
 

 

 N-VA – LENNIK KWADRAAT levert met 7 gemeenteraadsleden,  
 waarvan 5 nieuwe, een actieve oppositie  

 

 

 
Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen was de kartellijst N-VA – LENNIK KWADRAAT de 
enige in Lennik die en stemmen en zetels won. Met 7 zetels scoorde de groep het beste 
resultaat in haar bestaan, ruim een derde van de gemeenteraad.  

 

Op de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013 werden ook 3 OCMW-
raadsleden voor N-VA – LENNIK² verkozen. Zo beschikt de N-VA–LENNIK²- lijst over 10 
mandatarissen.  

 

De geïnstalleerde gemeenteraadsleden van de lijst zijn :  

Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Erik O, Fried Ringoot,  
Christel O, Bruno Moens, Jasper De Bruyn.  

 

De OCMW-raadsleden van N-VA – LENNIK KWADRAAT zijn :  

Ernest Vankelecom, Chris Van Belle, Viviane Tielemans.  

 

Etienne Van Vaerenbergh is gestopt als gemeentelijk mandataris, maar blijft voorzitter van 
LENNIK KWADRAAT, en dus nog steeds zeer betrokken bij de politiek.  

 

N-VA – LENNIK KWADRAAT is fier de motor van vernieuwing en verjonging te zijn in de 
Lennikse politiek. De 5 nieuwkomers hebben hun engagement in het Lenniks 
gemeenschapsleven al aangetoond, en werden, samen met de ervaring en beleidsrealisaties 
van de ervaren mandatarissen, electoraal beloond. ‘Maar, ondanks de wil van de Lennikse 
kiezers, zijn wij in de oppositie beland door een anti-coalitie van verliezers’.  
 

ACTIEVE OPPOSITIE 
 

De fractie belooft een actieve oppositie te gaan voeren, en zal consequent het beleid 
nauwgezet opvolgen, in het belang van de gemeente. Op de installatievergadering van de 
gemeenteraad kregen we al een voorsmaakje.  

Kristien Van Vaerenbergh vroeg waarom het nieuwe schepencollege voor het maximumaantal 
schepenen koos, terwijl het perfect kan met één schepen minder. In verschillende gemeenten is 
dit al het geval, en het levert meteen een interessante besparing op, nu de gemeente het 
financieel moeilijker heeft.  

 

Geert De Cuyper stelde in een toespraak dat de nieuwe bestuurscoalitie niet veel goeds belooft, 
aangezien het laatste blauw-rooms bestuur in het verleden geen succes was, eerder een 
periode van stilstand in Lennik. Of de financiële toestand van de gemeente zal verbeteren, blijft 
ook zeer de vraag, omdat vertegenwoordigers van OpenVLD en CD&V de voorbije 18 jaar al de 
verantwoordelijkheid voor financiën droegen, en het rapport niet rooskleurig is.  

  

Nochtans is de opdracht om Lennik te besturen in de huidige omstandigheden niet eenvoudig.  

 



 

Volgens Geert De Cuyper is gemeenteraadslid zijn, een werkwoord, en schepen is dat nog veel 
meer. Hij verwacht van de leden van het schepencollege dan ook een grote werkkracht en inzet 
voor Lennik.  
"Onze groep staat klaar om het schepencollege van dichtbij te volgen, niet alleen in hun doen, 
maar ook in hun niet-doen. Van de andere kant zal onze fractie regelmatig zelf constructieve 
voorstellen indienen; we zijn dit immers gewoon, wij kunnen moeilijk stilzitten. We zijn denkers, 
durvers en doeners".  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

De nieuwe gemeenteraadsfractie van N-VA – LENNIK KWADRAAT :  
 

v.l.n.r.  Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Bruno Moens,  
Fried Ringoot, Jasper De Bruyn, Christel O, Erik O 


