Persvoorstelling N-VA – LENNIK KWADRAAT - 1 september 2018
N-VA – LENNIK² gaat met opvallende lijst vol ervaring en vernieuwing voor
een beter Lennik, voor het bestuur én voor het burgemeesterschap
Na eerdere voorstellingen van lijsttrekkers in februari en nieuwe kandidaten in mei en juni,
presenteert N-VA – LENNIK² nu zijn volledige lijst. Na zes jaar zeer actieve oppositie gaat de
ploeg nu vol positieve ambitie voor het bestuur en het burgemeesterschap.
Als afsluiting van de lijst komt N-VA – LENNIK KWADRAAT met nog twee gekende Lennikse
gezichten, die zich ook willen engageren voor het vernieuwend project van het Lenniks
kartel. Opnieuw zet de lijst bewust in op actieve, sociaal geëngageerde mensen, deze keer
gaat het om Kristien Schets en Lydia Panneels-Uyttenhove. (*)
Gewezen eerste Schepen Geert DE CUYPER trekt de lijst samen met volksvertegenwoordiger
Kristien Van Vaerenbergh. Samen met onafhankelijke Erik O (op plaats 3) zullen ze opnieuw
in de kijker komen met onder meer een solidaire campagne als een sterk kop-trio.
Het Lenniks kartel dat begin dit jaar hernieuwd werd, pakt fier uit met zowel sterke ervaring
als een belangrijke vernieuwing. Voor de continuïteit tekenen vaste waarden present.
Maar liefst 10 huidige (gemeente- en Ocmw-) raadsleden zijn opnieuw kandidaat voor de
kartellijst. Naast Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh, zijn dit :
Erik O, Lien De Slagmeulder, Christel O, Gun Mignon, Jasper De Bruyn, Wim Durang,
Viviane Tielemans en Kelly Van Vlaenderen.
Dit grote aantal toont aan dat de lijst sterk staat. N-VA - LENNIK KWADRAAT heeft actueel de
grootste fractie in de gemeenteraad met 8 op 19 raadsleden. Bij de vorige verkiezingen in
Lennik in 2012 was N-VA – LENNIK² de enige lijst die stemmen en zetels won, even sterk als de
lijst van burgemeester De Knop. Ondertussen, na heel wat politieke troebelen in de bestuurscoalitie, is de fractie van Lijst Burgemeester afgeslankt tot nog 5 gemeenteraadsleden, nadat
Kelly Van Vlaenderen en Filip van Ginderdeuren uit onvrede uit de partij stapten.
De 11 nieuwe kandidaten zijn : Karel Van Belle (lijstduwer), Peter Berckmans, Gilberte
Heyvaert, Kristel De Vos, Daniel Weemaels, Daniël Van der Sypt, Dirk De Smedt, Jos
François, Kelly Van Vlaenderen, en nu dus ook Kristien Schets en Lydia PanneelsUyttenhove. Ook is lokaal N-VA-voorzitster Bé Fries opnieuw kandidaat, op de 20ste plaats.
Geert De Cuyper : “We hebben ernaar gestreefd om ons niet te beperken tot leden van onze
beide besturen alleen, maar ook politiek te verruimen. Wij zijn gelukkig dat we hier goed in
geslaagd zijn door nieuwe mensen aan te trekken uit de verschillende deelgemeenten. Wij
treden dan ook aan met een veelzijdige, dynamische kartelgroep, met ervaring én jonge en
nieuwe inbreng. Geen solospelers, maar wel een hechte ploeg met visie en werkkracht.
Actief in de Lennikse gemeenschap, steeds onder de mensen en gedreven, durven ze nieuwe
ideeën ontwikkelen en staan ze klaar om die ook uit te voeren. Dat is de kracht van positieve
samenwerking”.

7 kandidaten zijn alleen lid van LENNIK² (onafhankelijk van nationale partijpolitiek), 8
kandidaten zijn uitsluitend lid van N-VA Lennik, 6 kandidaten zijn lid van de beide groepen,
“dus een mooie verdeling”.
De voorzitter van LENNIK KWADRAAT, Etienne Van Vaerenbergh, was 12 jaar burgemeester
en nog eens 6 jaar schepen plus 6 jaar schepen-OCMW-voorzitter, Geert De Cuyper was al 12
jaar schepen en Kristien Van Vaerenbergh is sinds 2010 volksvertegenwoordiger in de Kamer
en reeds 6 jaar gemeenteraadslid. Ook met de vroegere topambtenaar van de gemeente
Karel Van Belle zit er heel wat knowhow in onze rangen.
“Al 6 jaar is het huidig OpenVLD-CD&V-gemeentebestuur het onderwerp van problemen,
schandalen, afscheuring, ontslagen, projecten die stilvallen en maar niet uitgevoerd geraken”.
“Beleid vanuit een ivoren toren is niet ons idee van goed bestuur, en net als vele Lennikenaren hebben we genoeg van politiek geruzie en stilstand in onze gemeente. Het is tijd
voor echt teamwerk, actie en vooruitgang. We zijn ervan overtuigd dat de mensen nu een
duidelijke keuze willen maken voor open en anders besturen. Want Lennik kan écht beter”.

* Nieuwe kandidaten met een hart voor Lennik
Kristien Schets, kandidaat voor N-VA Lennik
Op plaats 8 is zij onze tweede Kristien op de lijst, bezige bij en werkzaam in de gezondheidssector.
Kristien Schets: Ik ben 52 jaar, kandidaat voor N-VA Lennik, en volg al jaren de politiek - onder impuls
van mijn vader Jan, die kandidaat was voor N-VA Gooik. Ik woon al 25 jaar in Lennik en groeide
eveneens op in een Vlaams geëngageerde familie (als kind trok ik jaarlijks mee naar de
IJzerbedevaart in Diksmuide).
Als bezige bij, zowel op het werk als privé, wil ik mij ten volle inzetten, voor de verkeersveiligheid van
onze kinderen en tegen de vervuiling van onze gemeente.

