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V.U.: KRISTIEN VAN VAERENBERGH, FRANS VAN DER STEENSTRAAT 8, 1750 LENNIK

Klink samen met de N-VA op het nieuwe jaar

Zondag 26 januari vanaf 11 uur
Lokaal ‘De 7’, A. Vanderkelenstraat 7

Traditiegetrouw heffen we  
samen met de inwoners van 
Lennik het glas op het nieuwe 
jaar. We nodigen ook een  
boeiende spreker uit.  
Iedereen welkom!

1,3 miljoen euro extra budget voor  
Lennik dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Lennik 
betekent dat concreet 1,3 miljoen euro. Gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh vraagt wel voorzichtig te blijven:  
“De budgettaire ruimte kan geen reden zijn om extra statutair personeel aan te werven. De Vlaamse Regering wil aan die 
benoemingen juist een einde maken.”

Het extra budget is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De Vlaamse overheid komt tussen in de pensioen- 
factuur van de gemeente én geeft Lennik extra budget omwille van zijn open ruimte. Naast die bijkomende financiering  
blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met  
3,5 procent groeien.

Gemeente beter maken
“Dit geld moet gebruikt worden om de gemeente écht beter te maken. Het zou dus niet verstandig zijn  
om er extra personeel mee aan te werven. Lennik kan dit geld beter inzetten voor meer fietspaden,  
veiligere wegen of extra groen”, vindt Kristien Van Vaerenbergh.

  Kristien Van Vaerenbergh, gemeenteraadslid 

Beter Lennik voor minder mobielen  
dankzij pijnpuntenwandeling
Raadslid Gun Mignon wil dat de gemeente een pijnpuntenwandeling organiseert. Tijdens zo’n wandeling 
worden de plekken blootgelegd waar de infrastructuur nog moet verbeteren ten voordele van minder  
mobiele mensen: voetpaden die moeilijk toegankelijk zijn, te smalle doorgangen, (te hoge) treden …

Niet enkel rolstoelgebruikers varen wel bij een pijnpuntenwandeling.  
Ook mensen die slecht ter been zijn of ouders met een kinderkoets  
hebben baat bij een zo toegankelijk mogelijke gemeente.

Mignon vraagt dat een werkgroep met ervaringsdeskundigen  
een traject opstelt en aflegt. De resultaten kunnen dan  
besproken worden op de gemeenteraad, waarna de  
meerderheid aan de slag kan om de toegankelijkheid  
van Lennik te verbeteren.

Gun Mignon, gemeenteraadslid 

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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Lennikse gemeenteraad vanaf 2020 op woensdag
De Lennikse gemeenteraad zal vanaf 2020 op woensdag plaatsvinden. Daarmee komt een einde aan een dispuut tussen  
meerderheid en oppositie. De meerderheid had bij aanvang van de bestuursperiode zonder overleg beslist om de gemeenteraad 
op donderdag te laten plaatsvinden. Dat was niet naar de zin van oppositieleider Kristien Van Vaerenbergh en raadslid Viviane 
Tielemans. Van Vaerenbergh kon dan niet aanwezig zijn wegens haar politieke activiteiten in de Kamer. Na tussenkomst van de 
gouverneur bindt de meerderheid nu toch in.

Sinds de fusie in de jaren 70 vond de gemeenteraad steeds op maandag plaats. Het 
college besliste eenzijdig om daarmee te breken. Voortaan zou de gemeenteraad op 
donderdag plaatshebben. Voor Kristien Van Vaerenbergh, leider van de oppositie, 
kwam dat slecht uit. Zij is tevens Kamerlid en moet donderdagavond steevast wetten 
stemmen in Brussel. Ook raadslid Viviane Tielemans kon de wijziging van maandag 
naar donderdag niet meer geregeld krijgen met haar werkgever.

Gouverneur geeft Van Vaerenbergh gelijk
Van Vaerenbergh vroeg de meerderheid om daarmee rekening te houden en op een 
andere dag dan donderdag te vergaderen. Omdat ze geen gehoor vond, trok ze naar  
de gouverneur. Die besliste dat de gemeenteraad niet kon plaatsvinden op donderdag, 
omdat Van Vaerenbergh dan elke keer verhinderd zou zijn en haar mandaat als  
gemeenteraadslid dus niet zou kunnen uitvoeren. 

Na een overleg tussen meerderheid en oppositie werd uiteindelijk beslist dat de gemeenteraad in de toekomst op woensdag zal plaatsvinden.

Lien De Slagmeulder  
bevallen van dochtertje

Voor gemeenteraadslid Lien 
De Slagmeulder stond de 
politiek de afgelopen maanden 
even op pauze. Samen met 
haar vriend Joren kreeg ze een 
tweede kindje. Isa is het zusje 
van Vic. Ze kwam ter wereld 
op 14 augustus en woog 3,105 
kg en was 48 cm groot. 

