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N-VA Lennik vraagt uw gedacht. We komen naar u toe met onze 
enquête en vernemen graag wat goed loopt of beter moet in Lennik.  
 
Beginnen deden we in Gaasbeek. Onze huisbezoeken daar ronden 
we af met een pop-upcafé op 26 oktober. Nadien plannen we ook nog 
huisbezoeken en pop-upcafés in de andere Lennikse deelgemeenten. 

Grijp uw kans, kom langs op 26 oktober en laat ons weten wat u bezighoudt.  
Zo gemakkelijk kan het zijn. Wij trakteren op uw gezondheid én uw gedacht.

Pop-upcafé in Gaasbeek
Kom langs, zeg ons uw gedacht!

N-VA blijft 
voorstander verbod 
op onverdoofd 
slachten

Bij het laatste islamitische Offerfeest 
werden er in Lennik tussen de   
3 000 en 5 000 schapen onverdoofd 
geslacht. “Dit jaar was het extra 
druk omdat het Slachthuis van 
Vlezenbeek geen slachtvergunning 
kreeg”, zegt gemeenteraadslid Lien 
De Slagmeulder.

Voor de N-VA staat het dierenwelzijn 
voorop in deze discussie. Onverdoofd 
slachten is niet meer van deze tijd en 
we zijn dan ook voorstander van een 
totaalverbod hierop. CD&V en Open 
Vld steunen dit echter niet.

Maar N-VA-minister van 
Dierenwelzijn Ben Weyts zit niet 
stil. Hij maakt werk van een label 
voor vlees van onverdoofd geslachte 
dieren. Uit een bevraging bleek 
immers dat 94 procent van de 
schapen, 48 procent van de kalveren 
en 21 procent van de runderen 
onverdoofd geslacht worden. Veel 
consumenten zijn zich hiervan niet 
bewust. Het label van minister Weyts 
moet hier verandering in brengen.

“Dierenwelzijn is een belangrijke 
prioriteit voor ons.”
Gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder

Woensdag 26 oktoberVan 19 tot 21 uur
Café De PajotDorpsplein Gaasbeek

Jaarmarkt op 26 november
De jaarmarkt in Lennik vindt dit jaar plaats op 26 novem-
ber. Zoals andere jaren is ook de N-VA weer aanwezig met 
een kraampje. Samen met onze kartelpartner baten we 
opnieuw een gezellig cafétje uit op de jaarmarkt. U kan er 
terecht voor de dorst en de kleine honger.

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

Infrastructuurwerken blijven liggen p.2 N-VA pakt onkruid in Lennik aan p.3
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Slechts 16 procent werken echt uitgevoerd
Geplande infrastructuurwerken blijven liggen

Bestuursmeerderheid laat Lennik vervuilen

Het gemeentebestuur pakt graag uit met budgetten 
om bepaalde projecten in de gemeente uit te voeren. 
Maar wat blijkt in de praktijk? Maar één op de zes 
voorziene investeringen wordt effectief uitgevoerd.

“De bestuursperiode is bijna vier jaar ver en de verwezen-
lijkingen van het huidige schepencollege vallen op dit moment 
bijzonder mager uit”, vindt N-VA-raadslid Christel O. “De 
projecten die het gemeentebestuur plande, lopen steeds meer 
vertraging op. Men krijgt de budgetten niet gespendeerd.”

Christel kon dit opmaken uit de jaarrekening voor 2015. 
Een kleine rekensom leerde dat slechts 16 procent van de 
investeringen in infrastructuur werd uitgevoerd. Het bestuur 
mag dan nog zoveel als het wil spreken over een opwaardering 
van onze gemeente met betere wegen, de daden laten op zich 
wachten. Dit is trouwens geen recent probleem. Ook in 2013 
en 2014 haalde de gemeente verre van het maximum uit de 
investeringsbudgetten.

Enkele voorbeelden
We sommen op deze pagina graag even op waar het schoentje knelt. Een volledige lijst vindt u op www.n-va.be/lennik, maar in de 
gele kader vindt u de voornaamste infrastructuurwerken die nog niet of slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd.

  Voetpaden Sint-Martens-Lennik (Brusselstraat):  
400 000 euro

  Fietspaden F.Luycksstraat en Van der Steenstraat:  
286 000 euro

  Onderhoud wegen: 460 000 euro
  Onderhoud Jongensschool – sanitair en keuken:  

20 000 euro
  Lift bibliotheek: 30 000 euro

Tijdens de gemeenteraad krijgt de N-VA geen duidelijk 
overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt 
verschoven, hoe lang de vertragingen zullen duren en welke 
invloed dat heeft op de gemeentefinanciën. “Bovendien legt dit 
extra druk op de gemeentediensten”, besluit Christel. 
“Stel je even voor dat alle nog af te werken projecten 
tegelijkertijd beheerd moeten worden!”

