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Beste Lennikenaar,

Uw keuze bepaalt op 14 oktober mee hoe Lennik 
zal worden bestuurd in de komende jaren. Mensen, 
programmapunten en de stijl van een partij zullen 
uw mening bepalen.

Met deze brochure informeert N-VA – Lennik² u 
zodat u een welbewuste keuze kan maken.

De kernpunten van ons programma zullen na de 
verkiezingen dienen als leidraad voor onze daden. 
Zij vloeien niet enkel voort uit onze eigen inzich-
ten en toekomstvisie, maar zijn ook gebaseerd op 
een bevraging van de Lennikse bevolking in alle 
deelgemeenten.

Er zit meer in Lennik, daarvan zijn we overtuigd 
met onze 21 kandidaten die dit programma willen 
onderschrijven en uitvoeren. Het zijn sterke, 
gedreven en geloofwaardige kandidaten, met een 
goede balans tussen vernieuwing en ervaring, als-
ook tussen de verschillende deelgemeenten.

N-VA – Lennik² presenteert u ook een aantal 
nieuwe mensen die een warm hart hebben voor 
Lennik en overtuigd en goed geplaatst zijn om mee 
de kracht van anders besturen in Lennik vorm te 
geven.

Wij zijn er zeker van dat Lennik nood heeft aan een 
vernieuwende aanpak. Daarom is een sterk N-VA 
–Lennik² nodig dat zwaarder kan wegen op het 
lokale beleid.

Onze doelstelling is dan ook duidelijk om Lennik 
opnieuw te gaan besturen in de komende zes jaar. 
Wij gaan voor een daadkrachtig, fair, open en 
duurzaam beleid. Daar willen wij werk van maken, 
en wij hebben hiervoor uw stem nodig. Kunnen we 
op u rekenen?

Namens Lennik² en N-VA Lennik

Etienne Van Vaerenbergh & Bé Fries, voorzitters

Lennik in de toekomst? 
Aan u de keuze!

Voorwoord
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N-VA – Lennik²
Een gedreven team
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N-VA – Lennik²
Onze visie in 8 hoofdlijnen

Transparant,	democratisch	en	overlegbereid	
Een verandering van stijl en politieke cultuur in Lennik is voor N-VA – Lennik² een absolute prioriteit. Politici 
tonen op de eerste plaats respect voor andere partijen, lokale verenigingen en de Lennikse burgers. Meningen 
mogen verschillen, maar beslissingen worden genomen op basis van overleg. Daarom zouden ook de waardevolle 
Lennikse adviesraden meer betrokken en benut moeten worden dan vandaag het geval is, in een onafhankelijke 
rol. N-VA - Lennik² wil af van sluipende of opgelegde besluitvorming, en terug een grotere plaats toekennen aan 
communicatie, informatie en inspraak in onze lokale democratie. Uit samenwerking met verenigingen, burgers, 
initiatiefnemers, kunnen schitterende meerwaarde-resultaten gerealiseerd worden. Een onafhankelijke hoge 
ambtenaar houdt toezicht op de integriteit en het wettelijke handelen van de politieke bestuurders.

Vlaams en gastvrij 
N-VA - Lennik² gaat voor een open, sociaal en gastvrij Lennik waar iedereen welkom is en waar tezelfdertijd 
het Vlaams karakter van onze gemeente wordt behouden en gerespecteerd. Wij zullen ons inzetten voor 
het stimuleren van de (taal)integratie van anderstaligen via sensibilisering en daadwerkelijke gemeentelijke 
ondersteuning. We zetten in op een Vlaams burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamingen volwaardig willen 
integreren in onze gemeenschap. Tegelijk pleit N-VA - Lennik² voor de aanwending van gemeentelijke initiatieven 
om het de lokale bevolking mogelijk te maken in eigen streek te blijven wonen. We willen het ‘laisser faire, laisser 
passer’-beleid vervangen door eenduidige richtlijnen omtrent taalgebruik.

Uitdagend, vernieuwend en duurzaam 
Aansluitend bij het motto ‘denken, durven, doen’ willen wij ook in onze gemeente platgetreden paden verlaten 
en evidenties in vraag stellen, en ruimte geven aan creatieve ideeën. Zowel wat betreft Vlaams beleid als 
betaalbaar wonen en milieu, willen wij de zaken iets gedurfder aanpakken. N-VA - Lennik² gaat voor een beleid 
met langetermijnvisie, waarbij we concrete dossiers in een breder perspectief plaatsen. Bestaande projecten die 
we mee hebben opgestart, gaan we verder afwerken, maar uiteraard met eigen accenten. 

Visie
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Efficiënt	en	verantwoordelijk	bestuur	
N-VA - Lennik² wil de goede werking van de gemeentediensten verder verbeteren, maar ook de efficiëntie verhogen. 
Coherente bevoegdheidspakketten voor schepenen en een responsabilisering van het gemeentepersoneel zullen 
daar zeker toe bijdragen. Betere afspraken rond wegenwerken en nutswerken bieden betere dienstverlening. 
Gemeentediensten dienen vlot toegankelijk te zijn en degelijk gehuisvest (ook de technische diensten). Tot slot 
moet de gemeente Lennik zich meer prioritair richten op haar kerntaken, en goed nadenken over wat men zelf 
doet en wat men uitbesteedt. We moeten daarbij ook kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met 
andere gemeenten, zonder de Lennikse eigenheid te verliezen. 

Ruimdenkend	en	pragmatisch	
N-VA - Lennik² heeft de laatste jaren bewezen dat we met tal van constructieve voorstellen ook op een positieve 
manier en vol vertrouwen meer kansen voor onze gemeente zien en kunnen verdedigen. Wij willen als N-VA - 
Lennik² een politiek voeren die voor is, en niet tegen. Daarbij willen we opbouwend en oplossingsgericht werken, 
zonder altijd het ‘Grote Gelijk’ of ‘Grote Ego’s’ voorop te stellen. Enkel door een open en consequente houding 
kan er een doelgericht beleid gevoerd worden in het belang van de Lennikse burgers. 

Rechtlijnig voor het algemeen belang 
N-VA - Lennik² wil in Lennik een beleid voeren waarbij heldere visie-lijnen en principes consequent worden 
aangehouden. Beslissingen zijn gebaseerd op het belang van Lennik en het welzijn van de Lennikenaren, en 
de logica mag niet afhangen van wie er bij betrokken is. N-VA - Lennik² is een groep die zegt wat ze gaat doen, 
en doet wat ze gezegd heeft, met de nadruk op inhoud en resultaat. Natuurlijk worden er ook compromissen 
gesloten, maar ze mogen niet leiden tot halfslachtigheid of besluiteloosheid. Alleen een open en eerlijk bestuur 
kan gedragen worden door het vertrouwen van de bevolking. Aanwervingen gebeuren via vergelijkende 
examens. 

