdhuizen.
Een geslaagde avond!

De Coudenborre in de Zwartenbroekstraat was
tot de jaren 80 van vorige eeuw een veel gebruikte
waterbron. De brandweer kwam hier vroeger gratis
hun citernen vullen. Sinds geruime tijd vloeit er nog
amper water en is de locatie totaal verloederd. Het
bestuur houdt totaal geen rekening met de klachten
die worden gemeld.
Ook op de sociale media zijn er verscheidene meldingen gemaakt van de verloedering van de Cou-

lennik@n-va.be

denborre. De bron is eigendom van de gemeente en
dus trok N-VA-gemeenteraadslid Gun Mignon aan
de alarmbel. Hij eiste dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en de site rond de Coudenborre herstelt in haar oorspronkelijke glorie.
De oproep van Gun ging niet onopgemerkt voorbij.
De bevoegde schepen Limbourg beloofde de site te
verfraaien en het water te kanaliseren.

www.n-va.be/lennik

Christel O:

“Het ganse
verhuisverhaal werd
intussen afgeblazen
maar dit werd niet
gecommuniceerd
naar de pers.”

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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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