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Plaats 2

“Lennik correct en
evenwichtig besturen?
Aan u de keuze!”

“Welk Lennik in
de toekomst?
Aan u de keuze!”

Beste Lennikenaar,
Uw keuze op 14 oktober bepaalt hoe Lennik de komende
jaren bestuurd wordt. Er zit meer in Lennik. Daar zijn wij van
overtuigd. Onze kandidaten staan voor die visie, de visie van
N-VA-Lennik 2, en daar kan u op 14 oktober voor kiezen.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Al onze kandidaten dragen Lennik een warm hart toe en willen zorgen voor verandering in onze gemeente. Lennik heeft
echt nood aan een vernieuwende aanpak. Die aanpak kan er
enkel komen als N-VA-Lennik 2 nog sterker wordt.
Onze ambitie is duidelijk: wij willen Lennik de komende
zes jaar besturen. Lennik kan immers beter. En als het over
besturen zelf gaat, dan moet het zeker beter. Met gezond
verstand willen we van Lennik een echte thuis maken voor
wie er woont of komt wonen.
Zo staat N-VA-Lennik 2 voor een open, sociaal en gastvrij
Lennik waar iedereen welkom is, en waar tezelfdertijd het
Vlaamse karakter van onze gemeente wordt behouden en
gerespecteerd. Wij zullen ons inzetten voor het stimuleren
van de taalintegratie van anderstaligen via sensibilisering en
daadwerkelijke gemeentelijke ondersteuning.

Ruimdenkend en pragmatisch

Zelfs als oppositiepartij kwam N-VA-Lennik 2 met tal van
constructieve voorstellen om op een positieve manier meer

Veilig thuis in een welvarend Lennik

kansen te creëren voor onze gemeente. Wij willen een bestuur
dat vóór is, en niet tegen. Daarbij willen we opbouwend en
oplossingsgericht werken. Enkel door een open en consequente
houding kan er een doelgericht beleid gevoerd worden in het
belang van de Lennikse burgers.

Uitdagend, vernieuwend en duurzaam

Aansluitend bij onze slogan ‘denken, durven, doen’ willen wij
in onze gemeente de platgetreden paden verlaten en evidenties in vraag stellen. Ruimte geven aan creatieve ideeën. Wij
willen de zaken gedurfder aanpakken. N-VA-Lennik 2 gaat
voor een beleid met langetermijnvisie, waarbij we concrete
dossiers in een breder perspectief plaatsen.
Een goed beleid vraagt een heldere visie en consequent
aanhouden van principes. Beslissen over dossiers gebeurt
steeds met het belang van de gemeente én het welzijn van de
Lennikenaren voorop.
N-VA-Lennik 2 zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt, met de
nadruk op inhoud en resultaat. Alleen een open en eerlijk
bestuur kan het vertrouwen van de bevolking krijgen en
behouden.
Daar willen we werk van maken en wij rekenen daarvoor op
uw steun.
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Veilig thuis in een welvarend Lennik
Veilig
• Criminaliteit aanpakken en inbraken, vandalisme, zwerfvuil
en overlast voorkomen.
• Verkeersveiligheid verhogen door aandacht te hebben voor
alle weggebruikers. Optimale bereikbaarheid moet samengaan
met veiligere wegen en dorpskernen, waarbij de leefbaarheid
van de inwoners vooropstaat.
• Meer camera’s plaatsen op strategische locaties en grote
invalswegen.
• De snelheidsbeperking in centra afdwingen.

Verantwoord
• Een laagdrempelige administratie voor iedere Lennikenaar door
in te zetten op menselijke communicatie, duidelijke openingstijden en digitalisering.
• Minder administratie en regelgeving door een slankere overheid
en een efficiëntere dienstverlening.
• Een sterk mobiliteitsbeleid met focus op bereikbaarheid en een
doordacht parkeerbeleid.