Evenwichtig,	financieel	gezond	en	realistisch	
N-VA - Lennik² wil dat Lennik financieel gezond is, met een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Modernisering, 
technologische en infrastructurele vernieuwing zijn goed, maar Lennik moet een gemeente op maat van de 
Lennikenaren blijven. Een gezonde dosis realisme zal vermijden dat de schuldgraad van onze gemeente te groot wordt. 
Evenwicht betekent ook dat men centraliseert waar nodig, maar tegelijk voldoende aandacht besteedt aan de verdere 
ontwikkeling van onze deelgemeenten. We willen duidelijke prioriteiten vastleggen voor een faire verdeling van de 
gemeentegelden onder de verschillende beleidsdomeinen. Investeren waar nodig, sparen waar kan, lenen voor grote 
werken op lange termijn volgens de regels van een goed financieel beleid. Kansen door nuttige subsidiëringen via 
hogere overheden en gepaste investeringen in Lennik door privépartners en instellingen nemen we ter harte. 

Nodig	voor	een	ándere	politieke	aanpak	
Positieve verandering is nodig en die verandering begint in “de dorpsstraat”, ook in ons Lennik. Een sterker N-VA 
– Lennik² kan de Lennikenaren het beleid geven waarmee men de toekomst vol vertrouwen kan tegemoet zien. 
Gemiddeld gezien gaat het op het vlak van leefkwaliteit goed met Lennik, maar wij geloven: Lennik kan beter. En 
als het over besturen gaat, moet het zeker beter. Met gezond verstand willen we van Lennik in zijn vele facetten 
een echte thuis maken voor al wie er woont of komt wonen.
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Voluit Pajots en Vlaams

Visie 

N-VA – Lennik² staat achter een open beleid dat de typische eigenheid en het Nederlandstalig karakter van 
Lennik versterkt. Een gemeente die haar centrumpositie in het Pajottenland uitdrukkelijk beleeft en uitdraagt. 
We kunnen samen zelfbewust investeren in een Vlaamse en gastvrije, levendige gemeente met betrokken 
burgers. Zo worden nieuwkomers en anderstaligen aangemoedigd en geholpen om zich in te burgeren in 
de Lennikse samenleving. Wij geloven in sensibilisering en eenduidige richtlijnen rond taalgebruik in alle 
gemeentelijke aangelegenheden. Een goede sociale samenhang is het fundament van een gemeente waar het 
goed is om te leven. 

Voluit Pajots & Vlaams

Pajottenland
Typische eigenheid
Sociale samenhang

Zelfbewust
Gastvrij

Samenwerking
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Beleidsaccenten 

 Een onthaal- en integratieambtenaar zal het Vlaams onthaalbeleid in onze gemeente ondersteunen en 
nieuwkomers binnen Lennik wegwijs maken. Onder andere informatie rond onderwijs, taalcursussen, en 
lokale verenigingen maken deel uit van een welkomstpakket. De jaarlijkse onthaaldag blijven we verzorgen.

 Het onthaal van nieuwkomers vereist een proactief	integratiebeleid binnen de verschillende bevoegdheids-
domeinen. Het veronderstelt ook een verantwoordelijkheid in 2 richtingen: het beleid moet voldoende on-
dersteuning bieden en van nieuwkomers wordt verwacht dat ze ook inspanningen leveren om zich te inte-
greren in onze gemeenschap.

 Lennik is een Vlaamse gemeente waar de voertaal het Nederlands is. Als meer mensen Nederlands spreken, 
dan zijn er minder communicatieproblemen en wordt de sfeer en sociale samenhang er beter op voor ieder-
een. N-VA - Lennik² wil daartoe sensibiliseren. Dit gebeurt altijd op een positieve manier en met de nodige 
realiteitszin.

 N-VA - Lennik² pleit voor een overkoepelend taalbeleid dat door alle gemeentelijke diensten wordt onder-
steund. We kunnen samen met omringende gemeenten verduidelijken wat er wordt verwacht van onder 
anderen ambtenaren aan de loketten, monitoren op speelpleinen en trainers in erkende sportclubs.

 Verenigingen en handelaars zijn mee toonaangevend voor de sociale sfeer in Lennik. N-VA - Lennik² wil een 
gunstig klimaat scheppen waarbij de gemeente met hen samenwerkt voor een positieve en Nederlandstalige 
uitstraling in activiteiten, straatbeeld en communicatie.

 Samenwerking met andere Pajotse gemeenten biedt vaak een meerwaarde. Daar willen we meer en concre-
ter op inzetten, op allerlei vlakken. Zelfs met gezamenlijke aankopen.

 Via dorpsraden, buurtbabbels of andere vormen van buurtoverleg willen we de inspraak en betrokkenheid 
van de inwoners in onze dorpen beter garanderen. Voorstellen en medezeggenschap van burgers willen we 
aanmoedigen.

 Centraal stellen we respect voor mensen, in hun diversiteit zodat alle inwoners zich thuis kunnen voelen in 
onze gemeente.

 We houden een open blik op de wereld. De Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking, het 
Noord-Zuid-beleid en FairTrade-initiatieven verdienen ruimere ondersteuning.

N-VA – Lennik²  
gelooft	in	 

sensibilisering en  
eenduidige  

richtlijnen rond  
taalgebruik in alle  

gemeentelijke  
aangelegenheden
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Wonen in Lennik

Visie 

Lennik biedt heel wat troeven om aangenaam te wonen, maar de woonkost ligt hoog. N-VA – LENNIK² wil een 
structurele aanpak van de woonproblematiek in Lennik. Binnen het gegeven juridisch kader en de financiële 
mogelijkheden van de gemeente, wil N-VA - LENNIK² zo veel mogelijk kansen en betaalbare woongelegenheid 
creëren. Een verstandig woonbeleid richt zich op álle inwoners, zij moeten in eigen streek en gemeente kunnen 
blijven wonen. Fundamenteel wil N-VA - LENNIK² het groene en landelijke karakter van onze streek vrijwaren. 

Wonen in Lennik
Fundamenteel  

wil N-VA - Lennik²  
het groene  

en landelijke karakter  
van onze streek  

vrijwaren

Aangenaam wonen
Structurele aanpak
Sterk woonbeleid
Groen & landelijk

Sociaal
Eigenheid
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Beleidsaccenten 

 De gemeente moet actief werk maken van een eigen woonregie. Gronden die in het bezit zijn van de ge-
meente – of worden verworven – kunnen aan betaalbare prijzen en welbepaalde voorwaarden worden aan-
geboden. We moeten alle betrokken partners van dichtbij aansturen. De gemeente kan bepalen hoe een 
woonproject wordt ingevuld. Een doeltreffende en transparante samenwerking met de hogere instanties, 
sociale woonorganisaties, verkavelaars en projectontwikkelaars is hierbij onontbeerlijk.

 N-VA - Lennik² vindt het concept ‘Wonen in eigen streek’ van groot belang. Hiermee voeren we een beleid 
ten behoeve van mensen en gezinnen die een binding hebben met de streek. Kennis van het Nederlands of 
de bereidheid het te leren zijn daarbij een belangrijk criterium om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze 
leefgemeenschap. Een bestaande binding met de gemeente hebben of een daadwerkelijke maatschappelijke 
integratie zijn ook belangrijke factoren. Deze instrumenten van de Vlaamse overheid moeten duidelijk in het 
Lennikse beleid worden opgenomen, en opgevolgd.

 In Lennik is er grote nood aan uitbreiding van sociale huisvesting, in de eerste plaats voor grotere gezinnen 
en alleenstaanden. Ook o.a. voor jonge en éénoudergezinnen wordt het steeds moeilijker om betaalbare 
huisvesting te vinden op de private huurmarkt. De gemeente en het regionaal sociaal verhuurkantoor die-
nen een inhaalbeweging te maken.