De N-VA wenst het ouderpaar 
van harte proficiat met deze 
aanwinst!

  Bij aanvang van de bestuursperiode 
besliste de meerderheid zonder overleg 
om de gemeenteraad naar donderdag te 
verplaatsen.

Gelukkig nieuwjaar!

Gebrek aan onderhoud: Lennikse Grote Markt wordt  
Grote Vijver
Het Lennikse gemeentebestuur (Open Vld, CD&V, Groen) heeft duidelijk een voorliefde voor met veel bombarie aangekondigde 
prestigeprojecten. Maar het onderhoud van de bestaande infrastructuur laat helaas te wensen over. 

De projecten van het gemeentebestuur hebben al te vaak als kenmerk dat ze ofwel nooit starten, ofwel veel later of te laat starten, om 
telkens laattijdig beëindigd te worden. Soms worden ze zelfs holderdebolder roemloos stilgelegd. Een paar voorbeelden: de feestzaal in 
het Jo Baetenscomplex, de vernieuwing van het gemeentehuis en de bouw van de gemeentelijke basisschool. Daarenboven stellen 
N-VA en Lennik² vast dat al die projecten een tweede gemeenschappelijk kenmerk vertonen: de oorspronkelijke aannemingsprijs 
loopt enorm op en benadert soms zelfs het dubbele in de loop van de uitvoering. Een goed voorbeeld van gebrek aan onderhoud is 
het marktplein. Dat ligt er hobbelig en onverzorgd bij. Wanneer het regent verandert het plein al spoedig in een vijver.

2



www.n-va.be/lennik

Minister Demir voorziet 6 774 euro voor ‘verledding’  
bibliotheek en feestzaal in Lennik
Vlaams minister van Energie Zuhal Demir maakt 6 774 euro vrij voor het installeren van ledverlichting in de feestzaal en  
bibliotheek in Lennik. “De uitdagingen op het vlak van klimaat en energie zijn groot. Als gemeente moeten we ons steentje  
bijdragen. Dat onze N-VA-minister mee geld op tafel legt, komt onze inwoners ten goede”, zegt afdelingsvoorzitster Kristel De Vos.

“Als we de energietransitie willen realiseren, moeten de bevolking, ondernemingen en de overheid de handen in elkaar slaan. De 
Vlaamse Regering geeft lokale projecten met draagvlak bij de bevolking daarom een duwtje in de rug”, zegt minister Zuhal Demir.

‘Overal stroomversnellers’
Via de campagne ‘overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid kon Lennik energie-investeringsprojecten 
indienen. Via een online platform werden inwoners vervolgens opgeroepen om te stemmen voor hun favoriete 
project. Zodra minstens één procent van de inwoners van de gemeente voor een project gestemd had, kon de 
gemeente aanspraak maken op subsidies.

Volwaardig justitiehuis in Halle-Vilvoorde
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet in een volwaardig justitiehuis in Halle-Vilvoorde. Daarmee komt een einde aan de  
situatie waarin Halle-Vilvoorde afhankelijk is van Brussel. “Een goede zaak voor een volwaardige justitie in onze regio”,  
zegt volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. 

Mensen kunnen bij een justitiehuis terecht voor juridisch advies. Het justitiehuis zorgt ook voor de begeleiding van slachtoffers en 
de opvolging van daders bij voorlopige vrijlating of het uitvoeren van een werkstraf. In sommige gevallen bemiddelt het ook tussen 
dader en slachtoffer.

Nu nog eigen rechtbanken
Naast een eigen justitiehuis heeft Halle-Vilvoorde al een eigen parket. Enkel eigen rechtbanken ontbreken 
nog. “We moeten daarvoor blijven ijveren, zodat we in Halle-Vilvoorde niet langer afhankelijk blijven van 
Brusselse Franstalige rechters”, besluit Van Vaerenbergh.

Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh 

Wist u dat …
  de gemeente na drie jaar stilstand eindelijk begonnen is met de renovatiewerken van de feest- en sportzaal Jo Baetens?

  de gemeente nog altijd kiest voor dure statutaire tewerkstelling? 

 Lennik, dankzij Vlaams minister Ben Weyts, kattenhokken krijgt waarin zwerfkatten kunnen schuilen?

  de N-VA blijft ijveren voor beter onderhoud van de petanquevelden? 

  de Lennikse adviesraden een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds niet opnieuw zijn samengesteld?

  in maart al voor de 50ste keer ons mosselfestijn wordt georganiseerd? 

  de gemeenteraadsleden door het schepencollege niet worden uitgenodigd voor infovergaderingen met burgers? Niet onze fout 
dus als we er niet zijn …

  de goede werking van het bijzonder comité voor de sociale dienst gegarandeerd wordt door de aanwezigheid 
van onze twee leden?

  er geen gevaarlijke kerstboomverbranding meer komt, maar wel vuurkorven, zoals voorgesteld door de N-VA?

Kristel De Vos, afdelingsvoorzitster
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