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Nieuwjaarsreceptie Lennik² & N-VA Lennik
Toespraak Geert De Cuyper

Geert

Mevrouw de Volksvertegenwoordiger,
Collega’s uit de gemeente- en OCMW-raad,
Vrienden-politici uit naburige gemeenten,
Beste Vrienden,
Monsieur le Ministre-Président de Catalogne,
En tant que chef de groupe de notre fraction N-VA – LENNIK KWADRAAT au sein du conseil communal, je vous
souhaite la bienvenue à notre réception de Nouvel An. Vous aurez déjà appris que les élections communales
auront lieu le 14 octobre prochain. Nous espérons pouvoir à nouveau diriger notre belle commune à partir de
janvier 2019. Aujourd’hui, nous donnons officiellement le signal de départ de notre campagne. Vous comprendrez
toutefois, Monsieur le Ministre-Président, et je vous présente pour cela mes excuses, que je vais maintenant
continuer en Néerlandais, une langue qui unit notre peuple et nous est si chère.
Beste Vrienden,
Ik vervolg nu in het Nederlands, een taal die ons volk verbindt en die ons zo dierbaar is. 14 oktober 2018, dag op
dag 6 jaar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, worden - zoals de wet het voorschrijft
- opnieuw gemeenteraadverkiezingen gehouden. De gemeenteraadsverkiezing is dé verkiezing die het dichtst bij
de mensen staat. Mensen van ons kiezen voor mensen onder ons en willen hen hierdoor mandaat geven om
vanaf 2019 onze mooie Vlaamse en groene gemeente , centraal gelegen in het Pajottenland, te besturen
Onze slogans in 2012 waren ‘Leven – Liefde - Lennik‘ en ‘Lennik opnieuw kleur geven’. We hebben toen een
zeer mooie uitslag behaald met 7 verkozenen in de gemeenteraad en 3 in de OCMW-raad. Intussen is ons fractie
in de gemeenteraad uitgegroeid tot 8 mandatarissen, de grootste fractie in de gemeenteraad. Nooit hadden we
meer zitjes in deze beide raden. Kleur geven aan Lennik !
Welke kleuren ?
Zijn het de grauwe, donkere kleuren die gekozen werden door de huidige Open VLD - CD&V-meerderheid
waardoor Lennik stil staat, men zeer veel aankondigt doch slechts zeer weinig realiseert waardoor de geplande
investeringen slechts voor 15 % worden uitgevoerd? Doch waardoor de traagheid van uitvoering door het
college voor gevolg heeft dat bv. de grote werken aan gemeentehuis, feestzaal Jo Baetens, Schapenstraat en het
fietspad aan de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat alsmaar duurder worden en nu reeds
minimaal € 2,9 miljoen meer gaan kosten dan oorspronkelijk voorzien … en men is met deze werken nog niet
gestart ? En dit terwijl men aan de contractuele gemeentelijke personeelsleden beloofd had in uitvoering van de
2de pensioenpijler reserves op te bouwen doch dit - volgens de burgemeester - momenteel niet mogelijk is
omdat er geen geld hiervoor is ?
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Nieuwjaarsreceptie Lennik² & N-VA Lennik
op 28 Januari 2018