 Bij het sociaal woonbeleid is de kennis van het Nederlands van groot belang om volwaardig te kunnen deel-
nemen aan onze samenleving, we volgen de naleving van taal- en inburgeringsbepalingen van nabij op. Een 
voorrangsregel wordt voorzien voor mensen met een Lennikse binding bij sociale huisvestingsmaatschap-
pijen die in Lennik actief zijn/worden.

 We willen sociale woningen/kavels stimuleren, bv. bij nieuwe verkavelingsprojecten verplichten een aantal 
sociale kavels aan te laten bieden.

 Ook de definitieve verwerving van de oud-rijkswachtkazerne voor het lokaal opvanginitiatief en sociale 
huurwoningen biedt perspectieven.

 N-VA - Lennik² beschermt het groene en landelijke karakter van Lennik. We moeten verstandig omgaan met 
het aansnijden van extra woongebied. Ook bij het wijzigen van voorschriften van bestaande woongelegen-
heden houden we vast aan de volgende principes:

 Verdichting: werken met beperkte kavels maar leefbare zones.

 Inbreiding: in de eerste plaats gronden aansnijden in dorpskernen of woongebieden waar al langs de 
straatzijde is gebouwd.

 Reconversie: bestaande gebouwen zonder woonfunctie omvormen tot woongelegenheden.

 Nieuwe en alternatieve woonvormen (kangoeroewoningen, enz.) willen we bevorderen.

 Oplossingen dienen te worden gezocht voor de problematiek van woonfunctie voor (in onbruik geraakte) 
hoeves in landbouwgebied.

 De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) moet opnieuw volop zijn adviserende rol 
kunnen spelen.
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Welzijn, Sociaal Beleid & Senioren

Visie 

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Sociale inclusie is voor N-VA - Lennik² een algemene 
doelstelling. Daarnaast richt een efficiënt sociaal beleid zich ook op zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid 
van onze burgers. N-VA - Lennik² staat voor een zorgvuldig functionerend en geïntegreerd beleid voor het welzijn 
van onze inwoners. N-VA - Lennik² heeft in de voorbije jaren veel inspanningen gedaan om in onze gemeente 
een gedegen sociaal beleid uit te bouwen. Dat engagement wordt voortgezet. Ook senioren, mensen met een 
beperking, werkzoekenden en jonge gezinnen verdienen bijzondere aandacht in het gemeentelijk sociaal beleid. 

Welzijn, Sociaal Beleid & Senioren

N-VA - Lennik²  
staat voor een  

zorgvuldig  
functionerend	en	 

geïntegreerd  
beleid voor het  

welzijn van onze  
inwoners

Solidariteit
Zelfredzaam

Efficiënt 
Inclusief

Sociaal beleid
Dienstenaanbod
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Beleidsaccenten 

 Mensen die het sociaal-economisch moeilijk hebben in onze lokale gemeenschap verdienen solidariteit en 
een kwaliteitsvolle hulpverlening. Bij de OCMW-diensten kunnen zij terecht in een veilige omgeving, die 
garant staat voor privacy en een professionele aanpak. Het OCMW blijft hier de verantwoordelijkheid 
uitoefenen voor ondersteuning naar de burgers toe, en kan - mede in het kader van de integratie met het 
gemeentebestuur - zich meer profileren als een Sociaal Huis met een lokaal dienstenaanbod en bredere 
welzijnswerking in de gemeente.

 Lennik moet een efficiënt antwoord bieden op de verhoogde noden van de vergrijzing, met ondersteuning 
waardoor ouderen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen wonen. De thuisdiensten zoals 
poetsdienst, gezinszorg en warme maaltijden worden verder gepromoot. Nieuwe serviceflats en/of 
assistentiewoningen worden gepland en op een transparante manier toegewezen. Verdere uitbreiding van 
de dienstverlening en dagopvang worden onderzocht.

 N-VA - Lennik² blijft inzetten op de grote waarde van mantelzorg en vrijwilligerswerk.

 Seniorenbeleid bestrijkt zowat alle beleidsdomeinen en wordt best geïntegreerd gevoerd. Wij willen rekening 
houden met ouderen in alle thema’s die door een lokaal bestuur behartigd worden, gaande van huisvesting, 
gezondheid, inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu en ruimtelijke ordening tot cultuur en ontspanning. 
Hierbij is het dan ook van belang dat ouderen volwaardig kunnen participeren aan dit beleid, zowel in het 
algemeen als via de seniorenraad en -verenigingen. Daarnaast moet de beschikbare en relevante informatie 
voor ouderen hen ook bereiken.

 N-VA - Lennik² wil prioritair werk maken van meer kinderopvang in Lennik, die ook voldoende toegankelijk 
en flexibel is. Naast crèches moet ook meer worden ingezet op onthaalouders. Dat kan gebeuren in de vorm 
van advies bij het opstarten, maar ook door concrete praktische ondersteuning.

 De gemeente zorgt samen met de VDAB en het OCMW en andere partners voor betere tewerkstellingskansen 
voor laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden. Via een tijdelijke (gesubsidieerde) werkervaring kunnen ze 
de nodige kwalificaties verwerven om een plaats te vinden en zelfredzaamheid te verwerven via de reguliere 
economie. Daarnaast willen wij inzetten op het nieuwe systeem van wijk-werken waarbij werkzoekenden een 
beperkt aantal uren presteren in een laagdrempelige professionele werkomgeving. Dat moet als geleidelijke 
opstap dienen naar de reguliere arbeidsmarkt. Dat moet als geleidelijke opstap dienen naar de reguliere 
arbeidsmarkt. We willen dan ook inzetten op dit instrument.

 We willen oudere en anders-mobiele mensen actief betrekken. Niet alleen de woning kan aanpassingen 
ondergaan, maar de gemeente kan ook de omgeving afstemmen op hun noden tot toegankelijkheid en 
participatie. We hernemen ons voorstel tot oprichting van een Toegankelijkheidsraad.

 De sociale diensten zijn goed geplaatst voor het voeren van een aanvullend beleid rond gezondheidspreventie.

 Het ontmoetingscentrum van het OCMW en de sociale functie van het gemeentelijk aanbod dat mensen kan 
samenbrengen, blijft waardevol en verdient zeker voldoende stimulansen.

 Het verlies van een partner of naaste, het minder goed te been zijn of andere ouderdoms- en gezondheidskwalen, 
kunnen ertoe leiden dat mensen meer op zichzelf terugplooien. Ze nemen steeds minder actief deel aan 
onze maatschappij, kampen met eenzaamheidsgevoelens of komen terecht in sociaal isolement. De sociale 
diensten van de gemeente spelen een belangrijke rol in het detecteren en ondersteunen van mensen die 
(dreigen te) vereenzamen of sociaal geïsoleerd raken.
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Mobiliteit & Verkeersveiligheid

Visie 

N-VA - Lennik² wil een doeltreffend verkeersbeleid, ten dienste van de noden en bekommernissen van onze 
inwoners en lokale verenigingen na overleg. De knelpunten uit de mobiliteitsplannen moeten zo snel mogelijk 
weggewerkt worden. Een optimale bereikbaarheid moet kunnen samengaan met veiligere wegen en dorpskernen, 
waarbij de leefbaarheid voor de inwoners vooropstaat. Bij de permanente aandacht voor verkeersveiligheid zijn 
educatie, infrastructuur en handhaving nauw met elkaar verbonden. Meer en alternatieve vervoerswijzen en 
mogelijkheden voor de trage weggebruiker verdienen volwaardige aandacht. 