Vlaams
• Inburgering en integratie stimuleren.
• Aandacht voor de gemeenschapsvorming en de ontwikkeling van een bruisend
Lennik.
• Alle toeristische en recreatieve troeven promoten in een
samenhangend concept en met oog voor de ruimere regio.

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/lennik
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Een sterke ploeg voor Lennik
1. DE CUYPER Geert

12. DE SMEDT Dirk

2. VAN VAERENBERGH Kristien

13. HEYVAERT Gilberte

3. O Erik

14. PANNEELS-UYTTENHOVE Lydia

4. DE SLAGMEULDER Lien

15. FRANÇOIS Jos

5. O Christel

16. VANDERSYPT Daniel

6. DE BRUYN Jasper

17. DE VOS Kristel

7. BERCKMANS Peter

18. WEEMAELS Daniël

8. SCHETS Kristien

19. VAN VLAENDEREN Kelly

9. MIGNON Gun

20. FRIES Bé

10. TIELEMANS Viviane

21. VAN BELLE Karel

Hoe stemt u
het best?
Door het bolletje bij alle
kandidaten te kleuren.
Zo helpt u iedereen van onze lijst
vooruit.

11. DURANG Wim

DE CUYPER
Geert
1

Sint-Martens-Lennik
64
Advocaat

VAN VAERENBERGH
Kristien
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Christel
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MIGNON
Gun
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Lennik
47
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Lennik
40
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Lennik
27
Consultant

10 Sint-Kwintens-Lennik
61
Bediende

13 Sint-Martens-Lennik

15
14 Sint-Martens-Lennik

18 Sint-Kwintens-Lennik
62
Ambtenaar

59
Zelfstandige

FRIES
Bé
20 Sint-Kwintens-Lennik
44
Senior
accountmanager

Lennik
26
Kabinetsmedewerker
Ben Weyts

SCHETS
Kristien
8

TIELEMANS
Viviane

FRANÇOIS
Jos

WEEMAELS
Daniël
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DE BRUYN
Jasper

HEYVAERT
Gilberte
60
Zaakvoerster restaurant
Land van Gaasbeek

DE SLAGMEULDER
Lien

Sint-Kwintens-Lennik
52
Medisch secretaresse

DE SMEDT
Dirk
12

Lennik
43
Coördinator

DE VOS
Kristel
17 Sint-Kwintens-Lennik

50
Teamverantwoordelijke
en begeleidster voor
mensen met een
beperking

Veilig thuis in een welvarend
Vlaams-Brabant
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Gunther Coppens
Sint-Pieters-Leeuw

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Lena Ghysels
Kapelle-op-den-Bos

2. Linda De DobbeleerVan den Eede
Roosdaal

4. Elke Wouters
Grimbergen

De N-VA leidt de Verandering in
Vlaams-Brabant in goede banen.

5. Joris Van Den Cruijce
Asse
6. Koen Moeyersons
Londerzeel

1 Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk.
Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig
om de toekomst van onze regio veilig te stellen.

7. Wivi Van Biesen
Zaventem

2 De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze
troef koesteren.

een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale
blik op dit thema.

11. Jan Couck
Opwijk

4 Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak
van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt
immers niet aan de gemeentegrenzen.

5 Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

Lijsttrekker

12. Ilse Van De Velde
Zemst
13. Siel Olbrecht
Overijse
14. Johnny De Brabanter
Liedekerke
15. Lien De Slagmeulder
Lennik
16. Paul Van den Bosch
Dilbeek

Een slankere provincie, die
efficiënt wordt beheerd en
meer ondersteuning biedt
aan de gemeenten: daar
zet ik me voor in.
Gunther Coppens

9. Bruno Stoffels
Sint-Genesius-Rode
10. Sandra Maes
Kampenhout

3 De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar

“

8. Guy Uyttersprot
Affligem

17. Agnes Delcourt
Ternat
18. Dirk Van Heymbeeck
Halle

Ben Weyts
Minister
Lijstduwer

19. Darya Safai
Wemmel
20. Ben Weyts
Beersel

