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Lennik
V.U. Kristien Van Vaerenbergh
Ninoofsesteenweg 236
1750 Lennik

Svea Vermeersch
wil verandering.
• schrijft graag

Gent
• studeert psychologie in
paardrijden
• ontspant met tennis en
• vindt Sushi lekker
elcake
• smult graag oma’s app

je stoppen

• laat zich niet in een hok

Wat vind je tof in Lennik?
De fysieke omgeving, de samenhang
tussen alle Lennikenaren en de opmerkelijke groei in het aanbod aan culturele activiteiten.
Wat wil je graag veranderen in
Lennik? Wat houd je bezig?
Ik vind de kloof tussen de nieuwe generatie en de oude generatie te groot,
beide generaties houden weinig of geen
rekening met elkaars behoeften. Ik wil
een makkelijkere wisselwerking tussen
beide generaties bevorderen door, in
plaats van oude oplossingen en ideeën
slechts te wijzigen, ze volledig te vernieuwen of zelfs te schrappen. Door
duidelijke en grondige hervormingen
te kiezen in plaats van kleine wijzigingen aan te brengen geloof ik in een nog
beter Lennik, voor alle generaties. Uiteraard zijn samenwerking en communicatie de belangrijkste eerste stappen in een proces
van verandering.
Dat zijn de twee
kernwoorden dat
mijn visie het meest
beklemtonen.

Hervormingsplan Minister Turtelboom voegt Halle-Vilvoorde bij Brussel.

Lennik behoort nog steeds tot Brussel-Halle-Vilvoorde.
De meerderheid klopt zich trots op de borst dat het gerechtelijk arrondissement BHV
is gesplitst. Helaas, niets is minder waar. Bij de voorstelling van de hervorming van de
gerechtelijke arrondissementen voegde Open VLD-minister van justitie het eentalige HalleVilvoorde gewoon bij het tweetalige Brussel. Brussel dirigeert nog steeds en de privileges
voor Franstaligen in Halle-Vilvoorde blijven dus gewoon bestaan, erger nog, ze worden
gebetonneerd in de Grondwet.
Minister Turtelboom wil de arrondissementen indelen per provincie om voordelen van schaal
te creëren. Maar voor de provincie Vlaams-Brabant geldt dit niet. De provincie wordt gesplitst
in twee delen: Leuven en Halle-Vilvoorde. Leuven wordt een volwaardig arrondissement in
tegenstelling tot Halle-Vilvoorde dat gewoon bij het tweetalige Brussel wordt gevoegd. Op deze
wijze komt er dus geen einde aan de inmenging van Franstalige Brusselse rechtbanken in HalleVilvoorde en blijven de Franstalige privileges in de ruime rand rond Brussel gewoon bestaan.
Minister Turtelboom maakt dus geen einde aan het gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde
De N-VA wil dat Vlaams-Brabant, zoals alle
andere provincies, in zijn geheel één gerechtelijk
arrondissement vormt, waar de Nederlandstalige
Brusselse rechtbanken worden aan toegevoegd.
Alleen zo zal Halle-Vilvoorde volwaardig deel uitmaken van Vlaams-Brabant en is er geen risico dat
de Vlaamse Brusselaars verloren lopen binnen een
overwegend Franstalig arrondissement Brussel.
Minister Turtelboom voegt Halle-Vilvoorde bij Brussel
zodat Brussel-Halle-Vilvoorde gewoon blijft bestaan.
Kaart Gerechtelijk Landschap © Het Nieuwsblad

Kristien Van Vaerenbergh, uw Lenniks volksvertegenwoordiger.
Heb je een vraag of iets dat je wil signaleren. Contacteer Kristien!
Per e-mail: kristien.vanvaerenbergh@n-va.be • Per telefoon: 02/549.85.58 • Via onderstaande invulstrook:
Naam en voornaam:
Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:	E-mail:

Mijn boodschap aan Kristien Van Vaerenbergh:

Terug te sturen naar: Kristien Van Vaerenbergh, Leuvenseweg 21-2140, 1000 Brussel

Fried Ringoot:
met een goed gevoel tussen de mensen.
• Artiest / muzikant /

theatermaker

• Favoriete film:
Aanrijding in Moscou

loren
atst gelezen boek: Het ver

• La

Labyrint van Kate Mosse
(bijna) altijd
• Lijfspreuk: “Je krijgt
terug wat je geeft”
zuurpruim
• Liever goedlachs dan

Waarmee vul je je dagen?
Ik schrijf teksten voor nieuwe liedjes en maak muziek.
Ik hou me bezig met de theatervoorstelling “En…? Alles
Goed?” die in het najaar nog een aantal keer geboekt staat
in cc’s in de buurt en daarbuiten. Bij ons is het trouwens
een komen en gaan van vrienden, kennissen. Mensen
kunnen hier hun verhaal kwijt, komen zich ‘opladen’ en
vertrekken met een ‘goed gevoel’. Verder trekken we graag
af en toe naar zee. Door het feit dat ik elke dag thuis ben,
kan ik graag tijd uittrekken voor mensen. De klanten die
in het winkeltje van mijn vrouw, Anny, langskomen, kom
ik meestal even gedag zeggen.
Wat vind je tof in Lennik?
De, soms verborgen, verscheidenheid aan mensen die met
cultuur of kunst bezig zijn, hoe klein die ook kan zijn:
Ik heb een buurvrouw die heel erg mooie schilderijen
maakt maar pas een paar weken geleden er mee naar
buiten kwam. Mensen die heel mooie gedichten schrijven.
Als onlangs een tentoonstelling gehouden werd rond
‘Prins’ dan werd ik gelukkig aan de vele werken, in alle
disciplines.