Mobiliteit & Verkeersveiligheid

Doeltreffend
Bereikbaar
Leefbaar

Parkeerbeleid
Kwaliteit

Handhaving
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Beleidsaccenten 

 Kleine ingrepen, in overleg met verschillende partners, kunnen oplossingen bieden om de mobiliteit binnen 
onze gemeente te verbeteren. Volgens N-VA - Lennik² is een verkeerscommissie waaraan onder meer 
minstens schoolbesturen, jeugdverenigingen en de fietsersbond deelnemen, hiervoor het meest geschikte 
instrument.

 Sommige schoolomgevingen zijn nog te onveilig. Duidelijkere zone- en wegmarkeringen kunnen er aanzetten 
tot voorzichtiger rijgedrag. Op die manier kunnen ook een aantal gevaarlijke kruispunten veiliger gemaakt 
worden.

 In het belang van een gezonde mobiliteit dient het sluip- en doorgaand vrachtverkeer aan banden gelegd te 
worden. In de centra is het afdwingen van de snelheidsbeperking nodig.

 Lennik heeft nood aan een eerlijk en doordacht parkeerbeleid. N-VA - Lennik² wil voldoende parkeergelegenheid 
creëren waar nodig. Daarnaast zal het consequent optreden tegen parkeerders in overtreding, de veiligheid 
verhogen en de beschikbaarheid van reglementaire plaatsen verbeteren.

 Het is belangrijk om de fiets te promoten als vervoermiddel én ontbrekende schakels in het voet- en 
fietspadennetwerk weg te werken.

 N-VA - Lennik² wil meer openbare fietsenstallingen in de buurt van bushaltes, winkels, cafés en openbare 
instellingen. Fietsstallingen worden ook geïntegreerd bij nieuwbouw of renovatie.

 De ontsluiting van sommige delen van de gemeente door het openbaar vervoer is een terugkerende vraag 
van inwoners. Met N-VA - Lennik² zal de gemeente zich blijven inzetten om De Lijn van deze noodzaak te 
overtuigen, in het bijzonder de verbinding Asse-Ternat-Eizeringen-Lennik-Gooik.

 We willen inzetten op de toegankelijkheid van de volledige vervoersketen voor minder mobiele mensen, 
met inbegrip van de gemeentelijke bushaltes.

 Met een systeem van deelfietsen en deelrijden kan de mobiliteit flexibeler gemaakt worden.

 We zien systematisch toe op de kwaliteit van onze straten, fietsverbindingen, voetpaden en trage wegen: 
duurzame vernieuwing en aanpassing inplannen, regelmatig onderhoud, aanpakken van problemen. Met 
extra aandacht voor verbindingswegen. Duurzame openbare verlichting zullen we verder introduceren.

 Voor de trage weggebruiker worden nuttige “doorlopende” straten doorgevoerd waar mogelijk.
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Milieu, Natuur & Energie

Visie 

Het energie-, natuur- en milieubeleid van N-VA - Lennik² is gebaseerd op duurzaamheid. Samen met alle inwoners 
zetten we ons in voor het leefmilieu vanuit ons groene Lennik. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 
geven. We focussen op een actief beleid inzake energie, afval, water, dierenwelzijn, luchtkwaliteit, natuur en 
groenbeheer en landschap.

Milieu, Natuur & Energie

Het energie-,  
natuur- en  

milieubeleid van  
N-VA - Lennik² is  

gebaseerd op  
duurzaamheid

Waterbeleid
Dieren
Groen

Afvalbeleid
Leefmilieu

Biodiversiteit

16



#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 Afval verminderen blijft de boodschap. Hierbij hanteren we het principe van “de vervuiler betaalt”. N-VA - 
Lennik² wil sensibiliseren en zal de scholen en verenigingen hier nauw bij betrekken. Het afvalbeleid moet 
efficiënter en goedkoper kunnen.

 Zwerfvuil wordt aangepakt via preventiecampagnes en opruimacties. De gemeente moet kordaat optreden 
tegen sluikstorten. Mobiele camera’s kunnen ingezet worden tegen sluikstorten (op gekende hotspots 
sluikstorten). Een ambtenaar kan aangesteld worden die gemachtigd is om gas-boetes te innen.

 N-VA - Lennik² wil wateroverlast beperken door de rioleringsinfrastructuur verder te moderniseren en 
afvalwater maximaal op te vangen. De gemeente stimuleert lager drinkwatergebruik, tegenover het gebruik 
van regenwater en de bescherming van het grondwater. Voor woningen in de buitengebieden die niet 
aangesloten zijn op het rioleringsnet, kan betere ondersteuning voor waterzuivering helpen.

 De gemeente zal actief de bewustmaking rond besparend energieverbruik steunen. Wij willen met de 
gemeente stimulansen bieden aan (burger-)initiatieven waarbij onze inwoners geholpen worden om in groep 
duurzame energie-renovaties voor de woning via lokale aannemers aan te kopen, evenals te participeren 
in fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, maar ook groene stroom via biomassa, 
geothermie, waterkracht of windenergie.

 Dierenwelzijn is een verantwoordelijkheid die we samen moeten dragen. De gemeente neemt dierenwelzijn 
mee als een integraal onderdeel van het gemeentelijk milieubeleid. We coördineren het lokale beleid rond 
dierenwelzijn door die bevoegdheid expliciet op te nemen in het schepencollege.

 We zetten informatie- en sensibiliseringscampagnes op rond dierenwelzijn. Denk bijvoorbeeld aan overleg 
met de landbouwsector, of informatiecampagnes op scholen.

 In het verbeteren van het Lennikse mobiliteitsbeleid houden we eveneens rekening met de impact op de 
luchtkwaliteit. De gezondheid van onze inwoners moet hierbij voorop staan.

 Onze gemeente ligt in het groene Pajottenland, toch hebben we gemiddeld weinig bomen en bos in onze 
streek. Hier zijn meer mogelijkheden: boomaanplantingen, dreven, speelbos. De gemeente dient opnieuw 
meer in te zetten op het stimuleren van kleine landschapselementen, met ondersteuning van aanplant en 
onderhoud. Ook kunnen natuurverenigingen ondersteund worden voor aankoop en beheer natuurgebieden.

 De gemeente voert een beleid dat bijen- en vlindervriendelijk is en bestuiving helpt. Met gericht berm- en 
groenbeheer helpen we ook de biodiversiteit.

 Een goedwerkende milieu- en natuur-raad biedt een enorme meerwaarde voor een gemeente, we pleiten 
dan ook voor een positief hervormde MINA-raad met meer slagkracht, alsook de uitbreiding van de 
landbouwraad naar een brede plattelandsraad.

 Onze geboortebossen en geboorteboomgaarden verdienen een degelijk onderhoud (eventueel in samen-
werking met natuur- en buurtverenigingen), en we willen er ook nieuwe aanplanten. 

 We steunen het idee van het inrichten van volkstuintjes.

