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Na de zoveelste ruzie: 
gemeentebestuur ploetert verder

Het is stilaan een gewoonte op het Lenniks gemeentehuis. Het gemeente-
bestuur slaagt er na vijf jaar nog steeds niet in onze gemeente op een 
degelijke en efficiënte wijze te besturen. Ook op de gemeenteraad van 
september was de meerderheid met te weinig aanwezig om geldig te 
kunnen vergaderen.

Sinds geruime tijd zit het Open Vld-
CD&V-bestuur in woelig vaarwater.
• Regelmatig beschikt het bestuur over 

geen meerderheid in de gemeenteraad.
• De bevoegdheden van schepenen 

worden afgenomen, herverdeeld en 
teruggegeven.

• De burgemeester en de schepenen 
zitten elkaar voortdurend in de haren 
en beschuldigen elkaar van stilzitten, 
voorliegen, manipulaties …

“Tot op heden hebben we steeds construc-
tief oppositie gevoerd. We keken met een 

open kritische geest naar de voorstellen 
van de meerderheid en vooral we hebben 
zelf altijd positieve voorstellen gedaan”, 
zegt Geert De Cuyper, fractieleider in de 
gemeenteraad.

Niet meer geloofwaardig
“Het is voor iedereen duidelijk dat Open 
Vld-CD&V niet meer over een stabie-
le meerderheid beschikt. De ene keer 
hebben ze er een, de volgende keer is er 
geen meerderheid. Nadien beschuldigen 
de collegeleden elkaar in de pers van alles 
wat lelijk is om daarna terug over te gaan 

 Terwijl de meerderheidspartijen ruziën, blijft N-VA-Lennik Kwadraat voorstellen doen.

N-VA op de  
jaarmarkt
De Lennikse N-VA-afdeling is als 
vanzelfsprekend weer aanwezig op de 
jaarmarkt. Kom ons zeker eens een 
bezoekje brengen. Ongeacht het weer 
kan je steeds bij ons terecht: ofwel 
buiten aan onze tent met een heerlijke 
gin-tonic ofwel binnen in ons jaar-
marktcafé waar we naast een goede 
koffie ook een glaasje champagne of 
een Vlaams Leeuwenbiertje aanbieden. 
En we hebben ook croque-monsieurs 
voor de honger.

Je vindt ons in de A. Vanderkelenstraat 7. 
De jaarmarkt vindt dit jaar plaats op 
25 november. Tot dan?

tot de orde van de dag. Hoe geloofwaar-
dig is dit nog?” vraagt gemeenteraadslid 
Kristien Van Vaerenbergh zich af. Voor 
iedere normale mens zou het na de we-
derzijdse beschuldigen en beledigingen 
onmogelijk zijn om nog verder te wer-
ken, maar blijkbaar willen Open Vld en 
CD&V verder blijven ploeteren.

N-VA blijft voorstellen doen
Slechts enkele collegeleden voeren een 
programma en actiepunten uit, maar ook 
dat verloopt zeer stroef. De aangekon-
digde investeringen worden slechts voor 
ongeveer vijftien procent uitgevoerd. 

Veel van de positieve voorstellen die 
N-VA-Lennik Kwadraat indiende, worden 
nauwelijks aangehoord en veelal negatief 
behandeld. Soms agendeert de meerder-
heid onze voorstellen zelfs na lange tijd 
alsof het haar eigen agendapunten zijn.

De Lennikenaar is niet gediend van dit 
beleid en verdient beter.
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 Onze penningmeester Daniel Weemaels 
vertegenwoordigt N-VA Lennik samen 
met Kristien Van Vaerenbergh in het 
arrondissementeel en partijbestuur.

Daniel Weemaels 
nieuw lid in het 
arrondissementeel 
en partijbestuur
Tweejaarlijks kiezen de lokale besturen 
van de N-VA een nieuw arrondissementeel 
en partijbestuur. Lennik maakt deel uit 
van het arrondissement Halle-Vilvoorde. 

Voor onze afdeling zetelden Lien De Slag-
meulder en Kristien van Vaerenbergh de 
afgelopen twee jaar in dit arrondissemen-
teel en partijbestuur. 

Lien geeft nu de fakkel door aan Daniel 
Weemaels, penningmeester van onze 
afdeling. Hij zal, samen met Kristien   
Van Vaerenbergh, onze afdeling  
vertegenwoordigen.

Veel succes Daniel!

Sterretjesweide wordt eindelijk  
gerealiseerd
Tijdens de gemeenteraad van de-
cember 2014 stelde N-VA-raadslid 
Lien De Slagmeulder al voor om 
een sterretjesweide in te richten 
in Lennik. Dat is een begraaf-
plaats voor doodgeboren kin-
deren. Haar voorstel werd toen 
goedgekeurd en zou verder uit-
gewerkt worden. Drie jaar later 
wordt dit eindelijk gerealiseerd.
“Beter laat dan nooit”, aldus Lien De 
Slagmeulder. “Maar het is toch een spij-
tige zaak dat dit laagdrempelig initiatief 
zo lang op zich laat wachten. Een waardig 
afscheid en een serene begraafplaats zijn 
erg belangrijk voor ouders en familie-
leden van doodgeboren baby’s. Vroeger 
kon dat alleen bij ongeboren kinderen 
van minstens twaalf weken, nu ongeacht 
de duur van de zwangerschap. Zo een 
herdenkplekje kan heel belangrijk zijn in 
het rouwproces van de familie.”