In Lennik laat het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium duidelijk te wensen over. Het onkruid 
overwoekert de straten. De N-VA liet daarom een schaap los om het groen van tussen de Eizeringse kasseien 
te grazen.

Maar ook wat betreft verfraaiing laat het bestuur steken vallen. 
Aangekondigde werken worden niet uitgevoerd. Enkele voor-
beelden:

  De beloofde verfraaiing van de dorpsfonteinen op de 
Markt te Lennik komt er niet. De fonteinen werken niet 
meer en worden zelfs niet meer onderhouden.

  De herstellingswerken aan de ingang van het kerkhof 
Sint-Martens worden niet uitgevoerd.

  De kerkhoven worden niet meer behoorlijk onderhouden.

Enkel in Gaasbeek, (toevallig?) de woonplaats van de schepen 
van Openbare Werken, werden de verfraaiingsplannen effectief 
uitgevoerd.

De Lennikse belastingbetaler verdient beter dan dit lakse  
bestuur. U heeft recht op een mooie en propere gemeente.  
Hopelijk beseft het schepencollege dat binnenkort eindelijk ook. 
De N-VA zal het alvast niet nalaten hen hieraan te herinneren.

Franstalige Brusselse onderzoeksrechter laat inbrekers vrij
Knap werk van de politie in Meise. Het team  
arresteerde vier inbrekers. Helaas werden ze de dag 
erna al vrijgelaten. Een Franstalige Brusselse  
onderzoeksrechter had geen tijd om de inbrekers  
te ondervragen. Dit is geen alleenstaand geval:  
vorig jaar werden ook al inbrekers in Tollembeek 
door een Franstalige Brusselse onderzoeksrechter 
vrijgelaten zonder voorwaarden. “In Franstalig 
Brussel snapt men nog steeds niet wat leeft in de 
Vlaamse Rand. We hebben nood aan eigen  
rechtbanken in Halle-Vilvoorde”, zegt Lenniks  
Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Het eigen parket Halle-Vilvoorde – waar de Vlaamse rand tien-
tallen jaren op moest wachten – levert uitstekende resultaten af. 
Maar als verdachten een taalwijziging vragen, vergroot de kans 
dat het mis loopt. De verdachten worden dan voorgeleid voor 
een Franstalige Brusselse onderzoeksrechter die geen enkele 
voeling heeft met de Vlaamse Rand. Het gebeurt dan ook vaak 
dat ze daags nadien gewoon worden vrijgelaten.

Kristien Van Vaerenbergh pleit voor eigen rechtbanken in  
Halle-Vilvoorde met eigen rechters los van Brussel:  
“De splitsing van het parket in een Brusselse afdeling en een 
afdeling voor Halle-Vilvoorde blijkt een groot succes. Door nu 
ook eigen rechtbanken te voorzien in Halle-Vilvoorde kunnen 
we zelfstandig de criminaliteit bestrijden onafhankelijk van 
Brussel.”

Daarnaast vindt het Kamerlid dat de plaats van de feiten 
voorrang zouden moeten krijgen op de taal van de verdachte. 
“Misdrijven die in Halle-Vilvoorde plaatsvinden, dienen in het 
Nederlands berecht te worden. Ook als de verdachte Franstalig 
is. Hij kan zich laten bijstaan door een tolk”, besluit Kristien  
Van Vaerenbergh.

Luckas Vander Taelen te gast bij N-VA Lennik
Voor een publiek van meer dan 100 personen ontving N-VA Lennik  
onlangs de groene politicus Luckas Vander Taelen. In Lennik stelde hij  
zijn nieuwe boek ‘De  grote verwarring’ voor. Vander Taelen praatte zonder 
taboes over multicultureel Brussel. Hij putte rijkelijk uit zijn ervaringen  
in de hoofdstad. Zijn kritisch betoog sloeg duidelijk aan bij het publiek.

U was geweldig!
Geslaagd najaarsetentje
Hartelijk dank aan alle aanwezigen die gezellig 
kwamen tafelen tijdens ons najaarsetentje.  
U was geweldig. Wij hebben genoten van de  
toffe babbels en de vrolijke gezichten. Hopelijk tot  
een volgende keer!

In Lennik regeert de aankondigingspolitiek,  
inplaats van de handen uit de mouwen te steken.
Gemeenteraadslid Christel O

  De gemeente Lennik pakt onkruid niet aan. Ons schaap wel.

Brusselse Franstalige magistraten hebben geen 
voeling met wat leeft in de rand.
Kristien Van Vaerenbergh, Kamerlid
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