 Erosiebestrijding dient verder gepland te worden, in samenwerking met landbouwers.
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Cultuur, Erfgoed & Toerisme

Visie 

Een fris cultureel beleid draagt bij tot de verbondenheid en ontwikkeling van alle inwoners. N-VA - Lennik² wil 
de plaatselijke culturele dynamiek in de meest brede zin oppikken, stimuleren en ondersteunen. Een stevig 
lokaal draagvlak voor de verenigingen, kunstenaars en verschillende culturele en muzikale evenementen 
blijft noodzakelijk. Alle culturele, toeristische en recreatieve troeven worden ten volle gepromoot in een 
samenhangende communicatie en uitstraling met oog voor de ruimere regio. 

Cultuur, Erfgoed & Toerisme
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 Het cultuurbeleid in Lennik krijgt een nieuwe stimulans en uitdaging. Een gevarieerd cultureel aanbod blijft 
de prioriteit. De bestaande werking en activiteiten worden gegarandeerd en verbeterd. Ook busuitstappen 
voor cultuur moeten opnieuw mogelijk worden voor onze bevolking.

 Wij benadrukken het belang van de Lennikse amateurkunsten en volkstradities: onze muziek- harmonieën, 
amateurtoneel, … Zij staan al vele decennia in het hart van de cultuurbeleving van vele burgers. Voor hen 
voorziet de gemeente in een specifieke ondersteuning.

 Verenigingen moeten kunnen beschikken over ruimte voor tentoonstellingen, lezingen, voorstellingen, 
toneel, … Hiervoor dient de bestaande culturele infrastructuur verbeterd te worden, we blijven voorstander 
van een eigen ‘Woordcentrum’. Ook concrete samenwerking kan onderzocht en gerealiseerd worden met 
zowel lokale partners als buurgemeenten.

 De samenwerking met het Kasteel van Gaasbeek moet voortgezet en verbeterd worden. Ook in de werking 
van “de School van Gaasbeek” en onze kunstacademie zitten kansen tot meer samenwerking.

 De lokale bibliotheek vervult een cruciale rol op vlak van laagdrempelige informatie, educatie en 
cultuurspreiding, we willen de nodige mogelijkheden blijven verzekeren voor haar brede werking en 
toekomst. Meer promotie van het aanbod én de lift moet er nu eindelijk komen.

 Naast het klassieke verenigingsleven vraagt N-VA - Lennik² ook aandacht voor andere vormen van 
gemeenschapsinitiatieven, zoals buurt- en straatfeesten en dorpsfeesten. N-VA - Lennik² benadrukken het 
gemeenschapsvormende effect hiervan sterk.

 De gemeente biedt logistieke en administratieve hulp aan lokale initiatieven. De dienst Vrije Tijd dient 
voldoende armslag te krijgen.

 Toerisme: Lennik kent kwaliteitsvolle toeristische troeven. We moeten dit optimaal benutten en promoten. 
De gemeente werkt een duidelijke toeristische visie en plan uit. Nieuwe impulsen spreken verschillende 
doelgroepen aan, en brengen onze toeristische en recreatieve troeven dichter bij de mensen. Onder 
meer door info-stoeptegels met QR-codes. We maken werk van de promotie en ondersteuning van onze 
streekproducten, en profileren Lennik als het regionale centrum voor recreatie. Onze wandel- en holle 
wegen verdienen opwaardering.

 Erfgoed: de zorg en het behoud van ons (on)roerend erfgoed is erg belangrijk voor N-VA - Lennik². We moeten 
onze erfgoedwaarden duurzaam onderhouden en restaureren. Een modern onroerend erfgoedbeleid 
waarborgt de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onze leefomgeving. Het is bovendien een 
waardevolle investering in de aantrekkingskracht van onze streek. Lennik wordt lid van de Intergemeentelijke 
OnroerendErfgoedDienst Pajottenland & Zennevallei. De werking van de erfgoedconvenant wordt 
verdergezet door verlenging van het lidmaatschap in de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

 Naar de toekomst toe wordt een kerkenbeheersplan een belangrijk aandachtspunt.

 We pleiten voor een jaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs (‘De CultuurPrins’) voor verdienstelijke individuele 
personen of verenigingen op cultureel vlak. Daarnaast dient het ereburgerschap in ere hersteld te worden.

 De actieve werking van de overkoepelende Cultuurraad en het overleg met de socioculturele verenigingen 
zal meer worden gevoed, gestimuleerd en opgevolgd vanuit het gemeentebestuur en de dienst.
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Lennik, Bruisend (Handels-)centrum

Visie 

Lennik moet ten volle haar rol van winkelgemeente binnen het Pajottenland uitdragen. Een dynamisch 
aanbod van handel en diensten en een stevige economische structuur zijn mee bepalend voor de levens- en 
woonkwaliteit van een gemeente. N-VA - Lennik² wil een kernversterkend handelsbeleid waarin handelaars 
nauw worden betrokken, en ook de deelgemeenten niet worden vergeten. Ook het parkeerbeleid en de brede 
toegankelijkheid worden hier op afgestemd. De gemeente geeft impulsen en regisseert. 

Lennik, Bruisend (Handels-)centrum
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 N-VA - Lennik² wil bevorderende maatregelen om de lokale handelszaken ‘ook in al de deelgemeenten’ beter te 
ondersteunen. Daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan starters. Lennik als koopcentrum wordt gepromoot.

 De gemeente vormt de schakel met hogere instanties. N-VA - Lennik² wil een laagdrempelige toegang tot 
informatie. Ondernemers moeten op de hoogte zijn van bestaande regelingen en mogelijkheden. Hier staat 
de gemeente in voor doeltreffende communicatie en opvolging.

 Handelsverenigingen en zelfstandige ondernemers krijgen inspraak en kunnen zich op elkaar afstemmen. 
De Raad voor Lokale Economie (RLE) is een belangrijke spreekbuis voor onze handelaars waar zij voldoende 
gehoord worden.

 We blijven inzetten op herwaardering en verfraaiing van de dorpskernen die bijdraagt aan een 
winkelvriendelijk dorpscentrum.

 Met (muzikale en andere) evenementen in openlucht, feest- en eindejaarsversiering, bebloemingsactie, 
vergroening kunnen we de levendigheid en aantrekkingskracht van de kernen stimuleren.

 Op de Markt van Lennik moet gratis draadloos internet kunnen worden aangeboden. Bij positieve evaluatie 
kunnen ook andere pleisterplekken aan bod komen in de hele gemeente.

 Voor de verhoging van de toegankelijkheid (fysiek) moeten eindelijk goedkope mobiele drempelplaten voorzien 
worden, voor andere vormen van brede toegankelijkheid wordt een beleid uitgewerkt in samenwerking met 
handelaars.

 We willen Lennik als marktcentrum verder uitbouwen: de wekelijkse handelsmarkt en boerenmarkt, 
jaarmarkt, maandelijkse antiek- en rommelmarkt, zomerse happening, ... 

 De gemeente zal Lennikse ondernemingen betrekken bij openbare aanbestedingen.

 We hechten veel belang aan de Lennikse landbouw met aandacht voor innovatieve en milieuvriendelijke 
toepassingen. Door de introductie van slimmere verdienmodellen en duurzame technieken verbetert de 
leefbaarheid van landbouwbedrijven op economisch, ecologisch als op sociaal vlak.

 We besteden aandacht aan landbouw in de ruimtelijke ordening, organiseren landbouweroverleg en willen 
de ontwikkeling van een streekvisie.

