
 

Persconferentie 07/07/2012 
 

   
 

 
N-VA – LENNIK² presenteert de ‘strafste’ lijst van Lennik 
 

 

Nadat ze vorige week bewust eerst hun inhoudelijk verkiezingsprogramma "Project LENNIK 

2020" voorstelden, maakte het kartel N-VA – LENNIK² zaterdag nu ook zijn volledige 

kandidatenlijst bekend.  

Sinds april wisten we al dat de lijst zou getrokken worden door 1ste Schepen Geert De Cuyper 

en op de 2de plaats Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh.  

Meteen gaven ze toen ook al de namen van 5 nieuwe kandidaten vrij.  

 

 

N-VA – LENNIK²  DENKT-DURFT-DOET 

 

Het kartel is ervan overtuigd dat ze de grootste lijst in Lennik kan worden, om zo met volle 

kracht vooruitstrevend en kwaliteitsvol beleid te voeren.  

 

Lijsttrekker Geert De Cuyper is fier op de vele realisaties in de voorbije twaalf jaren: “Lennik is 

er zichtbaar op vooruit gegaan, en bloeit!”   

“Onze visie op de toekomst willen wij samen waarmaken, in het beste belang van onze 

gemeente en de Lennikse bevolking".  

“Onze slogan “ Denkt • Durft • Doet “ weerspiegelt 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”. 

 

 

KARTEL ZET IN OP VERJONGING, VERNIEUWING, EN DESKUNDIGE ERVARING 

 
De lijst zet duidelijk in op verjonging en vernieuwing, als aanvulling op de huidige actieve 

mandatarissen en bestuursleden en de ervaring die men in huis heeft:  

naast 10 ’oudgedienden’ die hun sporen verdiend hebben, ook 9 even gemotiveerde nieuwe 

kandidaten die voor het eerst bij gemeenteraadsverkiezingen in Lennik opkomen.  

 



 

Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd: er zijn 5 kandidaten tussen 18 en 30 jaar,  

2 kandidaten tussen 30 en 35 jaar, 4 kandidaten tussen 35 en 45 jaar, 5 kandidaten tussen 45 

en 60 jaar, en 3 bijzonder actieve 60plussers.  De gemiddelde leeftijd is 41 jaar: van de jongste 

met 19 jaar tot de nestor, ook lijstduwer, met zijn 72 jaar ook zeer actief.  

 

 

De lijst zet in op krachtenbundeling en samenwerking door een kartel tussen de 

onafhankelijke open groep LENNIK² (Lennik Kwadraat) en de jonge lokale N-VA-afdeling, 

waarbij samen een verkiezingsprogramma werd uitgewerkt ("Project LENNIK 2020") waar alle 

kandidaten achter staan.  

 

Het maakt een sterke en veelzijdige lijst met onafhankelijken binnen LENNIK², leden van N-VA 

Lennik, én mensen die in beide groepen actief zijn.  

 

Er zijn 10 mannen, 9 vrouwen, gelijkwaardig in “rits” op de lijst geplaatst.  

Het zijn opmerkelijk geëngageerde kandidaten uit allerlei hoeken van Lennik : vier kandidaten 

uit Eizeringen, zeven uit Sint-Martens-Lennik en acht uit Sint-Kwintens-Lennik.  

 

Het Lenniks kartel treedt dus aan met een veelzijdig team van sterke en zeer gedreven mensen 

“die sommigen ons benijden”. “Weinig partijen kunnen zo een samenhangend en mooi palet 

van kandidaten voorleggen. Etienne Van Vaerenbergh is zeer trots op deze evenwichtige en 

dynamische lijst die visie, daadkracht en overtuiging combineert, met een hart voor 

Lennik. Ze staat garant voor vernieuwing met zijn positief project voor Lennik en voor de 

Lennikenaren.  

 

In een publicatie (met een eerste deel van het verkiezingsprogramma) die maandag verschijnt, 

toont N-VA – LENNIK² zich de initiatiefnemer van de slogan, sleutelhangers en website 

www.LevenLiefdeLennik.be 

 

 

HET KARTEL N-VA – LENNIK²  HEEFT DE ‘STRAFSTE’ KANDIDATENLIJST :  

 

 maar liefst 9 gemotiveerde nieuwe kandidaten 

 geen enkele kandidaat die van het begin af aan weigert om een eventueel mandaat op 

te nemen 

 geen enkele nauwe familieband tussen de kandidaten waardoor zij hun mandaat niet 

zouden kunnen opnemen (bvb. ouder-kind of man-vrouw) 

 een samenhangend team: geen enkele mandataris die onze groep uit onvrede verlaten 

heeft deze legislatuur 

 een sterk lijsttrekkers-duo  

 een twintigste “kandidaat” : schepen, oud-burgemeester en ereparlementslid Etienne 

Van Vaerenbergh die Lennik, en de kunst van goed lokaal besturen door en door kent. 

