Persvoorstelling

N-VA – LENNIK KWADRAAT

N-VA – LENNIK² lanceert een resem nieuwe kandidaten
met een hart voor Lennik
Nadat eerder, in mei, nieuwe kandidaten Peter Berckmans en Gilberte Heyvaert al werden
gepresenteerd, stelt de lijst N-VA – LENNIK KWADRAAT opnieuw een aantal nieuwe namen
voor van mensen die zich willen engageren voor het vernieuwend project van het Lenniks
kartel. De lijst pakt graag uit met actieve mensen.
Begin februari werd al bekendgemaakt dat gewezen schepen Geert DE CUYPER de lijst
trekt samen met volksvertegenwoordiger 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.

De nieuwe kandidaten nu zijn :
Karel Van Belle, Kristel De Vos, Daniel Weemaels, Daniël Van der Sypt,
Jos François en Dirk De Smedt.

Nieuwe kandidaten met een hart voor Lennik

Karel Van Belle, onafhankelijk kandidaat voor LENNIK KWADRAAT
57 jaar. Geboren (Sint-Martens-Lennik) en getogen in Lennik. Woont in het centrum van
Sint-Kwintens-Lennik. Ooit nog voetbal gedaan, begaan met alles en nog wat.
Zeer sociaal aangelegd. Karel is dertig jaar geleden ook al eens opgekomen bij verkiezingen
in Lennik, toen voor de SP. Nog steeds is hij lid van de sociaal-democraten van SP.a.
(LENNIK² stond steeds open voor diverse vooruitstrevende uitgangspunten en had vroeger
nog een kartel samen met sp.a).
Werkte, na een aanwervingsexamen, meer dan 25 jaar aan de gemeente: respectievelijk als
ploegbaas openbare werken, als milieuambtenaar en als afdelingshoofd grondgebiedzaken.
Echter, zegt Karel, “bij het aantreden van de huidige bestuursmeerderheid (VLD-CD&V) in
2013 was het mij snel duidelijk dat bepaalde leden van het College met mij niet wilden
werken. Moegetergd, maar geheel vrijwillig, heb ik eind 2015 de gemeente verlaten.
Sindsdien heb ik mij gevestigd als zelfstandige (ik ging dus zeker niet met pensioen zoals
soms gesuggereerd wordt!)”.
“Wie mij kent, weet dat ik destijds mijn job op een zeer actieve wijze, maar steeds ten
dienste van de bevolking, graag uitvoerde.
Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente terug heel wat beter kan dan heden het geval is.
Daarom is het tijd voor verandering in Lennik, en daaraan wens ik actief mee te werken.”
Ik stel mij dan ook kandidaat voor Lennik Kwadraat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen omdat deze partij in kartel met N-VA Lennik, mijn inziens, de beste keuze is
voor een beter Lennik.

Kristel De Vos, kandidaat voor N-VA Lennik
Ik ben Kristel De Vos, maar de meesten noemen mij Kris. Ik ben recentelijk vijftig geworden
en woon intussen al 20 jaar in Lennik. Ik ben bijna dertig jaar gehuwd met Guy De Win en
moeder van vier twintigers.
Als kind ben ik aan de hand van mijn vader zaliger vaak op stap geweest om de toenmalige
Gooikse Volksunie te steunen en ben dus van in de wieg opgegroeid in een Vlaams
geëngageerde familie.
Zowel als echtgenote, als moeder alsook in mijn job als begeleidster en coördinator in een
dagcentrum voor mensen met een beperking, is mijn drijfveer altijd gestuurd geweest door
een koestering voor de juiste humane waarden. Zo draag ik waarden als respect,
gelijkwaardigheid, oprechtheid, vrijheid en verantwoordelijkheid altijd hoog in het vaandel.
Vanuit dezelfde drijfveer, wil ik dan ook de uitdaging aangaan om de visie ‘de kracht van
anders besturen’ mee te realiseren.
In het bijzonder als bewoner van de Veldstraat, voelt Kris zich erg betrokken bij de woon- en
leefkwaliteit in Lennik.

Daniel Weemaels, kandidaat voor N-VA Lennik
62 jaar. Woont samen met Bé Fries, heeft twee gehuwde dochters en drie kleinkinderen.
Kwam 35 jaar geleden uit Anderlecht naar Lennik wonen.
Voormalig bedrijfsleider en ambtenaar.
Was twintig jaar medewerker van het Living Tomorrow project. Sportieve interesses.
Is arrondissementeel bestuurslid en lid van de nationale N-VA-partijraad.
Ik wil niet dat Lennik een uitloper wordt van Brussel.
Ik wil wel dat alle inwoners de faciliteiten krijgen die een moderne gemeente moet bieden en
dat Lennik een mooie leefbare gemeente kan blijven.

Daniël Van der Sypt, kandidaat voor LENNIK KWADRAAT
69 jaar. Gehuwd, 2 kinderen, 1 kleinkind.
Beroepsmatig was ik de medewerker van de informatieambtenaar van de directe belastingen
en het Contactcenter Financiën.
Als oudste van de kandidaten in onze groep ben ik nog vol energie om de kwieke en minder
mobiele senioren in onze gemeente te ondersteunen.
Ik nam ook reeds in 1994 en in 2000 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Reeds jaren actief in het verenigingsleven in Lennik, kernbestuurslid Lennik Kwadraat,
vrijwilliger bij Kind en Gezin, en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde en
in de organisatie van de Rommel- en Antiekmarkt Gaasbeek.

Jos François, kandidaat voor N-VA Lennik
59 jaar. Getrouwd met Pan en 1 kind.
Oorspronkelijk Pepingenaar, maar sinds 2 jaar wonende te ‘Gafveergem’, Sint-MartensLennik.
Ik ben graag actief en was de aanzet tot buurtfeesten in mijn straat.
Ik werkte als zelfstandige in vervoer en machinebehandeling. Ik heb ook 2,5 jaar als expat in
het buitenland gewoond en daar leerrijke ervaring opgedaan.
Mede-oprichter N-va Pepingen als ondervoorzitter, penningmeester, OCMW-raadslid,...
Jos gelooft in de visie die N-va uitstraalt, en is fier op wat Vlaanderen uitstraalt : onze
economie, onze cultuur, ondernemingschap,... Hij wil verder werken aan de verandering.

Dirk De Smedt, kandidaat als lid van N-VA en LENNIK²
43 jaar. Mijn vrouw Marie-France Bellemans, die zelf ook actief is in verenigingen, en ikzelf
zijn de ouders van Yana. Mijn moeder is Viviane Tielemans, huidig OCMW-raadslid.
Van beroep ben ik coördinator bij een groot gasbedrijf.
Mijn hobby’s zijn paarden, landbouw en organiseren. Vroeger zat ik nog bij voetbal en KLJ.
Voor Dirk moet Lennik een gezellig dorp blijven en geen stad worden, en prachtig
onderhouden worden. Iedereen is welkom in Lennik, mits een goede inburgering.
Woongelegenheid in Lennik moet kunnen ten goede komen aan eigen inwoners en hun
kinderen. Het steunen van onze verenigingen is belangrijk, want zij doen de gemeente leven.

een hart voor

Ter herinnering:

De voorstelling van de hoofdlijnen van het Programma
van N-VA – LENNIK KWADRAAT

In Lennikse primeur maakte onze lijst eind mei al de hoofdlijnen bekend waarbinnen we willen
werken na de verkiezingen; onze Visie 2018-2030 – “De kracht van anders besturen”.

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 – ’ De kracht van anders besturen’

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