Geert

Zijn het de grauwe, donkere kleuren van de Open VLD - CD&V-meerderheid waardoor men gemeentepersoneel
eerst afdankt en nadien noodzakelijkerwijze opnieuw aanwerft, waarbij men de toegangsgelden voor het
containerpark zo duur maakt dat er nog nauwelijks bezoek is van Lennikenaren, waarbij men om de haverklap
studiebureaus aanstelt in plaats van zelf de handen uit de mouwen te steken, waarbij men het slechte voorbeeld
geeft om – tegen het eigen politiereglement in – kerstbomen op het Marktplein verbrandt op een afstand van 35
m terwijl het eigen politiereglement 100 m minimaal voorziet ?
Ik zal er nu echter stoppen met deze grauwe, donkere kleuren.
N-VA – Lennik² kiest daarentegen voor mooie, heldere, zuivere kleuren, voor een beleid waardoor het welzijn
van iedere Lennikenaar er op vooruitgaat.
We hebben deze gemeente reeds mogen besturen van 1988 tot 2012 en hebben tijdens deze periode zeer
belangrijke en duurzame accenten kunnen leggen in onze gemeente en zeer veel kunnen realiseren.
Denken we maar de aanleg van het Marktplein en omgeving, de inrichting van de Pastorietuin te Gaasbeek en de
opstart van de aanleg van de Dekenijtuin, het creëren van 1000 parkeerplaatsen binnen een straal van
nauwelijks 150 m van het Marktplein, de aanleg van een Wandelknooppuntennetwerk, de serviceflats Den
Bleek, enz.
We willen opnieuw vanaf 2019 onze gemeente Lennik besturen met een groep mensen die hiervoor tijd maakt,
die het gezond verstand gebruikt, die zich onder de mensen bevindt en luistert naar hetgeen leeft en beweegt in
Lennik, die zelf de handen uit de mouwen steekt, die voorrang geeft aan en kiest voor de eigenheid van onze
gemeente en haar inwoners en zich zoveel mogelijk met hand en tand verzet tegen de grote bouwprojecten
De laatste 5 jaren hebben we in de oppositie niet stil gezeten. Via de pers, onze eigen publicaties van N-VA
Lennik en Lennik² én de Lennikse Tribune kunnen jullie alles zeer goed volgen.
We stellen niet alleen kritische vragen op de gemeenteraden, we volgen niet alleen de dossiers grondig op, doch
we dienen eveneens eigen agendapunten in die meestal om partijpolitieke redenen door de meerderheid niet
worden opgevolgd, doch waarbij er soms toch eens eentje na vele maanden opnieuw naar boven komt om dan
door de meerderheid zelf te worden ingediend.
Op 2 februari a.s. houden we een persconferentie waarop reeds enkele mededelingen zullen gedaan worden
rond de samenwerking tussen de beide groepen, de figuren van de lijsttrekkers, een eerste reeks kandidaten die
jullie bekend zijn aangezien ze nu reeds actief zijn in de gemeente- en OCMW-raad, misschien reeds enkele
namen van nieuwe kandidaten en enkele speerpunten van ons programma.
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Nieuwjaarsreceptie Lennik² & N-VA Lennik
op 28 Januari 2018

Geert

We lazen recentelijk in de pers dat Open VLD en CD&V op hun nieuwjaarsreceptie verklaard hebben dat zij de
intentie hebben om opnieuw samen te werken.
Misschien kunnen we beter zeggen: om opnieuw samen te klungelen waardoor onze gemeente Lennik – in
tegenstelling tot de periode voor 2013 - niet meer op positieve wijze in het nieuws komt, er nauwelijks nog
nieuwe initiatieven worden uitgevoerd en waarbij er veel ruzie gemaakt wordt.
Tot op heden hebben wij van hen in alle geval nog niets gehoord.

We zullen het blijkbaar alleen moeten doen. We geloven echter in onze reële kansen om Lennik vanaf januari
2019 opnieuw te besturen, desnoods alleen.

Nulla tenaci envia est via
…
Voor de volhouder is geen
weg onbegaanbaar

Samen gaan we ervoor!
Senyor Pugdemont,
Moltos gracies per venir a Lennik i parlar per nosaltres.
Geachte Heer Pugdemont,
Hartelijk dank om naar Lennik te komen en voor ons te spreken.
Geert De Cuyper
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Carles Puigdemont zet Lennik op de kaart
In alle online en niet-online
perskanalen was het een hot topic.
Nationale én internationale TV- en
radiozenders hebben er uitvoerig
over bericht, in de nationale TVjournaals zelfs als hoofdpunt.
Ook over de taalgrens was het
bezoek als gastspreker van Carles
Puigdemont op de niewjaarreceptie
van N-VA – Lennik² een veel
besproken onderwerp.
Een zoekopdracht op het internet
van de woorden “Puidgemont” en
“Lennik” leveren zoekresultaten op
uit .BE, maar ook uit .CAT, .ES, .DE, …
De onder druk staande democratie in
Catalonië was en is dan ook een
brandend actuele kwestie in ons
Europa.
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Carles Puigdemont zet Lennik op de kaart,
ook in de internationale pers

N-VA – Lennik²

Youtube
Filmpje
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Ambitieus N-VA – Lennik² gaat met lijsttrekkers-duo
voor burgemeesterschap

