
 

 

 

 

PERSCONFERENTIE 

Lennik, 20 april 2012  

 

N-VA – LENNIK² wil grootste partij van Lennik worden  

en verder de toon zetten in het gemeentebestuur 

 

Op een persconferentie vrijdag hebben de lokale open lijst LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) 

en de plaatselijke N-VA–afdeling hun gezamenlijke deelname aan de gemeenteraads-

verkiezingen gelanceerd. Ze zullen op 14 oktober 2012 dus samen met één lijst opkomen. 

De overeenkomst van dit kartel werd er officieel ondertekend door de voorzitters van 

beide besturen: Etienne Van Vaerenbergh en Jasper De Bruyn.  

De lijstnaam wordt N-VA – LENNIK².  

1
ste

 schepen Geert De Cuyper (op 1) en parlementslid Kristien Van Vaerenbergh (op 2) 

zullen samen de lijst trekken. Beiden zijn advocaat.  

� Geert De Cuyper (vijftiger, gemeenteraadslid sinds 1989, Schepen sinds 2001, 

lijstduwer opvolgers op de N-VA-lijst bij de kamerverkiezingen van 2010) 

� Kristien Van Vaerenbergh (jonge dertiger, federaal volksvertegenwoordiger voor 

N-VA sinds 2010) 

De complete lijst werd nog niet vrijgegeven, maar wel werden alvast enkele nieuwe 

kandidaten voorgesteld, die nog niet eerder bij lokale verkiezingen in Lennik opkwamen.  

� Fried Ringoot (veertiger, acteur, presentator, bekend van de lokale praatshow 

Zedsjeraba, ‘PrietPraat’-animatie, het project School Zonder Pesten, en de recente 

theatervoorstelling waarin hij zijn eigen strijd tegen kanker als onderwerp neemt, 

een toonbeeld van positieve kracht)  

� Viviane Tielemans (actieve vijftiger, heeft altijd in Lennik gewoond en voelt zich 

hier echt thuis, werkt bij een grote supermarkt, heeft groene vingers, en een hart 

voor de Lennikse landbouwers) 



� Jasper De Bruyn (jonge twintiger, student, actief in jeugdverenigingen, voorzitter 

van N-VA in Lennik) 

� Christel O (veertiger, uit een in Sint-Martens-Lennik bekende familie, werkt bij de 

Europese Commissie voor Energie en Transport) 

 

LENNIK²-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh, huidig schepen en gewezen burgemeester 

en parlementslid, stelde de kartelovereenkomst voor. Beide partners in het kartel 

brengen kandidaten aan voor de lijst. Sommige mensen behoren tot beide groepen 

(aangezien LENNIK² – het voormalige LENNIK2000 –  al langer bestaat dan de lokale N-VA-

afdeling); andere medewerkers zijn ofwel lid van N-VA, of onafhankelijke Lennikenaren 

zonder (nationale) partijlidkaart.  

Mandaten zullen worden toegewezen volgens het aantal behaalde persoonlijke voorkeur-

stemmen, zo wordt de democratische keuze van de kiezer het best gerespecteerd.  

Ook de campagne en het verkiezingsprogramma worden samen uitgewerkt, de 

kartelpartners zullen na de verkiezingen samen één fractie vormen.  

Nu er veel op het spel staat over hoe de gemeente Lennik de komende tijd zal bestuurd 

worden, kwam ook kamerlid Ben Weyts, dit startmoment ondersteunen.  

De nationaal ondervoorzitter van N-VA, onderstreepte dat Lennik één van de weinige 

gemeenten in Vlaanderen is waar N-VA in kartel opkomt. Hij ziet een erg sterke lijst met 

waardevolle kandidaten “zowel uit de Dorpsstraat als uit de Wetstraat”, en gelooft in een 

bijzonder succesvolle verkiezingsuitslag in Lennik!  

 

De kartellijst streeft naar het behalen van een zo groot mogelijk aantal zetels, en 

ambieert de grootste partij van Lennik te worden. 

Met zowel ervaring als vernieuwing en een duidelijke visie, meent het kartel daarvoor alle 

troeven in handen te hebben. Waar andere partijen in Lennik met interne problemen 

worstelen, stelt het kartel zich als een positief alternatief voor. Samenwerking en 

krachtenbundeling zijn de kernboodschap.  

 

Bovendien heeft de actieve deelname aan de bestuursmeerderheid zijn vruchten 

afgeworpen, en is men fier op de vele realisaties. Het doel is dit dynamisch en 

vooruitstrevend beleid verderzetten in de meerderheid, met duidelijke Vlaamsgezinde, 

sociale en groene accenten.  

Vanuit de bezorgdheid dat het fiere Lennik nooit mag verworden tot een slaapgemeente, 

maar juist de bruisende centrumgemeente van het Pajottenland moet blijven, wil  

N-VA – LENNIK², met vernieuwde kracht, verder de toon zetten in het gemeentebestuur 

en actief het beleid kleuren!  

 

 



 

 

PROGRAMMA persconferentie :  

 

1. Verwelkoming  (door Jasper De Bruyn, voorzitter N-VA Lennik) 

 

2. Voorstelling kartelovereenkomst (door Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter LENNIK² ) 

 

3. Officiële ondertekening van de kartelovereenkomst door beide partijen 

 

4. Boodschap vanwege N-VA –nationaal  

 

5. Bekendmaking van de lijsttrekkers (door Etienne Van Vaerenbergh) 

 

6. Voorstelling van enkele nieuwe kandidaten (door Geert De Cuyper) 

 

  www.lennikkwadraat.be      lennik.n-va.be  



 

Enkele data :  

 

 

1983-1994 Etienne Van Vaerenbergh   burgemeester van Lennik 

1990-2004  Etienne Van Vaerenbergh   Parlementslid voor Volksunie 

 

1994 :  Oprichting van LENNIK 2000  

 

2000 :  Gemeenteraadsverkiezingen: LENNIK2000 in de bestuurs- 

 meerderheid met 2 schepenen en OCMW-voorzitter 

2006 :  Gemeenteraadsverkiezingen: LENNIK2000 in de bestuurs- 

 meerderheid met 2 schepenen en OCMW-voorzitter 

 

Juni 2010 : Federale verkiezingen : met verkiezing Kristien Van Vaerenbergh  

 heeft Lennik weer een kamerlid ! 

Voorjaar 2011 :  Oprichting afdeling N-VA Lennik 

 

Najaar 2011 :  Verkiezing kernbestuur LENNIK 2000 

 

15/01/2012 : Omvorming van LENNIK 2000 naar:  LENNIK² (LENNIK KWADRAAT) 

 

15/01/2012 : Gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie  van  LENNIK² en N-VA Lennik 

20/04/2012 : Lancering kartel  met gezamenlijke lijst   N-VA – LENNIK². 

14/10/2012 :  Gemeenteraadsverkiezingen – welke richting kiezen de Lennikenaren? 

 

 