 We zoeken stimulansen voor de korte keten-economie voor onze producenten, in het bijzonder van land-
bouwproducten.

N-VA - Lennik² wil  
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Sportieve	Gemeente

Visie 

Sport is een belangrijk sociaal bindweefsel in onze gemeenschap. Sporten is gezond en brengt de mensen dichter 
bij elkaar. Daarom wil N-VA - Lennik² zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. De gemeente zorgt voor de 
nodige infrastructuur en omkadering voor sportverenigingen en recreatieve sportbeoefenaars. Samenwerking, 
een toegankelijke sportbeleving en een breder bewegingsstimuleringsbeleid zijn daarbij ook aandachtspunten. 

Sportieve	Gemeente
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 De basisinfrastructuur moet een kwaliteitsvol en verscheiden sportaanbod waarborgen. De gemeente 
zal die sportinfrastructuur tegen aanvaardbare prijzen ter beschikking stellen aan clubs en individuele 
sportbeoefenaars. Door een goede samenwerking met scholen of privé-eigenaars kan dit aanbod nog 
worden vergroot, zonder hoge investeringen. Wij willen dan ook inzetten op een multifunctioneel aanbod 
waar medegebruik een rol in kan spelen.

 De sportdienst speelt een centrale rol in de communicatie tussen clubs, scholen, individuele sporters 
en sportraad. Deze dienst kan samen met alle actoren initiatieven nemen die mensen van alle leeftijden 
aanzetten om te sporten en bewegen.

 Enkele goed gekozen sportevenementen plaatsen Lennik op de kaart en bieden topkwaliteit in eigen 
gemeente. We willen dergelijke sportmanifestaties bevorderen en promoten.

 De Pajot-jogging met de Lennikse scholen blijft een vaste waarde, net als andere gekende sportevenementen 
waar Lennik intussen voor bekend is.

 Op korte termijn moet de bestaande infrastructuur van de erkende individuele clubs worden verbeterd.

 Betere zaalsporten-accommodatie, een multifunctioneel sportveld, modernisering van de sporthal-
infrastructuur zijn nodig.

 Onze gemeente moet inzetten op zachte recreatiemogelijkheden (groene ruimtes, fietsroute- en wandel-
wegennetwerk).

 Mogelijkheden voor toegankelijke buiteninstallaties voor fitheid zullen worden bekeken.

 We blijven samenwerken in de sportregio Pajottenland.

 Het gemeentelijk sportbeleid moet ook kansen bieden aan de groepen die het minder goed hebben in de 
samenleving. Daarom willen wij inzetten op een toegankelijke sportbeleving met sociaal aanvaardbare 
tarieven.

 Ook de deelname aan sportactiviteiten door mensen met een beperking willen we stimuleren.
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Ruimte voor Jeugd

Visie 

Kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om zichzelf te ontplooien. Het is een taak van de gemeente hier ruimte 
voor te creëren. N-VA - Lennik² gelooft in het stimuleren van jongeren die initiatief nemen, experimenteren en 
verschillende activiteiten organiseren. Onze erkende jeugdverenigingen spelen voor Lennik een essentiële rol in 
het jeugdbeleid, en verdienen dan ook stevige ondersteuning. 

Ruimte voor Jeugd
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 N-VA - Lennik² wil de Lennikse jongeren dichter bij de verschillende jeugdverenigingen brengen. Dat bevordert 
de sociale integratie van jongeren in hun omgeving. Jongeren en verenigingen moeten gemakkelijk hun weg 
vinden naar de gemeentelijke jeugddienst. Die biedt advies en omkadering bij het opzetten van (nieuwe) 
initiatieven. Erkende jeugdverenigingen kunnen genieten van ondersteuning op vlak van administratie, 
accommodatie en subsidiëring. Zo kunnen ze zich volledig toeleggen op hun kernactiviteiten.

 N-VA - Lennik² wil het aanbod voor jongeren tussen 12 en 16 jaar vergroten. 

 Er worden lokalen ter beschikking gesteld als repetitieruimtes voor jonge muzikanten of voor andere 
initiatieven van jongeren die buiten een erkende vereniging actief zijn. Ook hier kijken we naar de 
mogelijkheden voor een verhoogd medegebruik.

 N-VA - Lennik² vindt het belangrijk dat jongeren veilig kunnen fuiven in eigen gemeente. Hierbij wordt 
rekening gehouden om overlast zoveel mogelijk te beperken. Organisatoren worden door de gemeente 
opgeleid en ondersteund. In overleg met veiligheidsdiensten en preventiewerk, en met het occasioneel 
inleggen van nachtbussen voor grote evenementen kunnen we meer veiligheid bieden aan onze jeugd.

 We willen de Lennikse jeugdraad waarderen, verruimen en hun rol versterken. De adviezen die zij 
formuleren, vertalen de stem van kinderen en jongeren die anders geen stem zouden hebben, en zorgen 
voor betrokkenheid van de jeugd bij het uittekenen van het beleid. 

 Ook voor onze jeugd zijn goede voet- en fietspaden, verbindingen openbaar vervoer van belang. 

 De gemeente blijft verder samenwerken met het Huis van het Kind Pajottenland, in het kader van onder 
andere opvoedingsondersteuning. Het Lokaal Overleg Kinderopvang moet ten volle zijn rol kunnen spelen. 
Het consultatiebureau van Kind en Gezin willen we in Lennik behouden.

 Er moeten terug meer speeltuinen komen. Ook speelpleinen en speelstraten zijn zinvol.

 We willen streven naar het behalen van het label “Kindvriendelijke gemeente”.
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Veelzijdig Onderwijs

Visie 

Onderwijs maakt een essentieel deel uit van ieders opvoeding tot volwaardige burgers van onze samenleving. 
Het blijft belangrijk dat ouders en scholen samenwerken aan de ontwikkeling en toekomst van onze kinderen en 
jongeren. Ook de gemeente speelt een belangrijke rol door bij te dragen aan infrastructuur, toegankelijkheid, 
veiligheid, communicatie, samenwerking en coördinatie. 

Veelzijdig Onderwijs
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 Kwaliteitsvol pluralistisch basisonderwijs met gepaste accommodatie en in verbondenheid met de lokale 
gemeenschap, moet gegarandeerd kunnen blijven in onze gemeente.

 Volgens N-VA - Lennik² moet de gemeente haar rol als lokale onderwijsregisseur optimaal invullen. We 
voeren een onderwijsbeleid waarbij constructief wordt samengewerkt met andere lokale actoren zoals 
andere scholen, ouders, politiediensten, sociale diensten en huisartsen, kinderopvang, dienst Vrije Tijd.

 Lennik beschikt over een breed scholenaanbod. N-VA - Lennik² pleit daarom voor een onderwijsraad die 
de onderwijsmateries in de gemeente coördineert. Op die manier wordt netoverschrijdend samenwerken 
makkelijker. De onderwijsraad fungeert als ondersteunend platform. Hier worden beleidslijnen uitgetekend 
over spijbelproblematiek, taalbeleid, armoede, sociale integratie en verkeersveiligheid, culturele en sportieve 
activiteiten. Alle lokale onderwijsinstanties zijn hierin vertegenwoordigd.