N-VA – Lennik²

Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh als tandem naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Samen willen wij een ploeg van enthousiaste kandidaten leiden. Een keuze voor ervaring op lokaal vlak en
vernieuwing, met krachtig alternatief voor de huidige bestuurders. De besturen van Lennik² en N-VA Lennik
hebben dan ook beslist verder de krachten te bundelen en opnieuw samen kartel te vormen.
De ambitie is groot: het doel is opnieuw de drijvende kracht te zijn van een dynamisch bestuur van de gemeente.
Na 6 jaar kwakkelend bestuur van Open VLD – CD&V is het duidelijk dat de inwoners van Lennik snakken naar
een gedragen toekomstgericht alternatief.
Lijsttrekker Geert De Cuyper zorgde met zijn ervaring van schepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012
mee voor het succes van N-VA – Lennik². Hij toont in de gemeenteraad als fractieleider met dossierkennis, oog
en inzicht voor het gemeentelijk gebeuren, een continue inzet voor de belangen van de Lennikse bevolking. Zijn
politieke ervaring wil hij nu aanwenden om de positieve trend van de vorige verkiezingen verder te zetten door
de lijst N-VA – Lennik² te trekken in 2018.
Met Kristien Van Vaerenbergh heeft de N-VA een topper in haar rangen die haar electoraal gewicht bewezen
heeft bij vorige verkiezingen. Sinds 2010 is zij federaal volksvertegenwoordiger en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd zij eveneens verkozen in de gemeenteraad van Lennik.
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Ambitieus N-VA – Lennik² gaat met lijsttrekkers-duo
voor burgemeesterschap

N-VA – Lennik²

N-VA – Lennik² ambieert burgemeesterschap
N-VA – Lennik² gaat resoluut voor verandering als het enige gedragen toekomstgericht alternatief voor de
huidige meerderheid. N-VA – Lennik² schuift daarom Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh graag naar
voor als lijsttrekkers-duo.
Na 6 jaar een (incidentrijke) meerderheid van Open VLD en CD&V, is het tijd voor verandering en vooruitgang.
We willen een krachtig alternatief bieden voor de inwoners van Lennik: een eerlijk beleid met visie en meer
aandacht voor onze burgers en verenigingen.
Team van mandatarissen en bestuursleden
Achter Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh staat een ploeg van mandatarissen en bestuursleden klaar
om te helpen en de uitvoering van het programma gestalte te geven om van de verkiezingen 2018 een minstens
even groot succes te maken.
Onze ploeg is trots op het mooie parcours dat N-VA – Lennik² heeft afgelegd:
• Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 was de lijst N-VA – Lennik² de enige lijst die
vooruitging in stemmen en zetels
• N-VA – Lennik² sprong van 4 naar 7 zetels en behaalde 28,5% van de stemmen

• Bij de parlementsverkiezingen van 2014 haalde N-VA zelfs een score van 30,4% in kanton Lennik waarbij
Kristien opnieuw werd verkozen
Grootste gemeenteraadsfractie zeer actief en gedreven
Vandaag is N-VA – Lennik² met 8 zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, gevolgd door Open VLD met 5 en
CD&V met 4 zetels. N-VA – Lennik² zorgt voor een ongezien actieve inbreng in de gemeenteraad. In de loop van
dit jaar zal de fractie een 400-tal punten hebben ingediend op de gemeenteraad van deze legislatuur: concrete
vragen en voorstellen om het beleid mee te sturen en vooruit te helpen.
Andere raadsleden van de lijst die nu alvast hebben aangegeven dat ze zeker opnieuw kandidaat zijn: Erik O,
Christel O, Gun Mignon, Lien De Slagmeulder, Jasper De Bruyn, Viviane Tielemans, Kelly van Vlaenderen. Later
zal de lijst nog meer kandidaten bekendmaken.

In de gemeenteraad zijn wij duidelijk de voornaamste stem die een ander, een creatiever en degelijk beleid
voorstaat.
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Ambitieus N-VA – Lennik² gaat met lijsttrekkers-duo
voor burgemeesterschap

N-VA – Lennik²

Verdeling zetels huidige gemeenteraad Lennik
De huidige meerderheidscoalitie is ontstaan na voorakkoord tussen Open VLD (7 zetels) en CD&V (4 zetels). Het
voorakkoord is steeds ontkend door de betrokken partijen, de waarheid onrecht aandoen vormt echter een
wederkerend thema tijdens deze legislatuur. Het bewijs wordt onmiddellijk geleverd door de samenstelling van
het schepencollege: 3 leden van Open VLD en 3 leden van CD&V, helemaal geen weerspiegeling van de
zetelverdeling in de gemeenteraad.
Meerderheid
Oppositie