Lydia Panneels-Uyttenhove, onafhankelijk kandidaat voor LENNIK KWADRAAT
Op plaats 14 staat Lydia Panneels-Uyttenhove. Zij is mede-uitbaatster van de internationaal bekende
'beste bierbestemming ter wereld', tegelijk een bruisende volkse ontmoetingsplek in Eizeringen.
(In deze typisch Pajotse herberg werd trouwens 48 jaar geleden het mosselfestijn van toen VU, nu
Lennik Kwadraat en N-VA Lennik, gestart).
Lydia : Ik ben gehuwd met Maurice, moeder van Yves en Kurt, en grootmoeder van 4 kleinkinderen.
Ik woon al 52 jaar in Eizeringen en als onderwijzeres heb ik veel kinderen in Lennik leren lezen en
schrijven. Daarom word ik grappig genoeg soms nog altijd aangesproken met ‘juf Lydia’.
Ik voel me nog zeer energiek, heb groene vingers en werk iedere zondag heel graag achter de toog
van ons familiecafé in Eizeringen, een plaats waar mensen samen komen in verbroedering.
Ik sta niet graag in de belangstelling, maar ik voel me goed onder de mensen.
Daarom wil ik ijveren voor een landelijke, leefbare en gastvrije gemeente waar het aangenaam leven is.
Als onafhankelijk kandidaat voor Lennik Kwadraat steun ik deze ploeg omdat Lennik beter kan.
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Aankondiging Open campagnehuis :
 Vanaf 1 september houden we elke zaterdag tot aan de verkiezingen,
open campagnehuis van 10 tot 11u in ons zaaltje “de 7” aan de A. Vanderkelenstraat 7
vlakbij de Markt. Iedereen is er welkom voor een praatje, vragen of informatie.

Voorstelling van het Programma van N-VA – LENNIK² : hoofdlijnen

In Lennikse primeur maakte onze lijst eind mei al de hoofdlijnen bekend waarbinnen we willen
werken na de verkiezingen; onze Visie 2018-2030, rond 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 zoals steeds 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 hebben ons programma dan ook steeds uitgewerkt 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 actieve mensen, voor een open beleid dat het
verschil maakt, wij voelen de hartslag van Lennik, en willen daarmee aan de slag".

Het programma, goedgekeurd door beide kartelpartners, bevat :


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



een Visie rond bestuursstijl & algemeen beleid gebouwd rond 8 kenmerkende kernwoorden & hoofdlijnen



11 inhoudelijke Hoofdstukken met beleidsaccenten (volgens beleidsthema’s)

Ook leggen we consequente linken met een aantal van onze eerdere acties en voorstellen in
gemeenteraad en publicaties, en de resultaten van onze dorpsenquêtes in 2016-2017.
Het volledige programma is in druk en wordt kortelings verspreid.

N-VA – LENNIK²

VISIE 2018-2030 – De kracht van anders besturen

8 KERNWOORDEN & ALGEMENE HOOFDLIJNEN










Transparant
Vlaams
Uitdagend
Efficiënt
Ruimdenkend
Rechtlijnig
Evenwichtig
Nodig

Transparant, democratisch en overlegbereid
Vlaams en gastvrij
Uitdagend, vernieuwend en duurzaam
Efficiënt en verantwoordelijk bestuur
Ruimdenkend en pragmatisch
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. Met ons vastberaden team van mensen willen wij daar
positief werk van maken.

11 THEMA-HOOFSTUKKEN MET BELEIDSACCENTEN
1.

VOLUIT PAJOTS EN VLAAMS

2.

WONEN IN LENNIK

3.

WELZIJN, SOCIAAL BELEID & SENIOREN

4.

MOBILITEIT & VERKEERSVEILIGHEID

5.

MILIEU, NATUUR & ENERGIE

6.

CULTUUR, ERFGOED & TOERISME

7.

LENNIK, BRUISEND (HANDELS)CENTRUM

8.

RUIMTE VOOR JEUGD

9.

VEELZIJDIG ONDERWIJS

10.

SPORTIEVE GEMEENTE

11.

EEN VEILIGE & PROPERE GEMEENTE

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

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 nog
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 – Lennik 2018-2030

Persvoorstelling

N-VA – LENNIK KWADRAAT

LENNIK, 1 SEPTEMBER 2018

1)
N-VA - LENNIK² stelt zijn volledige lijst (21 kandidaten) voor :
 de lijst presenteert nogmaals 2 verrassende nieuwe kandidaten
 continuïteit & vaste waarden : maar liefst 10 raadsleden zijn opnieuw kandidaat
 vernieuwing : maar liefst 11 nieuwe kandidaten

2)
Aankondiging Open campagnehuis :
 Vanaf 1 september houden we elke zaterdag tot aan de verkiezingen, open
campagnehuis van 10 tot 11u in ons zaaltje “de 7” aan de A. Vanderkelenstraat 7
vlakbij de Markt. Iedereen is er welkom voor een praatje, vragen of informatie.

3)
Positionering in de Lennikse politieke situatie,
het verkiezingsprogramma VISIE 2018-2030 wordt gepubliceerd,
de sterke ambities van N-VA - LENNIK KWADRAAT :
een ander bestuur en het burgemeesterschap
+ UPDATE actualiteit - extra punt :
 Nieuw politiek feit in Lennik (in primeur) : Gouverneur schorst Lennikse budgetwijziging! De rekening klopt niet. Eerder ook al opmerkingen van toezicht.