 We geloven in de meerwaarde van samenwerking en ondersteuning tussen gemeente en scholen, rond 
projecten op vlak van cultuur, bibliotheek, gedichtenwedstrijd, sport, milieu, ontwikkelings-samenwerking, 
11-novemberherdenking, opvang, en zo meer. Dit kan de wederzijdse betrokkenheid van scholen en lokale 
gemeenschap nog meer ten goede komen.

 Het belang van de culturele invulling van schoolvoorstellingen willen we verhogen. Zo kan het 
schoolprogramma als middel dienen om cultuur en kunst begeleid te introduceren bij kinderen en hen ervan 
te laten proeven.

 Het daadwerkelijk verbeteren van verkeersveilige schoolomgevingen is voor ons een prioritair aandachtspunt.

 De kwaliteit van het taalonderwijs is voor N-VA - Lennik² een grote zorg. Het Nederlands is van groot belang. 
Daarnaast moet er in het onderwijs ook voldoende aandacht zijn voor andere talen. Het aantal kinderen dat 
thuis geen Nederlands spreekt, neemt toe. N-VA - Lennik² wil hierop inspelen door het aanbieden van extra 
taallessen aan zowel kinderen als hun ouders opdat zij zich voldoende kunnen inburgeren in onze gemeente.

 Op het vlak van kunstonderwijs hebben we in Lennik een bloeiende Academie voor Woord, Muziek en 
Dans, die kansen en verdere ondersteuning verdient. Ook is uitbreiding met een beeldende kunst-afdeling of 
tekenacademie tekenacademie hier een optie.
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Veilige & Propere Gemeente

Visie 

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is één van de belangrijkste kerntaken van de lokale overheid. 
De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op het voorkomen van inbraken, criminaliteit, 
vandalisme, zwerfvuil en overlast. Wij geloven in goede afspraken en preventie alsook een doordacht en kordaat 
beleid om gevoelens van straffeloosheid en van onveiligheid bij de burger aan te pakken. Ook een verzorgde 
openbare netheid en aangename dorpsinrichting zijn belangrijke factoren om de leefkwaliteit en het algemeen 
welbevinden te bevorderen in de gemeente. 

Veilige & Propere Gemeente
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#LennikKanBeter!

Beleidsaccenten 

 Een veilige gemeente: dit gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers 
zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt 
immers als geen ander.

 We zijn er ons van bewust dat er binnen de huidige budgettaire en maatschappelijke context veel gevraagd 
wordt van de politie en haar medewerkers. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nog mogelijkheden zijn om 
enerzijds efficiëntiewinsten te boeken en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening door de politie nog 
te verbeteren.

 In de Vlaamse rand kunnen de gevolgen van een Brusselse criminaliteitsproblematiek snel onze leefwereld 
meer en meer binnendringen, dat willen we tegen gaan. We willen daarom de bestuurlijke handhaving in 
Lennik verhogen om van onze gemeente een veilige thuishaven te maken. Er zijn momenteel al heel wat 
instrumenten in handen om georganiseerde criminaliteit in onze regio te voorkomen maar deze kunnen nog 
beter benut worden. 

 We hernemen ons idee van duidelijke eenduidige huisnummers, voor een optimale vindbaarheid door o.a. 
hulpdiensten.

 Tegen de overlast van foutparkeren dient beter opgetreden te worden.

 De meerwaarde van de aanwezigheid en activiteit van de Brandweer en het Rode Kruis in onze gemeente 
willen we verder ondersteunen.

 De aanwezigheid van AED-toestellen kan uitgebreid worden (hartveiligheid).

 Vervuiling trekt verergering aan. Hiertegenover stellen wij regelmatige en gerichte zorg voor netheid van 
dorpskernen, straten en pleinen in Lennik, zo kan de gemeente zorgen voor een positief welbevinden.

 Blijvend investeren in een duurzaam beleid met verzorgde wegen, fietspaden, voetpaden en wandelwegen, 
is eveneens van groot belang hiervoor. Ook het zorgzaam onderhoud en de rustgevende, groene inrichting 
van onze begraafplaatsen gaat ons zeer ter harte.

 We pleiten voor een duidelijk en systematisch opvolgingsbeleid van opengebroken straten, fietspaden, voetpaden.

 Verbetering van de dorpsinrichting en -verfraaiing in alle deelcentra van de gemeente, toegankelijke 
infrastructuur, voldoende zitbanken en voldoende verlichting blijven permanent in de aandacht.

N-VA – Lennik²
gelooft	in

preventie	en	een
doordacht en

kordaat beleid om
gevoelens van 

straffeloosheid	en 
onveiligheid aan 

te pakken
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 21 gedreven kandidaten voor een beter Lennik

1. Geert De Cuyper
Ik ben gehuwd met Hilde Lippens en sedert 1989 zetel ik in de Lennikse 
gemeenteraad. Van 2001 tot 2012 was ik schepen en gedurende 
deze boeiende periode is het steeds mijn objectief geweest het 
maximum te halen uit mijn schepenbevoegdheden. Er werd samen 
met gemeentelijke ambtenaren en leden van de adviesraden, heel wat 
gerealiseerd voor jeugd, cultuur, milieu, plattelandsbeleid, voetwegen, 

ontwikkelingssamenwerking, gemeentelijke academie, … Tijdens deze 
legislatuur ben ik fractieleider van N-VA – Lennik², met 8 leden de 
grootste fractie van de huidige gemeenteraad in Lennik. Vanaf 1 januari 
2019 stop ik na 40 jaar mijn beroepsloopbaan als advocaat en wens mij 
als kandidaat-burgemeester vanaf dan volledig in te zetten voor deze 
boeiende gemeente. Voorts ben ik ook voorzitter van voetbalclub KFC 
Lennik en mede-organisator van de Prinsvieringen.

Samenwonend met mijn partner en zoontje Lukas in centrum Lennik. 
Sedert jaren zet ik mij in voor Lennik en het Pajottenland, sinds 2010 als 
Kamerlid en vanaf 2012 als gemeenteraadslid. Het pleegouderstatuut 
kwam onder mijn impuls. Ik blijf ijveren voor een betere justitie met 
eigen Vlaamse rechtbank en volwaardig parket om criminaliteit beter

	 2.	Kristien	Van	Vaerenbergh

te bestrijden. Lennik snakt naar een nieuw, beter en transparant beleid 
ten dienste alle Lennikenaren. Leefbaarheid primeert op mobiliteit. 
Lennikenaren voelen zich thuis in een groene omgeving zonder 
wildgroei aan bouwprojecten. Een veilige streek met behoud van het 
Vlaamse karakter, daar ga ik voor met Uw steun!

3. Erik O

Ik ben geboren en getogen Lennikenaar, gehuwd met Lieve De Smet en 
kandidaat voor Lennik². Aan politiek doen, voor velen tegenwoordig een 
scheldwoord, een negatieve inschrijving op je CV … Spijtig dat het zo ver 
is gekomen. Voor mij is aan politiek doen een engagement, zorgen dat 

iedere Lennikenaar zich goed in zijn vel voelt en fier kan zijn op zijn 
gemeente, zorgen dat je elke burger recht in de ogen kan kijken en 
het algemeen nut nastreven. Blijvend werken aan een groen, warm en 
Vlaams Lennik, waar open ruimte geen ijdel begrip is.