1 1
8

4

5
N-VA - Lennik²
Onafhankelijke

Open VLD
Vlaams Belang

CD&V

De huidige samenstelling van de meerderheidscoalitie bestaat uit 5 leden van Open VLD (2 minder dan bij de
aanvang van de legislatuur), 4 leden van CD&V en 1 onafhankelijk lid. Deze samenstelling met heel nipte
meerderheid heeft tot gevolg dat bij elke gemeenteraad de volledige meerderheid moet aanwezig zijn én dat
één lid van de coalitie druk kan uitoefenen op de agenda, op de uitvoering van de projecten, op de efficiënte
werking van het huidig bestuur.
Na 6 jaar kwakkelend bestuur van Open VLD – CD&V is het duidelijk dat de inwoners van Lennik snakken naar
een gedragen toekomstgericht alternatief. Mits de steun van de Lennikse bevolking maakt N-VA – Lennik² hier
met veel overtuiging, veel goesting en inzet werk van.
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Nieuwe datum & nieuwe locatie!!
N-VA – Lennik² nodigen u van harte uit
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Slimme steden en gemeenten, Lennik plant nu wat
in 2015 al door N-VA – Lennik² werd voorgesteld

Gun

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters voorziet € 4 miljoen om alle Vlaamse steden en gemeenten de
kans te geven slim aan de slag te gaan met smart-city toepassingen. Slim parkeren, gezondheidszorg op afstand,
efficiënt energieverbruik, … de innovatieve mogelijkheden van het ‘Internet of Things’ om het leven
aangenamer en duurzamer te maken, lijken eindeloos. Met de projectoproep kunnen Vlaamse steden en
gemeenten kennis opdoen over de technologie, de noden van de gebruikers en over de zakelijke kant.
De doelgroep zijn de steden en gemeentes van het Vlaams Gewest. Het is daarbij een meerwaarde als meerdere
steden en gemeentes een partnerschap vormen en samen een aanvraag indienen. Het kan niet de bedoeling zijn
dat elke Vlaamse gemeente steeds opnieuw dezelfde onderzoeken moet uitvoeren ter voorbereiding van een
implementatie als de vereisten heel gelijkaardig zijn. De aanpak of de methodiek die ontwikkeld wordt in het
kader van het project moet ook toepasbaar zijn in andere lokale besturen en aan dit schaalbaarheidsaspect
moet de nodige aandacht geschonken worden bij de uitvoering van het project. Er dient dus afstemming tussen
meerdere steden en gemeenten te zijn m.b.t. de vereisten.
Burgemeester fier omdat het bestuur van Lennik niet mee is met zijn tijd
N-VA – Lennik² vroeg het bestuur of de gemeente Lennik op de hoogte was van dit voorstel aangaande smartcity toepassingen en of er reeds initiatief werd genomen. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) bevestigde
fier dat voor Lennik dit reeds werd voorgesteld via het burgemeestersoverleg en dat het bestuur van de
gemeente Lennik dus mee is met zijn tijd. De burgemeester meldde dat er zou voorgesteld worden om een app
te ontwikkelen die onder andere de organisatie van evenementen zou ondersteunen. Het agendapunt
“Invoering van informatie “APP” in de gemeente Lennik” werd op 23 maart 2015, intussen bijna 3 jaar gelden,
door N-VA – Lennik² voorgesteld maar afgekeurd door het bestuur. Dit voorstel behelsde onder andere exact
wat de burgemeester nu aankondigde. Een echte reden om fier te zijn over het feit dat het bestuur mee zou zijn
met zijn tijd is dus niet aanwezig.
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De varia van de gemeenteraad van
29 januari 2018 (I)

