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N-VA – LENNIK² pakt uit met programma: ‘Project LENNIK 2020’ 
 

 

EERSTE PARTIJ MET PROGRAMMA GAAT VOOR DE INHOUD 

 

In april al was N-VA – LENNIK² de eerste lijst die officieel bekend maakte wie de Lennikse 

kartellijst zou trekken. Meteen gaven ze ook de namen van 5 nieuwe kandidaten vrij.  

 

Op een nieuwe persconferentie zaterdag in het gemeentehuis, presenteerden ze nu hun 

"Project LENNIK 2020". 

 

1ste Schepen Geert De Cuyper, lijsttrekker: "Vandaag zijn wij de eersten die een verkiezings-

programma voorstellen, logisch, want bij ons draait het om de inhoud, om de uitdaging om 

kwaliteitsvol beleid te voeren.  

Wij mogen fier zijn op de vele realisaties in de voorbije twaalf jaren. Lennik is er zichtbaar op 

vooruit gegaan, en bloeit!  Het doel is dit dynamisch en vooruitstrevend beleid verder te zetten 

in de meerderheid, met duidelijke Vlaamsgezinde, sociale en groene accenten, binnen een 

bruisend Lennik.  

Want, wanneer wij de ambitie betonen om de grootste lijst in Lennik te worden, is dat om er 

ook iets mee te doén. Onze visie op de toekomst willen wij waarmaken, in het beste belang van 

onze gemeente en de Lennikse bevolking".  

 

POSITIEVE VERANDERING WERKT – TIEN KRACHTLIJNEN 

 

Het onafhankelijke LENNIK² (Lennik Kwadraat) en de Lennikse N-VA-afdeling werken door hun 

gezamenlijke uitgangspunten en gedeelde visie dus samen via één kartellijst. Samen hebben ze 

een programma opgesteld “dat realistisch is, zoals het een goeie huisvader betaamt, met altijd 

de Lennikse mensen in het hoofd en hart”. De lijst wil steeds de troeven van Lennik uitspelen.  

 

“Met tien hoofdstukken uitgewerkt rond uiteenlopende onderwerpen willen we u de kracht van 

onze voorstellen aantonen. In de laatste dertig jaar hebben mensen uit onze groep bewezen 

dat positieve verandering, gedragen door een groot deel van de bevolking in Lennik, 

uitstekende resultaten oplevert. Steeds stonden we in de bres voor onze gemeente en 

beheerden daarbij zeker niet de eenvoudigste of de minst intensieve bevoegdheden. Wij zijn 



 

ervan overtuigd onze stempel te hebben gedrukt en zo bijgedragen tot een hogere 

levenskwaliteit in Lennik, en we willen deze lijn doortrekken”, zei Geert De Cuyper.  

 

De ideeën en verbeterpunten worden voorgesteld binnen de volgende tien krachtlijnen:  

 

1. Lennik als een Vlaamse, open en gastvrije gemeente 

2. Aangenaam wonen en werken in Lennik 

3. Veilig en vlot verplaatsen binnen en buiten Lennik 

4. Een bruisend, (be)levend en actief Lennik 

5. Jong in Lennik 

6. Duurzaam gemeentebeleid  

7. Groen en milieuvriendelijk Lennik 

8. Solidair voor wie het moeilijker heeft  

9. Senior in Lennik  

10. Duurzaam veiligheidsbeleid 

 

ENKELE HOOFDACCENTEN UIT HET VERKIEZINGSPROGRAMMA: 
 

De vele activiteiten en het rijke gemeenschapsleven in Lennik brengen mensen samen, dat 

verdient verdere ondersteuning. Net als de bloeiende Lennikse academie die prachtig werk 

levert. Het goed onderhouden wegennet (“men moet maar eens vergelijken met andere 

gemeenten”) blijft een permanent aandachtspunt. Ook het werken aan diverse beleidsplannen 

loont, want ze leveren de gemeente bovendien subsidies op. Het woordcentrum, geplande 

culturele infrastructuur op Lennikse maat, met focus op woordkunst, blijft gepland om op een 

of andere manier te realiseren.  

In een landelijke kleine centrumgemeente als Lennik, zijn de financiële mogelijkheden beperkt, 

daarom wil men de kerntaken onderzoeken, en met langetermijnplanning een modern en 

efficiënt bestuur realiseren. De partij is trots al jaren voortrekker te zijn in Lennik op groen en 

milieuvriendelijk vlak. De plannen in het onderdeel ‘energie’ zijn bijvoorbeeld speciaal 

uitgewerkt, onder meer door gericht stimuleren van doeltreffend energiebesparend bouwen en 

verbouwen, en de gekende inzet voor een coöperatief windenergieproject waarvan alle 

Lennikenaren mee kunnen profiteren.  

In het sociale luik is er aandacht voor mensen die moeilijker te been zijn; deze aandacht vindt 

men zelfs al in de heraanleg van de Markt, waar nu geen drempels of verhoogde stoepen meer 

zijn. Ook de toegankelijkheid van handelsruimten voor rolstoelen zou men willen stimuleren. De 

zeer goede werking en dienstverlening van het OCMW wordt geconsolideerd. In het kader van 

“Duurzaam veiligheidsbeleid” zijn de uitdagingen groot, men moet durven evalueren om te 

komen tot efficiënte, performante en betaalbare brandweer en politiewerking. De 

veiligheidscamera’s om incidenten en vluchtauto’s te identificeren, hebben al heel wat zaken 

opgelost. Ook het belang van de wijkinspecteurs is beklemtoond. Als één van de grotere 

prioriteiten werd de Schapenstraat genoemd, deze belangrijke verbindingsbaan is aan 

hernieuwing toe. 

 

Het verkiezingsprogramma wordt binnenkort bij de Lennikenaren bezorgd.  

 



 

 

N-VA – LENNIK²  DENKT-DURFT-DOET 

 

De kartellijst trekt naar de verkiezingen met een krachtige slogan, die de aanwezige visie en 

daadkracht verwoordt :  

 

N-VA – LENNIK² 
Denkt • Durft • Doet 

 

Geert De Cuyper : “Deze slogan is een weerspiegeling van onze groepsinzet: wij brengen de 

ideeën, wij durven nodige grote projecten en complexe dossiers aan, en we leiden dit dan ook 

naar de resultaten van positieve vernieuwing in onze gemeente”.  

 

 

STERK TEAM STAAT ALS 1 PLOEG ACHTER DEZE TOEKOMSTVISIE  
 

LENNIK²-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh stelde dat N-VA – LENNIK² bewust vroeg uitpakt 

met zijn inhoudelijke plannen: “Alle kandidaten scharen zich achter dit programma, zodat 

iedereen in Lennik weet waar wij voor staan, van nu tot aan 2020. Met de samenwerking en 

krachtenbundeling in dit Lenniks kartel, trekken wij aan een zeel. Wij willen de grootste lijst 

worden, wij leveren de ideeën in Lennik, wij doen Lennik ten goede veranderen, en wij hebben 

in onze ploeg de ervaring, de jeugd en het enthousiasme!“  De schepen en oud-burgemeester 

staat zelf niet meer tussen de 19 kandidaten, maar zet als een ‘twintigste’ kandidaat zijn 

schouders volledig onder de lijst.  

Zaterdagvoormiddag 7 juli stelt de kartellijst officieel al zijn kandidaten voor.  

 

 

 