Waarom woon je er graag?
Omdat Lennik een perfecte combinatie is van een bruisende gemeente en het zalige , gezellige Pajottenland.
Wat wil je graag veranderen in Lennik?
Wat houd je bezig?
Ik geloof ten allen tijde in ‘goed gevoel’! Da’s voor Anny
en mezelf een manier van leven geworden, zeker nadat we
mijn kankerperiode overwonnen hebben. Wie zich focust
op negatieve dingen, op achterdocht, op jaloersheid, enz.
die ziet al die geweldige mooie, positieve dingen niet meer
die er rond ons zijn. Ik wil daar niet aan toegeven en dat is
evenzo voor het besturen van Lennik! Vertrekken vanuit
al het goeie dat we doen en kunnen doen! Bovendien word
je daar heel erg gelukkig van! Welke ‘kleur’ je politiek ook
draagt, dat heeft dan geen belang.
Ik wil graag het centrum van Lennik ‘toegankelijker maken’ voor rolstoelgebruikers en niet alleen omdat ik er
zelf één ben. Heel wat
mensen blijven nu
thuis omdat een aantal
winkels niet altijd bereikbaar is. Nochtans
is dit makkelijk aan te
passen, zonder grote
kosten en met hulp van
de gemeente. Heel wat
mensen die ‘slecht te
been’ zijn kunnen daar
van profiteren. Bovendien zullen heel wat
jonge ouders er al even
blij mee zijn met al die
kinderwagens.

Behoort lennik binnenkort tot Brussel?
Lennik zal binnenkort verplicht deel uit maken van de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Dit nieuwe overlegorgaan is een deel van de staatshervorming afgesproken door CD&V, Open Vld, sp.a en Groen met de Franstalige partijen.
Deze nieuwe gemeenschap omvat alle gemeenten van de oude tweetalige provincie Brabant en zou zich moeten richten
op economische samenwerking.
De realiteit is anders. De Franstaligen zien dit nieuwe overlegorgaan als een ideaal instrument voor de uitbreiding van
Brussel. Getuige hiervan de uitspraken van Charles Michel (MR) die zei dat de nieuwe Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap zal toelaten Brussel uit te breiden. Voor minister van binnenlandse zaken Jöelle Milquet (cdH) zal het orgaan
bijdragen tot het doorbreken van de Vlaamse omsingeling van Brussel.

Blikvanger: De helpende handen van N-VA Lennik
N-VA Lennik is een sterk team. Ook achter de schermen wordt hard
gewerkt. Een heel dozijn vrijwilligers zet zich belangeloos in zodat de
N-VA ook in Lennik de kracht van verandering kan zijn. Bart De Wever mag dan al fel vermagerd zijn, hij blijft een indrukwekkend figuur
die zich niet zo maar laat lijmen. Voor onze ploeg van N-VA Lennik
maakte hij echter graag een uitzondering.

Pajotse N-VA-afdelingen bezoeken Ter Rijst
Ruim 60 N-VA-leden en sympathisanten uit het Pajottenland
bliezen eind mei verzamelen in Domein Ter Rijst in Pepingen.
De N-VA-leden waren er uitgenodigd door de Lennikse N-VAvolksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh. De bijeenkomst was een eerste stap in de verregaande samenwerking
die de Pajotse N-VA-afdelingen beogen. Samen willen zij in het
Pajottenland de kracht van verandering zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Na een gegidste rondleiding door het
prachtige domein werd afgesloten met een glas koele champagne.
Streekgids Guido Dieudonné geeft vakkundig uitleg.
“We hebben in het Pajottenland vooral jonge afdelingen. Het is
dus belangrijk dat we elkaar beter leren kennen en elkaar steunen door bijvoorbeeld ideeën en programma’s uit te wisselen”,
zegt Lenniks N-VA-kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Kristien Van Vaerenbergh en haar vader Etienne
bereiden de afsluitende receptie voor.

Bart De Wever steunt Lennikse N-VA-kandidaten.
Op donderdag 20 juni trok de N-VA campagnebus door het Pajottenland. Aan boord zat niemand minder dan N-VAvoorzitter Bart De Wever. De N-VA leerde tijdens hun Ronde van Vlaanderen dat de kracht van verandering alvast diep
geworteld is in onze kandidaten en sympathisanten. Wij hopen dat die kracht van verandering zich ook doorzet op 14
oktober.

De N-VA is de kracht van
verandering, ook in het Pajottenland.

Bart De Wever steunt de Lennikse N-VAafdeling volop. Hij maakt graag tijd voor een
foto met N-VA-voorzitter Jasper De Bruyn
en kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.

Kristien Van Vaerenbergh
trok mee met de bus
door Vlaams-Brabant.

N-VA gaat voor een Vlaamse en groene rand.
De N-VA wil de rand Vlaams en groen houden. De N-VA nodigde daarom haar leden, mandatarissen en kandidaten uit op
een groot congres in CC De Westrand in Dilbeek. Naast Kristien Van Vaerenbergh hielden ook onder andere Ben Weyts,
Mark Demesmaeker en Willy Segers een uiteenzetting.

Vlaams parlementslid Willy Segers toont de
instroom van Brusselaars in het onderwijs in de
rand. Foto’s Stephane Rummens.

Lenniks volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh schetste de nadelige
gevolgen van het akkoord rond het gerechtelijk arrondissement BHV.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
Naam en voornaam:
of het verwijderen ervan.
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E: info@n-va.be www.n-va.be

/