Gun

Op het einde van de gemeenteraad volgt de ‘varia’. Hierin kunnen leden van de raad vragen stellen of informatie
meedelen. De punten aangehaald in de varia worden niet opgenomen in het verslag van de raad. In de Lennikse
Tribune wordt wel verslag uitgebracht van deze (vaak nuttige!) varia.
Gedurende een aantal maanden gaf burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia feedback
op de punten die aangebracht werden op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit al een aantal keer
gevraagd en apprecieerde dit.
Sinds de gemeenteraad van oktober 2016, intussen een jaar geleden, werd opnieuw afgestapt van deze
procedure, geen feedback meer. N-VA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de
eerstvolgende zitting opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad.
Erik
• Ik zou graag even willen inpikken op een eerder agendapunt. Tijdens de gemeenteraad van exact 6 jaar
geleden meldde Yves De Muylder (CD&V) dat hij zich niet kon vinden in het feit dat de gemeente in het
gemeenteblad maatregelen promoot tegen fijn stof en dergelijke, maar dat er tegelijk wel toestemming
wordt gegeven voor een kerstboomverbranding. Geheugenverlies meneer De Waele (Open VLD)! Op
diezelfde gemeenteraad toen meldde Geert De Cuyper exact hetzelfde omtrent de kerstboomverbranding als
wat hij tijdens de huidige gemeenteraad heeft gezegd.
• Meestal worden we om de oren geslagen met nieuwsberichten waar Lennik met andere gemeenten wordt
vergeleken en waar de resultaten van Lennik dikwijls niet goed zijn. In Het Laatste Nieuws van 25 januari
werd gemeld dat we in 2011 249 ambtenaren in dienst hadden in Lennik en in 2017 maar 81. we waren
verbaasd dat het er zo veel waren in 2011 en nog verbaasder dat het er in totaal 67,5% minder zijn
geworden. Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) antwoordde dat ze het reeds hadden onderzocht, maar
nog geen resultaat hadden. De concrete gegevens zullen nog worden bezorgd … we zijn benieuwd.
Gun
• Nog even terug komen op de Zwartenbroekstraat waar nu tijdelijk verkeer in 2 richtingen wordt toegelaten.
Wettelijk is alles – minimaal – in orde, maar is het zo moeilijk om een bordje te plaatsen met ‘Gewijzigde
verkeersituatie’? Op die manier wordt elke bestuurder geïnformeerd, ook diegene die al lang gewend was
aan het éénrichtingsverkeer, maar niet regelmatig de straat gebruikt. Schepen Yves De Muylder (CD&V) ziet
er nog steeds geen probleem in. Hij meldde dat met de politie overlegd werd en dat de politie bevestigde dat
alles wettelijk in orde was. Er waren geen raadgevingen of opmerking van Politie zone Pajottenland.
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De varia van de gemeenteraad van
29 januari 2018 (II)

Gun

Gun
• Een eerste algemene vraag: wanneer de politie ongeplande flitscontroles uitvoert, gaat de gemeente in de
toekomst dan borden plaatsen een 50-tal meter vóór de controle om aan te kondigen dat er controle plaats
vindt? Zo nee, waarom niet? Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) dacht dat dit niet de bedoeling was
maar zou het navragen.
• Een tweede algemene vraag: wanneer de gemeente belastinggeld investeert in een bepaald project, is het
dan de bedoeling om de investering zo snel terug te winnen? Zo nee, waarom niet? Burgemeester Irina De
Knop (Open VLD) antwoordde dat er een beetje in raadsels werd gesproken.
Waarom staat dan aan het begin van de trajectcontrole op de Jozef Vandenbosschestraat de afgelopen
weken een snelheidsbord waar wordt aangegeven hoe snel de bestuurder rijdt en deze wordt geïnformeerd
over de trajectcontrole? Hierdoor gaat het nut van de snelheidscontrole volledig verloren. Oud-burgemeester
De Waele (Open-VLD) antwoordde dat de inkomsten niet naar de gemeente gaan, maar naar de federale.
Volledig naast de kwestie want waar het geld exact naartoe gaat is irrelevant, het blijft belastinggeld van de
burger dat wordt geïnvesteerd. Burgemeester De Knop (Open-VLD) onderbrak oud-burgemeester De Waele
(Open-VLD) en meldde dat de bedoeling van de ANPR-camera’s in eerste instantie veiligheid betreft. Vertel
ons eens iets nieuw mevrouw de burgemeester!
Lien
• Heeft de gemeente een dossier ingediend voor het pendelfonds? Daar kon uiterlijk vandaag op worden
ingeschreven. Burgemeester De Knop (Open-VLD) antwoordde voor de zoveelste keer dat het zou worden
nagekeken.
• Zowat 2 weken geleden werd een enorme hoop bouwafval terug gevonden en gemeld aan het meldpunt van
de gemeente, er werden ook foto’s doorgestuurd naar de gemeente, Ik heb daar echter nog geen antwoord
op gekregen. Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat alles was doorgespeeld aan de politie, maar dat
ze niet op de hoogte was van de evolutie. Burgemeester De Knop (Open-VLD) antwoordde dat er niet werd
geantwoord omwille van het feit dat de foto’s misschien al eerder werden ontvangen. Beleid in dienst van de
burger waarschijnlijk.
Kristien
• Zoals reeds eerder een aantal keer gemeld zijn de toiletten na de renovatie van de feestzaal van de
jongensschool in Sint-Martens-Lennik vorig jaar nog steeds niet operationeel. Vorige week was er een feest
en nog voor de festiviteiten konden aanvangen bleken de toiletten verstopt. Schepen Johan Limbourg (OpenVLD) antwoordde andermaal dat het zou worden nagekeken.
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De varia van de gemeenteraad van
29 januari 2018 (III)

