Persvoorstelling

N-VA – LENNIK KWADRAAT

1. Voorstelling van enkele nieuwe kandidaten van N-VA – LENNIK²
(door Bé Fries – voorzitter N-VA Lennik en Etienne Van Vaerenbergh – voorzitter
Lennik Kwadraat, en de kandidaten zelf)
Onze lijst presenteert 2 nieuwe kandidaten: Peter Berckmans en Gilberte Heyvaert.
Andere kandidaten op de lijst worden op een later tijdstip voorgesteld.
Opmerkelijk is dat de kandidaten die nu worden voorgesteld, geboren en getogen
Lennikenaren zijn, met een hart voor Lennik.
Eerder - begin februari 2018 - werd al bekendgemaakt dat Geert DE CUYPER de lijst trekt
samen met Kristien Van Vaerenbergh.
Ook zo goed als alle huidige raadsleden zullen opnieuw kandideren voor het Lenniks kartel
dat begin dit jaar hernieuwd werd :
Erik O, Christel O, Lien De Slagmeulder, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Wim Durang,
Viviane Tielemans, Kelly van Vlaenderen.

Peter Berckmans, Gilberte Heyvaert, Geert De Cuyper (lijsttrekker)

Peter Berckmans, 50 jaar, kandidaat voor Lennik Kwadraat










woont samen met Sigrid en 2 kindjes
groeide op in Sint-Kwintens-Lennik
woont nu in Eizeringen
handelsingenieur, werkt in de financiële wereld, doet
o.a. interim-management bij externe partners
voorzitter Lennikse duivenbond, lid van het
jaarmarkt-comité, actief bij Volley Dames Lennik en
vroeger bij voetbal Eendracht Lennik, en lid
ouderraad school De Kleine Prins
Peter Berckmans heeft politiek altijd al boeiend
gevonden, is gevraagd door meerdere partijen,
maar kiest voor LENNIK².
Hij wil liever meespelen in plaats van aan de zijkant
te blijven staan.

Gilberte Heyvaert, 60, kandidaat voor N-VA Lennik








is getrouwd met Pieter en heeft 2 kinderen en 2
kleinkinderen
een echte Lennikenaar, is opgegroeid in het
gehucht Goudveerdegem
woont in Sint-Martens-Lennik
is bekend als uitbaatster van brasserie Land van
Gaasbeek (reeds 15 jaar)
heeft veel sympathie voor het team waarbij ze nu
aansluit en hun zeer actieve werking
pleit voor ondersteuning van en het betrekken van
handelszaken in heel Lennik, en niet enkel in het
centrum.

2 . Voorstelling hoofdlijnen van het Programma van N-VA – LENNIK KWADRAAT
(gepresenteerd door Etienne Van Vaerenbergh)

Ons programma is klaar! Hierbij reeds, in Lennikse primeur, in grote lijnen waaraan we willen
werken na de verkiezingen; onze Visie 2018-2030 – “De kracht van anders besturen in
Lennik”.

Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK², bij de presentatie van de hoofdlijnen van
het programma voor Lennik :
Onze groep is er klaar voor, we hebben een sterk programma. Hierin hebben we onze visie
voor Lennik in de toekomst uitgeschreven. Dit is iets waar wij bij N-VA - Lennik Kwadraat
veel belang aan hechten, want de inhoud van politiek primeert voor ons.
Wij gaan voor kwaliteit. We presenteren ons programma dan ook steeds voordat we de
volledige kandidatenlijst voorstellen.
Wij hebben een hart voor Lennik. Dat blijkt ook uit onze vele realisaties voor Lennik en
vernieuwingen, de vorige keren toen we al konden deelnemen aan het bestuur. Voor ons
komt het algemeen belang van de Lennikenaren steeds op de eerste plaats.
"Het hart van Lennik klopt hier, bij onze groep, voor een open beleid dat het verschil maakt,
wij voelen de hartslag van Lennik".
Wij stellen alvast de structuur voor van ons programma, en de hoofdlijnen.

Het programma, goedgekeurd door beide kartelpartners, bevat :


een Visie rond bestuursstijl en algemeen beleid gebouwd rond 8 kenmerkende kernwoorden & beleidsmotto's



een inleidende oproep naar de Lennikenaren :
uw stem voor N-VA – LENNIK² is belangrijk en maakt het verschil



beleidsaccenten in 11 inhoudelijke hoofdstukken (volgens beleidsthema’s)

We leggen eveneens consequente linken met een aantal van onze eerdere acties en
voorstellen in gemeenteraad en publicaties.
Het volledige programma gaat vervolgens naar de drukker en wordt verspreid deze zomer.

