
Onze toekomst ligt in een sterk en eengemaakt Pajottenland
De N-VA-afdelingen van Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne en Pepingen willen een fusie van alle Pajotse gemeenten bestuderen. 
Niet enkel voor wat de drie cd&v-meerderheden betre� . Een cd&v-sjerp mag geen motivatie zijn. Onze inwoners moeten centraal 
staan. Volgens de N-VA hebben de gemeenten in het Pajottenland het momenteel moeilijk. Een intergemeentelijke samenwerking 
kan soelaas brengen en kan de slagkracht van de regio verhogen.

Zelf het initiatief nemen
“Het is belangrijk dat we als Pajotse gemeenten zelf het initiatief 
nemen en onze krachten bundelen. Zo vermijden we dat er in 
een volgende legislatuur anders wordt beslist. Een fusie is voor 
onze gemeenten financieel interessant: nu krijgen de gemeenten 
nog 500 euro per inwoner. De volgende legislatuur zal het 
hoogstwaarschijnlijk verplicht worden, zonder enige steun”, 
zegt Kristien Van Vaerenbergh, fractievoorzitter.

Eigenheid bewaren én genieten van schaalvergroting
De N-VA wil niet over één nacht ijs gaan en de mogelijkheid 
tot een fusie grondig bestuderen. “De N-VA wil de Pajotse 
gemeenten bundelen. Daarbij is het belangrijk dat ze enerzijds hun 
eigenheid bewaren en anderzijds genieten van de voordelen van 
de schaalvergroting. Die voordelen zijn bijvoorbeeld een betere en 
meer professionele dienstverlening, sterkere administraties, een 
grotere financiële slagkracht en meer ruimte voor investeringen. 
Met een fusie besparen we ook op postjes: heel wat politieke 
mandaten zullen verdwijnen”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. 

De N-VA is een voorstander van het Deense model. Denemarken 
voerde al in 2007 een gemeentefusie door met 40.000 inwoners 
als de norm. De gemeenten kregen nog voor het verplicht werd 
een korte periode om eerst zelf partners te zoeken. Kristien 
Van Vaerenbergh: “Als Pajotse gemeenten willen we ook een 
voorsprong nemen en nu al beslissen met wie we willen samen-
werken. We kunnen samen een mooi verhaal schrijven en het 
Pajottenland op de kaart zetten.”

Fusioneren =  professioneler werken
“Veel gemeenten denken na over een fusie, maar durven 
de sprong niet te wagen. Dat is onbegrijpelijk, want veel 

burgemeesters van kleine gemeenten hebben het moeilijk. 
Elke gemeente heeft zijn eigen OCMW, zijn eigen dienst 
openbare werken, zijn eigen milieudienst, … De gemeenten gaan 
nu al samenwerkingsverbanden aan om bepaalde zaken te kunnen 
realiseren. Dat weinig transparante netwerk vervangen we beter 
door een (h)echte gemeenteband”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Minder politieke mandaten = meer werkingsgeld 
De N-VA heeft geen probleem met minder politieke mandaten. In 
totaal zouden er 97 politieke mandaten minder zijn dan nu. Het 
gaat over 69 gemeenteraadsleden en 28 BCSD-leden. Met een 
fusie besparen we per legislatuur drie miljoen euro op postjes. 
Dat is een smak geld dat rechtstreeks geïnvesteerd kan worden in 
wegen, verkeersveiligheid, dienstverlening, natuur, verenigings-
leven, … Daarnaast zullen de Pajotse gemeenten 20 miljoen euro 
aan schuldenlast verliezen. Met dat geld kan er eindelijk werk 
gemaakt worden van de broodnodige infrastructuurwerken die 
door geldgebrek uitgesteld worden. 

Niet partijgebonden
Een fusie is niet partijgebonden. Cd&v staart momenteel naar 
eigen navel. Omdat de burger centraal staat, moeten we de 
oefening globaler maken. Los van partijen of meerderheden. 

We mogen de bevolking niet voor voldongen feiten zetten. 
Een fusie moet gedragen worden. Daarom stelde de N-VA op 
de gemeenteraad voor om een bevraging bij de bevolking te 
organiseren.

Door een fusie kunnen we 
97 betaalde postjes 
schrappen, dat is een 
besparing van maar 
liefst 3 miljoen euro.” 