Jong N-VA 
Pajottenland 
zoekt leden
Jong N-VA Pajottenland zoekt nog leden! 
Ben je gepassioneerd door politiek, woon-
achtig in Lennik of bij uitbreiding in het 
Pajottenland en ben je fan van de N-VA? 
Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar 
joren.vandenbrande@n-va.be. Zo kan je 
onze afdeling mee helpen uitbreiden.

 Lien De Slagmeulder, gemeenteraadslid

Lennikenaar vraagt 
meer netheid
De voorbije maanden deponeerden onze 
bestuursleden en mandatarissen in de 
Lennikse brievenbussen een enquête-
formulier en organiseerden ze in elke 
deelgemeente een pop-upcafé.

Intussen werden de afgeleverde en 
binnengebrachte enquêteformulieren 
verwerkt. De resultaten van deze bevraging 
en onze commentaar vind je in deze en 
volgende blaadjes.

Vandaag geven we de resultaten van 
antwoorden op de volgende stelling:

Meer dan 65 procent van de formulierin-
vullers is er sterk van overtuigd dat het 
huidig bestuur veel te weinig oog heeft 
voor de netheid van onze straten.

Voor de N-VA is de netheid van onze 
straten en pleinen wél een prioriteit. We 
zullen hierop blijven aandringen bij het 
gemeentebestuur.

 N-VA Lennik organiseerde in elke deelgemeente een pop-upcafé.

Er is te weinig aandacht voor de 
netheid van straten en pleinen.

Helemaal niet akkoord: ..................................2,18 % 
Niet akkoord: ....................................................................8,20 % 
Neutraal: .................................................................................13,71 % 
Akkoord: ...............................................................................22,73 % 
Helemaal akkoord: ..............................................43,18 %
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Waarmee vul je je dagen?
De laatste jaren heb ik veel rusthuizen bezocht. Een verpleegster zei me eens dat som-
mige rusthuisbezoekers nooit bezoek kregen. Daar wou ik verandering in brengen.
Ik hou me ook bezig met de integratie van vreemdelingen. Integratie is een werkwoord. 
Ik erger me enorm als ik te horen krijg dat de Franse taal spreken het belangrijkste is in 
Vlaanderen, niet het Nederlands. Maar iedereen weet toch dat Nederlands de sleutel is 
tot werk en werk bijdraagt tot een goede integratie.

Wat deed je vroeger?
Ik heb 33 jaar als zelfstandige gewerkt in de transportsector. Ik deed vervoer met die-
pladers, telescopische opleggers of kraanwerk. Ik werkte voor de voedingsindustrie of 
de chemische sector. Ook bijzondere transporten van ketels met zes meter diameter of 
lengtes tot 40 meter. Dat was echt specialistenwerk.

Hoe lang woon je al in Lennik?
Ik woon sinds twee jaar in Lennik. Vroeger woonde ik in Pepingen. Daar heb ik mee de 
N-VA-afdeling uit de grond gestampt. We hebben er met een kleine ploeg mooi werk 
verricht.

Wat kan er beter in Lennik?
Wat me vooral opvalt in Lennik is de slechte staat van de wegen. Dat kan anders. De 
mensen rijden hier ook snel. De bestuurders in België moeten een andere mentaliteit 
aannemen: minder agressief of gejaagd, maar wat meer relax rijden. 

Wat vind je goed aan Lennik?
Ik apprecieer de Lennikenaar enorm. In deze gemeente praten de mensen nog met 
elkaar. Dat vind ik goed.

Wie is je favoriete politicus?
Ik vind dat Theo Franken sterk bezig is. Zijn werk apprecieer ik. Hij doet wat moet 
voor een streng maar rechtvaardig migratiebeleid.

• 58 jaar

• Woont nu in Lennik, 
vroeger in Pepingen

• Hobby’s: wandelen, 
koken en non-fictie 
lezen

Unieke kaart 
voor personen 
met beperking
Personen met een beperking 
ondervinden in het dagelijks 
leven vaak moeilijkheden. En 
dat niet alleen door de aard van 
hun beperking. Ook deelname 
aan het sociale leven, zoals sport, 
cultuur en andere vrijetijdsbeste-
ding, is niet altijd een evidentie 
voor hen. Met het voorstel om de 
European Disability Card in te 
voeren wil de N-VA de toegang 
tot evenementen voor deze men-
sen in onze gemeente vergemak-
kelijken.

Mensen die in België erkend zijn als 
persoon met een beperking kunnen de 
European Disability Card aanvragen. 
In de eerste plaats is het een bewijs-
stuk om deze beperking aan te tonen. 
Wanneer het om een minder zichtbare 
beperking gaat, maakt deze kaart even-
tuele discussies hierover overbodig.

Voordelen
Met de kaart kunnen mensen met een 
beperking aanspraak maken op voor-
delen die organisaties van sportieve 
en culturele evenementen hen kunnen 
aanbieden.

Zoals bij vele andere voorstellen van 
onze fractie antwoordde de bevoegde 
schepen dat hij het voorstel genegen 
was en verwees het voor verder on-
derzoek door naar het schepencollege. 
Gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder 
zal dit verder opvolgen, zodat ook dit 
voorstel uitgevoerd kan worden.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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