
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder
Beste Lennikenaar

Heeft u even tijd? Heel even ? Ik vraag twee minuutjes om 
mijn nieuwjaarswensen te lezen.

Het einde van 2022 nadert met rasse schreden. Na twee 
coronajaren, mensen die niet kunnen werken, de stijgende 
energieprijzen … hebben we niet veel tijd meer. Hopelijk 
kunnen we nog genieten van verlichte kerstbomen die een 
lichtpunt zijn in deze donkere tijden. 

De coronacrisis trof al onze kiezers. Geen winnaars of triom-
fen, wel veel opofferingen en gigantische verliezers. Wat 2023 
ons zal brengen? Enkel grote vraagtekens. En spijtig genoeg 
mogen we nog niet onmiddellijk op verandering hopen.

N-VA Lennik zal met een waakzaam oog toekijken – en 
indien nodig ingrijpen – wanneer de gemeente uw zuurver-
diende centen uitgeeft. 

Wat nog veel belangrijker is, is dat we elkaar steunen, on-
dersteunen, en helpen. Dat is de enige manier om er samen 
door te komen: samen zijn we sterker! Stap vol vertrouwen 
in het nieuwe jaar. Maak elke dag een 
tikkeltje bijzonder. 

Ik wens u het allerbeste in 2023!

Dirk De Smedt
Voorzitter 

Hoogbouw in Eizeringen? Neen, bedankt!
De provincie werkt momenteel aan nieuwe spelregels voor de invulling van de 
beschikbare ruimte in Lennik. Opvallend is dat Eizeringen ingedeeld wordt in 
een zone voor meergezinswoningen om op die manier een grote groei van 
woningen te realiseren. De N-VA verzet zicht tegen de bouw van appartementen 
in het landelijke Eizeringen. 

“Eizeringen moet zijn landelijke karakter behouden. De N-VA vindt daarom dat 
Eizeringen in de beleidsplannen ingedeeld moet worden als ‘landelijke dorpskern’. 
Het aantal bouwlagen moet onder controle blijven. We hebben liever geen woon-
blokken van vier of meer verdiepingen in Eizeringen”, zegt N-VA-fractievoorzitter 
Kristien Van Vaerenbergh. Ze roept het gemeentebestuur op om de bezwaren bij 
de provincie kenbaar te maken en alles goed op te volgen. De toekomstige skyline 
van Eizeringen staat op het spel.

Eizeringen is een dorp. Wij zien hier liever geen hoogbouw.

Zondag 29 januari vanaf 11 uur 

Lokaal “de 7”, A.Vanderkelenstraat 7 (Lennik)

NIEUWJAARSRECEPTIE 
met verrassende gastsprekerIedereen 

welkom!

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE
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DECEMBER 2022, NR. 4   I   V.U.: KRISTIEN VAN VAERENBERGH, FRANS VAN DER STEENSTRAAT 8, 1750 LENNIK



Viviane in de bres voor de Coudenborre
Voor veel Lennikenaren is de Coudenborre een belangrijke 
herinnering uit hun jeugd. Helaas raakte het bronnetje en de 
omliggende site in verval en spuwde de bron geen water meer. 
Volgens N-VA-raadslid Viviane Tielemans was de tijd rijp om 
de bron de nodige aandacht te geven. 

“Nette straten en pleintjes vind ik zeer belangrijk. Ook de Cou-
denborre kon een opknapbeurt gebruiken”, zegt Viviane, die het 
punt herhaaldelijk ter sprake bracht op de gemeenteraad.

Het is niet de eerste keer dat de bron Lennik beroert. Reeds in 
1976 verschenen krantenartikelen over bezorgde buren en de 
bron. “Het is misschien geen sjiek kasteel of ander monument, 
maar het is wel belangrijk dat ook dit soort erfgoed onderhouden 
wordt. Het ligt veel mensen nauw aan het hart”, besluit Viviane.

Viviane Tielemans is blij dat de Coudenborre in ere hersteld werd.