Jaarmarktcafé N-VA Lennik
Zaterdag 26 november 

Jaarmarkt Lennik - A. Vanderkelenstraat 7

Kom tussen 9 en 13 uur genieten van een drankje 
of van een lekkere croque monsieur
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FAQ – Alle vragen over een mogelijke gemeentefusie

Is een fusie nodig? 

De Pajotse gemeenten behoren vandaag tot de kleinste gemeenten van onze provincie. Ze lopen op financieel en 
administratief vlak tegen hun limieten aan en hebben het moeilijk om de juiste dienstverlening of investeringen te 
garanderen. Onze gemeenten zijn ook te klein om te wegen op het beleid in Brussel. Door de krachten te bundelen is 
een efficiëntere en betere dienstverlening mogelijk. 

Waarom nu? Welke gemeente zal de belangrijkste zijn? 

Alle gemeenten zijn gelijkwaardig en even belangrijk. Door samen te werken als 
gelijken kunnen we de eigenheid van het Pajottenland met zijn landelijke karakter en 
sterke dorpsgemeenschappen behouden én een betere dienstverlening garanderen. 
Wanneer we na 2024 verplicht worden tot een fusie, dan is dat zonder financiële compen-
satie en zonder keuze van partner. Nu kunnen we zélf beslissen met wie we fusioneren. 
Na 2024 kan Pepingen bijvoorbeeld zonder inspraak bij Halle ondergebracht worden, of 
Lennik bij Dilbeek. Dergelijke ‘opslorpingen’ willen we vermijden. 

Wat gaat een fusie kosten of wat brengt een fusie op? 

Op korte termijn gaat het tijd en geld kosten om alle diensten te doen samenwerken. 
Daarvoor krijgen de gemeenten steun van de Vlaamse overheid. Op lange termijn 
hebben fusies grote voordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld minder betaalde politieke 
mandatarissen. We gaan van bijna 100 gemeenteraadsleden naar 33 en van 6 
burgemeesters naar slechts 1 burgemeester. Dat alleen al levert 3 miljoen euro per 
legislatuur op. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid 500 euro per inwoner. Voor 
het Pajottenland zou dat 20 miljoen euro opleveren. 

Zal de fusie zorgen voor betere 
fi nanciën?

Onze gemeenten hebben het moeilijk om hun 
(werkings)kosten te betalen zonder de belastingen 
te verhogen. Er is bijgevolg weinig marge om te 
investeren. Samenwerken kan soelaas brengen. 
Niet alleen door de financiële fusiebonus van 
de Vlaamse overheid, maar ook door de vele 
voordelen van schaalvergroting. 

Waarom met het Pajottenland 
en niet met bijvoorbeeld Halle, 
Ninove of Dilbeek? 

Bij de Pajotse gemeenten vinden we partners die 
dezelfde uitdagingen hebben en de middelen 
en de expertise delen om ze aan te pakken. 
Daardoor kunnen we behouden wat goed is en 
verbeteren waar nodig. Bij een fusie met een 
stad bestaat het gevaar om opgeslorpt te 
worden, zonder behoud van onze eigenheid.

Niet gevonden 
wat u zocht? 

Stuur uw vraag 
over de fusie naar

pajottenland@n-va.be

lennik@n-va.be



FAQ – Alle vragen over een mogelijke gemeentefusie

Wat gebeurt er met het 
gemeentepersoneel? 

Tot 2025 blijft alles zoals het is. 
Nadien zullen de diensten van de 
verschillende gemeenten fusioneren 
tot nieuwe teams. Binnen die teams 
hebben de personeelsleden de 
mogelijkheid om zich specialiseren, 
wat de gemeentelijke werking ten 
goede komt. Veel gemeentelijke 
diensten zoals ruimtelijke ordening, 
milieu en mobiliteit hebben van-
daag de dag vaak maar één ambte-
naar die het bos door de bomen niet 
meer ziet. Door samen te werken 
zullen er grotere diensten ontstaan 
die meer slagkracht en expertise 
hebben. 

Welke zijn de voordelen 
voor de inwoners?

Wat goed is voor de inwoners blijft 
behouden. Wat door een fusie beter 
kan, grijpen we met beide handen. Denk 
maar aan een gemeentehuis met flexibelere 
openingsuren, meer digitalisering, betere 
dienstverlening, lagere retributies, meer 
geld voor infrastructuurwerken … 

Komt er een nieuwe politiezone? 
En wat met de brandweer? 