Gun

Geert
• We hebben vorige keer gevraagd hoe het zat met de vergunning van de aanleg van het Fietspad in de Frans
Vandersteenstraat. Schepen Limbourg (Open-VLD) heeft toen geantwoord dat alles in orde was. Ik heb
vervolgens de secretaris gevraagd me een kopie van de vergunning door te sturen. Ik weet dat de vergunning
voor de Frans Luckxstraat in orde is, maar deze voor de Frans Vandersteenstraat hebben we nog steeds niet
gezien. Kunnen we deze inzien? Ik zal de brief opnieuw sturen naar de secretaris.
• We hebben de negatieve adviezen omtrent de renovatie van de feestzaal Jo Baetens kunnen inzien. Dit is
intussen ongeveer 3 maand geleden, kan u ons een status geven van het project? Schepen Limbourg (OpenVLD) antwoordde dat de vergunning intussen is goedgekeurd, dat de eerste vergaderingen hebben plaats
gevonden en dat alles wordt in het werk gesteld om na het bouwverlof aan te kunnen vangen met de
werkzaamheden. Schepen Limbourg (Open-VLD) bevestigde dat er een kopie van de vergunning zou worden
doorgestuurd.
• In het dossier van de verkoop van een pand in de Stationstraat zou in het compromis een clausule zijn
opgenomen waarin wordt vermeld dat wanneer de eigenaars binnen een termijn van 5 jaar het pand zouden
verhuren, verkopen, … er een boete zou worden opgelegd van 50% van de aankoopwaarde te betalen aan het
OCMW. Is dit zo? Kan u dit bevestigen? Schepen Heidi Elpers (CD&V) wimpelde dit af op de gemeentelijke
administratie en meldde dat dit om een vergissing ging.
• In de bibliotheek van Lennik is een medewerker sinds eind vorig jaar gestopt met werken. Wat is de status
van de vervanging van deze functie? De secretaris antwoordde dat deze vacature gaat open gesteld worden,
net zoals ...

15

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Kalender 2018

Gun

Kalender toont data van de activiteiten georganiseerd door N-VA – Lennik² of een
aantal speciale waarvan wij vermoeden dat ze u van dienst kunnen zijn.
14 oktober 2018 vormt alvast een heel belangrijke datum. Aarzel niet om ons te
helpen in het overtuigen van vrienden en buren dat Lennik nood heeft aan een
ander en nieuw bestuur. Wij vormen een heel vastberaden team dat er werk wil van
maken.

Gemeenteraad Lennik
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

OCMW-raad Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Lennikse Feesten

Nieuwjaarsdag
Drie koningen
Valentijn
Zomeruur
Pasen
Paasmaandag
Feest van de arbeid

1-jan
6-jan
14-feb
25-mrt
1-apr
2-apr
1 mei

Najaarsetentje N-VA – Lennik²
Jaarmarkt Lennik

OLH hemelvaart
Moederdag
Pinksteren
Pinkstermaandag
Vaderdag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
16

10 mei
13 mei
20-mei
21-mei
10-jun
11-jul
21-jul

OLV hemelvaart
Winteruur
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2de Kerstdag

15-aug
28-okt
1-nov
2-nov
11-nov
25-dec
26-dec

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Verdeling verantwoordelijkheden

Christel

Erik

Geert

Gun

Jasper

Kelly

Kristien

Lien

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun

Januari 2018

Februari 2017

Maart 2017

April 2017

Mei 2017

Juni 2017

Juli 2017

Augustus 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017
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Een tribune voor de Lennikenaar

Nulla tenaci envia est via
Voor de volhouder is geen
weg onbegaanbaar

Hoofdredactie: Gun Mignon
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