Rechtlijnig
Uitdagend
Evenwichtig
Vlaams
Ruimdenkend
Nodig
Efficiënt
Transparant

N-VA – LENNIK²
VISIE: De kracht van anders besturen

een hart voor

Welk Lennik in de toekomst? Aan u de keuze!

Beste Lennikenaar,
Uw keuze bepaalt op 14 oktober mee hoe Lennik zal worden bestuurd in de komende jaren. Mensen,
programmapunten en de stijl van een politieke groep zullen uw mening bepalen.
Met deze brochure informeert N-VA – LENNIK² u zodat u een welbewuste keuze kan maken.
De kernpunten van ons programma zullen na de verkiezingen dienen als leidraad voor onze daden.
Zij vloeien niet enkel voort uit onze eigen inzichten en toekomstvisie, maar zijn ook gebaseerd op een
bevraging van de Lennikse bevolking in alle deelgemeenten.

Er zit meer in Lennik, daarvan zijn we overtuigd met onze 21 kandidaten die dit programma willen
ondersteunen en uitvoeren. Het zijn sterke, gedreven en geloofwaardige kandidaten, met een goede
balans tussen vernieuwing en ervaring, alsook tussen de verschillende deelgemeenten in Lennik.
N-VA - LENNIK KWADRAAT presenteert u ook veel nieuwe mensen die een warm hart hebben voor
Lennik en overtuigd en goed geplaatst zijn om mee de kracht van anders besturen in Lennik vorm te
geven.

Oproep aan de Lennikenaren
Wij zijn er zeker van dat Lennik echt nood heeft aan een vernieuwende aanpak. Daarom is een
sterker N-VA – LENNIK² nodig dat zwaarder kan wegen op het lokale beleid. Een stem op
N-VA – LENNIK² maakt het verschil. Onze doelstelling is dan ook duidelijk om Lennik opnieuw te gaan
besturen in de komende zes jaar. Wij willen inderdaad gaan voor een daadkrachtig, fair, open en
duurzaam beleid. Daar willen we werk van maken, en wij durven hiervoor rekenen op uw stem.

namens LENNIK² en N-VA Lennik

de voorzitters,
Etienne Van Vaerenbergh & Bé Fries

de lijsttrekkers,
Geert De Cuyper & Kristien Van Vaerenbergh

VISIE De kracht van anders besturen – Lennik 2018-2030

N-VA – LENNIK²

VISIE 2018-2030 – ’Anders besturen in Lennik’

8 KERNWOORDEN & BELEIDSMOTTO’S










Transparant
Efficiënt
Ruimdenkend
Vlaams
Uitdagend
Rechtlijnig
Evenwichtig
Nodig

Transparant, democratisch en overlegbereid
Efficiënt en verantwoordelijk bestuur
Ruimdenkend en pragmatisch
Vlaams en gastvrij
Uitdagend, vernieuwend en duurzaam
Rechtlijnig voor het algemeen belang
Evenwichtig, financieel gezond en realistisch
Nodig voor een ándere politieke aanpak

Welk Lennik in de toekomst? Aan u de keuze!
Oproep aan de Lennikenaren
14 oktober 2018 is een heel belangrijke datum. Lennik heeft echt nood aan een
ander en nieuw bestuur. Wij vormen een heel vastberaden team van mensen die
daarvan werk willen maken.

11 THEMA-HOOFSTUKKEN MET BELEIDSACCENTEN
1.

VOLUIT PAJOTS EN VLAAMS

2.

WONEN IN LENNIK

3.

WELZIJN, SOCIAAL BELEID & SENIOREN

4.

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

5.

MILIEU, NATUUR EN ENERGIE

6.

CULTUUR, TOERISME EN ERFGOED

7.

BRUISEND (HANDELS)CENTRUM

8.

RUIMTE VOOR JEUGD

9.

VEELZIJDIG ONDERWIJS

10.

SPORTIEVE GEMEENTE

11.

EEN VEILIGE EN PROPERE LEEFOMGEVING

Sint-Kwintens-Lennik – Sint-Martens-Lennik – Eizeringen – Gaasbeek