Voor de politie en de brandweer verandert er 
niets. De gemeenten waarmee we willen samen-
werken behoren tot dezelfde politiezone en ook 
wat betreft de brandweer zitten we in hetzelfde 
werkingsgebied. Een groot voordeel van een fusie 
is dat er slechts één burgemeester is, en dus slechts 
één hoofd van de politie. Dat leid tot minder 
discussies en meer duidelijkheid van commando. 
Daardoor kunnen we sneller ingrijpen.

Verliezen onze 
gemeenten hun 
karakter?

De N-VA wil de eigenheid 
van de gemeenten verster-
ken. Dat is een uitdaging 
die we verder moeten 
onderzoeken. We willen 
onze Pajotse identiteit 
behouden en samenwerken 
aan een sterker geheel. 
Stadssocioloog Stijn 
Oosterlynck: “Op bepaalde 
evoluties hebben kleinere 
gemeenten geen grip. De 
bevolking in en rond steden 
groeit en zal de volgende 
jaren alleen maar blijven 
groeien. Dat zet druk op de 
randgemeenten. Je kan de 
uitdagingen van deze tijd 
niet meer aan als je alleen 
heel lokaal beslissingen kan 
nemen.”

Kan ik nog terecht in het gemeentehuis? 

De huidige loketdiensten blijven na een fusie – wat ons betreft –  in 
de huidige gemeentehuizen. Voor een nieuwe reispas zal u zich 
niet van Pepingen naar Herne moeten verplaatsen. Maar wie 
bijvoorbeeld in Galmaarden woont en in Lennik werkt, zal ook 
in Lennik terechtkunnen voor dienstverlening. Meer flexibiliteit 
dus.

Wat met onze belastingen? 

Onze inwoners moeten erop vooruit gaan. Dat is onze 
prioriteit. Als onze gemeenten meer slagkracht krijgen 
en er door samenwerking efficiënter gewerkt wordt, dan 
dalen de kosten én dan kunnen de belastingen dalen.

www.n-va.be/lennik



Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaar.

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België. De paars-groene regering

heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging

van de twee jongste kerncentrales.

De Vlaming die werkt, spaart of onderneemt 

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie 

niet wil werken, kan in dit land eindeloos een

uitkering blijven trekken. De paars-groene regering 

verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats 

van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten 

is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. 

Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.   

Ook de broodnodige pensioenhervorming is

blijven steken op een non-akkoord.

jarenlang nauwelijks heeft gewerkt, wordt 

daarvoor beloond. Alweer een akkoord op
maat van de PS.

Wie 

De energieprijzen gaan door het dak.

De bevoorradingszekerheid is in gevaa

Overal in Europa kiest men voor kernenergie.

Maar niet in België.

De Vlaming die werkt

ziet zijn koopkracht alsmaar dalen.

niet wil werken

uitkering blijven trekken

Ook de broodnodige pensioenhe

blijven steken op een non-akkoord

jarenlang 

daarvoor beloond. 
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Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse open- 
grenzenbeleid van paars-groen.
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen 

op straat. De federale regering wordt keer op keer 

Op Belgisch niveau staat alles stil

Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.

Zuhal Demir ijvert daadkrachtig voor haalbare

én betaalbare maatregelen. Ze investeert meer

dan een miljard euro in renovatiepremies en 

goedkope leningen om woningen energiezuiniger

te maken. En ze haalt overbodige kosten uit onze

energiefactuur.

Vlaams minister-president Jan Jambon is

de drijvende kracht die knopen doorhakt in 

complexe dossiers, met een vaste blik op de

toekomst. Een toekomst waarin Vlaanderen

een wereldspeler wordt in innovatie en

ontwikkeling.

Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar

over onze centen. Vlaanderen zet als enige regio 

koers naar een begrotingsevenwicht. Matthias

zorgde er ook voor dat mensen met buitenlandse

eigendommen geen recht meer hebben op een

sociale woning.

Om het Vlaamse onderwijs op wereldniveau te

houden, stuurt Ben Weyts bij waar nodig. Met 

aangepaste eindtermen, een taalscreening van 

kleuters en investeringen in infrastructuur en 

digitalisering. Ben geeft de leerkracht de plaats

die hij of zij verdient: vooraan in de klas.