Etienne Van Vaerenbergh, voor het eerst verkozen in de gemeenteraad in 1977, werkt 

nu mee aan zijn 8ste gemeenteraadsverkiezing, voor het eerst niet zelf op de lijst. 

Lijsttrekker Geert De Cuyper bedankte hem voor het actief en volledig ondersteunen van 

de campagne, en het gidsen doorheen de huidige politieke uitdagingen.  

 

 



 

LENNIK²-voorzitter Etienne Van Vaerenbergh leidde de nummers 1 en 2 op de lijst in -  

een stevig LIJSTTREKKERS-DUO :  

 

 

1.  Geert DE CUYPER  

58 jaar, advocaat, gemeenteraadslid sinds 1989, Schepen sinds 2001, huidig 1ste Schepen. 

 

Haalt steeds het maximum uit zijn schepenbevoegdheden, waar heel wat gerealiseerd is : 

cultuur, milieu, plattelandsbeleid en voetwegen, ontwikkelingssamenwerking, en in de vorige 

legislatuur ook bijvoorbeeld jeugd. In de laatste twee jaar kreeg hij er zelfs nog 2 

bevoegdheden bij, waar ook duidelijke positieve beleidsverandering is opgetreden 

(kerkfabrieken, gemeentelijke academie voor muziek-woord-dans). 

 

2.  Kristien VAN VAERENBERGH  

34 jaar, advocate, opgegroeid in Eizeringen, woont nu in het centrum,  

federaal volksvertegenwoordiger voor N-VA sinds 2010 (enige Lenniks Kamerlid).  

Bekend voor haar inzet onder ander op het vlak van justitie en onze regio Brussel-Halle-

Vilvoorde.  

 

 

 

Op de persconferentie stelde het lijsttrekkersduo net zoals op de lijst afwisselend de vrouwelijke 

en de mannelijke kandidaten voor. 

  

 

VOORSTELLING MANNELIJKE KANDIDATEN :  

 

3.  Erik O 

Federaal ambtenaar. Fractieleider in de gemeenteraad, lid van de politieraad, de man achter 

het meest verschijnende politiek infoblad van Lennik, oud-streekreporter, secretaris van het 

jaarmarktcomité, vertegenwoordiger van de gemeente Lennik in het bestuur van Pajottenland+, 

en alomtegenwoordig.  

 

5. Jasper DE BRUYN 

21 jaar, student hotelmanagement, voorzitter van de N-VA-afdeling Lennik, sportliefhebber, 

actief in jeugdhuis en ook een tijdje lid van de jeugdraad. 

 

7.  Fried RINGOOT 

acteur - presentator, bekend van de lokale praatshow Zedsjeraba, ‘PrietPraat’-animatie, het 

project School Zonder Pesten, en de recente theatervoorstelling “En, alles goed?” waarin hij zijn 

eigen strijd tegen o.a. kanker als onderwerp neemt, een toonbeeld van positieve kracht. 

 

9.  Wim DURANG 

Werkt bij een volwassenen-vormingsorganisatie. Al sinds de oprichting van LENNIK2000 

(LENNIK²) de secretaris, ex-voorzitter van de jeugdraad en het jeugdhuis, nu vooral actief in 

culturele raden, ook zelf amateurkunstenaar. Verzorgt internetpromotie. Was tweemaal 

kandidaat bij parlementsverkiezingen.  

 



11.  Bruno MOENS  

32 jaar, licentiaat politieke wetenschappen. Diploma Duurzame Ontwikkeling en Menselijke 

Ecologie. Milieucoördinator A. Bekend om zijn inzet voor natuur en duurzaam en 

energiebesparend wonen, actief op verschillende vlakken, waaronder lokale sociaal-

economische en milieuverenigingen. Expert achter het Lenniks coöperatief windenergieplan.  

 

13.  Gun MIGNON 

procesverbeteraar en logistiek verantwoordelijke bij een internationale firma, kernbestuurslid bij 

LENNIK², onder andere gekend van projecten als de jaarmarktkroegentochten en LENNIK A-

LIVE (Music for Life). Vrijgesproken BHV-dienstweigeraar. 

 

15.  Hans VAN LIERDE-SAYE 

Historicus, hoofd educatieve dienst Museum voor Natuurwetenschappen (‘dino-museum’), 

Ondervoorzitter van LENNIK², actief bij Pajottenland+, Masiuskring, Erfgoeddeelraad, 

cultuurraad, oud-lid milieuraad, initiatiefnemer erfgoedconvenant Pajottenland-Zennevallei. 

 

17.  Nils DEKAEZEMAEKER 

24 jaar, tuinaannemer, hoofdleider KLJ-jongens Sint-Martens-Lennik, voorzitter RRC (Rugby 

Club) Pajot, helper bij Dolle Dagen Gaasbeek, enz.  