Noteer volgende activiteiten in uw agenda:

29JANUARI

Nieuwjaarsreceptie met verrassende 
spreker om 11 uur in “de 7”,  
A. Vanderkelenstraat 7 in Lennik

4 en 5MAART

Voorjaarsetentje in “Ons Huis”, Markt 9 in Lennik

14 FEBRUARI

Valentijnsactie op 
de Lennikse markt

Mosselfestijn: 
bedankt eters 
en helpers!
We zijn heel dankbaar dat we in 
oktober 2022 eindelijk nog eens een 
echt eetfestijn konden organiseren. 
Dat werd hoog tijd na alle miserie en 
beperkingen tijdens de coronajaren. 
Dankzij de vele helpende handen en 
de enthousiaste eters werd het een 
groot succes. Bedankt iedereen!

Lid in de kijker: 
Kristien Schets
Je bent lid van het bijzonder comité 
voor de sociale dienst. Dat comité 
beslist over steun aan mensen die 
het fi nancieel moeilijk hebben. 
Merk je de invloed van de huidige 
energiecrisis en de prijsstijgingen?

Zeker. Het is opvallend dat we meer 
aanvragen krijgen dan in 2019, toen 
ik voor het eerst deelnam aan de 
vergaderingen van de sociale dienst. 
Mensen vragen vooral hulp bij de 
betaling van  hun energiefactuur.

Wat doet de sociale dienst daaraan?
Elk dossier wordt grondig bestu-
deerd. Waar hulp nodig is, trachten 
we te helpen. Maar wie het niet echt 
nodig heeft of probeert te profiteren 
van het systeem krijgt steevast een 
negatief antwoord. 

Wat is je indruk over de werking van 
het OCMW?
Het OCMW in Lennik werkt heel 
goed. Niet alleen op het vlak van 
hulp aan mensen die moeilijk 
rondkomen. Ook onze bejaarden 
worden niet vergeten. Rond sociale 
woningen voert men een streng 
beleid. Men volgt er de N-VA-visie: 
wie een woning heeft, hier of in het 
buitenland, heeft geen recht op een 
sociale woning. Dat wordt streng 
gecontroleerd. Niet alleen voor 

eigendommen in België maar ook 
voor buitenlandse eigendommen in 
bijvoorbeeld Frankrijk of Marok-
ko. De hele ploeg van het OCMW 
neemt dat werk te harte. Dikke 
dankuwel daarvoor!

Wat moet beter in Lennik?
Netheid is in Lennik ver te zoeken. 
Dat kan absoluut beter. In de strijd 
tegen zwerfvuil is het een goede 
zaak dat minister Zuhal Demir 
werk wil maken van statiegeld op 
plastic flessen en blikjes. Het onder-
houd van onze straten moet beter.

Wat zijn je hobby’s?
Ik zwem en wandel graag. Ik prijs 
mezelf gelukkig in deze mooie regio 
te wonen. Dankzij de wandel-
knooppunten kan je zelf je route 
samenstellen. Ben je daarvoor niet 
creatief genoeg dan kan je een route 
volgen die voor jou werd uitge-
stippeld door de provincie of de 
Lennikse Windheren, onze lokale 
wandelclub. 

Is er nog iets dat we moeten weten 
over jou?
Mijn vader is onlangs overleden. 
Dat heeft me nogmaals doen inzien 
dat het leven kort is. Daarom pro-
beer ik elke dag met een positieve 
ingesteldheid te starten en van het 
leven te genieten.

In het kort

•  56 jaar 

•  Twee dochters (Alice 17 en 
Dorothé 16) 

•  Woont in Lennik sinds 1992 

•  Afkomstig uit Gooik 

•  Leerkracht wiskunde

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

www.n-va.be/lenniklennik@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

“

500

0

-500

-1000

-1500

-2000

-2500

In
 m

ilj
oe

n 
eu

ro

In
 %

 v
an

 h
et

 b
ru

to
 b

in
ne

nl
an

ds
 p

ro
du

ct

Evolutie Vlaamse begroting