Deze geëngageerde jongere was zes jaar geleden de benjamin op onze lijst.  

 

19.  Ernest VANKELECOM 

LIJSTDUWER. Geboren in ’t Klosken, gepensioneerd leraar. Al vele jaren een alert 

gemeenteraadslid. Actief op vele vlakken en in tal van welzijns- en culturele verenigingen. 

Onder andere vrijwilliger bij de “Weeg” (consultatiebureau Kind&Gezin) en bij de Gaasbeekse 

Antiek- en Rommelmarkt.  

 

 

VOORSTELLING VROUWELIJKE KANDIDATEN :  

 

 

4.  Dorien HERREMANS 

25 jaar, werkt als cultuurfunctionaris, Lenniks Gemeenteraadslid (sinds haar 19de). Oud-

hoofdleidster Chiro-Meisjes Lennik. Geëngageerd op verschillende vlakken.  

 

6.  Christel O 

Ambtenaar bij de Europese Commissie voor Energie en Transport. Lid van onder andere het 

kerkfabriekbestuur en van een geëngageerde familie in Sint-Martens-Lennik. Dochter van de 

bekende onderwijzer Gaston O.  

 

8.  Viviane TIELEMANS  

Typisch Brabants werkpaard, heeft altijd in Lennik gewoond en voelt zich hier echt thuis, komt 

ook uit een bekende familie. Viviane werkt bij een grote supermarkt, heeft groene vingers, en 

een hart voor de Lennikse landbouwers.  

 

10.  Lien DE SLAGMEULDER  

20 jaar, uit Eizeringen, studeert Vastgoed aan hogeschool Gent, waarbij ze houdt van de 

veelzijdigheid: men focust zowel op de technische kant als op de commerciële en de juridische. 

Vrienden zijn belangrijk voor haar, ze vindt Lennik een mooie groene gemeente, waar de jeugd 

actief kan bezig zijn.  



 

12.  Svea VERMEERSCH 

19 jaar, studente psychologie in Gent, waar zij ook betrokken is bij de NVA-studentenwerking. 

Houdt van het bruisende Lennik. Gelooft in de kracht van samenwerking en communicatie. 

Dochter van Johan Vermeersch, nationaal bekend als voorzitter van FC Brussels.  

 

14.  Bérénice FRIES 

38 jaar, gidst al jaren in “Het huis van de Toekomst” (Living Tomorrow), en is dan ook 

voorstander van veel nieuwe technologieën en toepassingen die ons het leven in de toekomst 

misschien makkelijker en aangenamer kunnen maken. Zij is ook partner van Lenniks N-VA-

secretaris Daniël Weemaels. 

 

16. Anne WYCKMANS 

Oud-gemeenteraadslid, creatieve duivel-doet-al, actief in het verenigingsleven en de 

kunstendeelraad, doet vanalles rond schrijven en vertellen, geeft cursussen, is gelauwerd 

jeugdschrijfster en tevens auteur van de gewaardeerde column in het infoblad van LENNIK². 

 

18. Chris VAN BELLE 

Medelijstduwer. OCMW-raadslid, ook gewezen gemeenteraadslid, zeer joviaal, en zeer gekend 

in Eizeringen, actief in verschillende verenigingen: socio-cultureel, sportief en andere.  

  

 

 

 

 

 

 N-VA - LENNIK² 
  

      1 Geert De Cuyper M LID N-VA + LENNIK² SML 
 2 Kristien Van Vaerenbergh V LID N-VA + LENNIK² EIZ (SKL)  * 

3 Erik O M LENNIK² - ONAFH  EIZ / SML 
 4 Dorien Herremans V LID N-VA + LENNIK² SKL 
 5 Jasper De Bruyn M LID N-VA SKL * 

6 Christel O V LENNIK² - ONAFH  SML * 

7 Fried Ringoot M LID N-VA + LENNIK² SKL * 

8 Viviane Tielemans V LID N-VA + LENNIK² SKL * 

9 Wim Durang M LENNIK² - ONAFH  SKL / SML 
 10 Lien De Slagmeulder V LID N-VA EIZ  * 

11 Bruno Moens M LENNIK² - ONAFH  SKL 
 12 Svea Vermeersch V LID N-VA SML * 

13 Gun Mignon M LID N-VA + LENNIK² SKL 
 14 Bérénice Fries V LID N-VA SKL * 

15 Hans Van Lierde-Saye M LENNIK² - ONAFH  SML * 

16 Anne Wyckmans V LENNIK² - ONAFH  SML 
 17 Nils Dekaezemaeker M LID N-VA + LENNIK² SML 
 18 Chris Van Belle V LID N-VA + LENNIK² EIZ 
 19 Ernest Vankelecom M LID N-VA + LENNIK² SML 
 

      * nog niet eerder kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen 
   

 



 

 

 
 

 

N-VA – LENNIK² 
Denkt • Durft • Doet 

 

 

 