Ik ben 26 jaar oud en woon samen met Joren Vanden Brande in de Henry 
Dunantstraat. We hebben een zoontje van 2 jaar oud, Vic. Professioneel 
ben ik werkzaam als raadgever lokaal beleid op het kabinet van minister 
Weyts. De afgelopen bestuursperiode heb ik door constructieve 
oppositie te voeren toch mijn stempel kunnen drukken op het beleid. 

 4. Lien De Slagmeulder

Denk maar aan mijn voorstel tot het invoeren van het SAVE Charter, 
de aankoop van AED toestellen of het invoeren van de huisdier sticker. 
Dierenwelzijn en (verkeers)veiligheid zijn dan ook de thema’s waar ik 
mij voor zal blijven inzetten.

Ik ben 52 jaar, kandidaat voor N-VA Lennik, en volg al jaren de 
politiek onder impuls van mijn vader Jan, die kandidaat was voor 
N-VA Gooik. Ik woon al 25 jaar in Lennik en groeide eveneens op in 
een Vlaams geëngageerde familie, als kind trok ik jaarlijks mee naar 

 8.	Kristien	Schets

de Ijzerbedevaart in Diksmuide. Als bezige bij, zowel op het werk als 
privé, wil ik mij ten volle inzetten, voor de verkeersveiligheid van onze 
kinderen en tegen de vervuiling van onze gemeente.

5. Christel O

Ik ben een geboren Lennikse, getrouwd met Serge Vanderschrick, mama 
van Sophie en Eline, en sinds vorig jaar meter van Nathaniël. Ik woon op 
de Schapenstraat en ben ambtenaar bij de Europese Commissie, meer 
bepaald bij de Luchtvaartdirectie van het Directoraat Generaal voor 
Mobiliteit en Transport. Gemeenteraadslid, lid van de Politieraad Pajot-

tenland, afgevaardigde bij de Lennikse seniorenraad voor NVA-Lennik², 
en actief in het gemeenschapsleven van Sint-Martens-Lennik. Sinds een 
tiental jaar houd ik mij ook bezig met de financiën van de Kerkfabriek 
Sint-Martinus. Bijdragen aan een Vlaams, veilig en groen Lennik blijft 
voor mij de hoogste prioriteit.

9. Gun Mignon 

Ik ben eind 2014 samen met Inge en onze 3 tieners van Sint-Kwintens 
naar Sint-Martens-Lennik verhuisd en werk als procesverbeteraar en ik 
initieer LEAN. Ik ben een actief gemeenteraadslid en engageer me in 
organisaties als KFC Lennik met “De Slimste Kwis ter Wereld”, VC Lennik 
dames, … en was actief in de Prinskroegentocht, LENNIK (A) LIVE, …

Alle publicaties van de verkiezings-campagne van N-VA – Lennik² en de 
maandelijkse digitale krant “Lennikse Tribune” zijn van mijn hand. Mijn 
drijfveren zijn Vlaams, mobiliteit, toegankelijkheid en een luisterend 
oor voor de Lennikenaar. De speelkaarten die u in de bus kreeg waren 
een leuke creatieve oefening.

Gelooft u, net als ik, in een beter Lennik? Dan verdien ik uw stem. 
Met mijn internationale professionele ervaring en mijn banden 
met verscheidene Lennikse verenigingen wil ik van Lennik een nog 
aangenamere plek in ons Pajottenland maken. Ik zal mijn jeugdig 
enthousiasme inzetten om onze beloftes in de praktijk om te zetten en 

 6. Jasper De Bruyn

niet langer de Lennikse kiezer te misleiden met getouwtrek en 
aankondigingspolitiek. Met onze focus op een duurzaam en Vlaams 
beleid zal onze N-VA – Lennik² lijst uw stem niet ongehoord laten. Geef 
ons  de kans om te bewijzen dat het anders kan!

HELPEN IS MIJN VAK … WERKEN IS MIJN HOBBY! Ik ben 6 jaar OCMW-
raadslid en help graag op het jaarlijks Seniorenfeest. Ik heb een heel 
sociale job als kassierster bij Carrefour in Ninove. Ben zeer actief 

 10. Viviane Tielemans

en blijf niet bij de pakken zitten, grote dierenvriend en houd van 
mensen en Vlaamse muziek. De natuur in Lennik is mij heel dierbaar, 
Lennik moet groen blijven! Lennik kan én verdient beter. We gaan 
ervoor, Samen Sterk!!

7. Peter Berckmans

50 jaar jong en onafhankelijk kandidaat voor Lennik². Ik woon in 
Eizeringen met Sigrid, Hannelore en Margaux. Sociaal betrokken in 
het lokale leven via actieve deelname in school- en sportverenigingen, 
tevens lid van het jaarmarktcomité. Ik heb een breed interesseveld, 
bijgevolg koos ik voor een geslaagde opleiding tot handelsingenieur. Als 

manager leid, coördineer en voer ik financiële projecten uit. Het brengt 
me in contact met allerlei mensen, in verschillende sectoren, in binnen- 
en buitenland. Ik wil mijn opgebouwde kennis en ervaring inzetten om 
een sportieve gemeente, een mensvriendelijke leefomgeving voor jong 
en oud uit te bouwen. Een Lennik dat gezellig bruist van activiteit.

N-VA – Lennik²
#LennikKanBeter!
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#LennikKanBeter!

11. Wim Durang
Als fractiewoordvoerder in OCMW-raad & Vast-Bureaulid OCMW, zet ik 
me constructief en actief in voor sociaal (kansen)beleid, goed bestuur 
en kwaliteitsvolle dienstverlening. Oud-Gemeenteraadslid. Ben Kern-
bestuurslid bij Lennik Kwadraat en gedurende 24 jaar secretaris en 
redacteur van publicaties. Ik werk graag vrijwillig mee in o.a. bestuur 
Cultuurraad, bib en kunstenraad, verenigingen & project-werkgroepen.

Ik ben voorzitter & medeoprichter geweest van Jeugdraad en Jeugdhuis. 
Ben oud-kandidaat parlementsverkiezingen voor VU-ID en SLP (Spirit) 
en ex-nationaal partijraadslid VU en Spirit. Nu onafhankelijk. Ik kom op 
voor: een open, solidair, duurzaam en vooruitstrevend bestuur, een 
groen, verkeersveilig, creatief en levendig Lennik waar iedereen zich 
thuis kan voelen. www.wimdurang.be

15 Jos François

59 jaar kandidaat N-VA Lennik. Ik ben getrouwd en heb 1 kind. 
Pepingenaar, maar sinds 2 jaar wonende te Goudveerdegem, Sint 
Martens Lennik. Ik was de aanzet tot buurtfeesten in onze straat. Werkte 
als zelfstandige in vervoer en machinebehandeling. Medeoprichter 
N-VA Pepingen. Ondervoorzitter, penningmeester, OCMW-raadslid, … 

Geloof in de visie die N-VA uitstraalt. Ben fier op wat Vlaanderen 
uitstraalt: economie, cultuur, ondernemingschap, … Verder werken aan 
de verandering. Heb 2,5 jaar als expat in het buitenland gewoond en 
daar interessante ervaringen opgedaan.

19 Kelly Van Vlaenderen

Ik ben 38 jaar en ik werk intussen al 15 jaar als leerkracht in het 
secundair onderwijs in een school in Halle. In mijn vrije tijd maak ik 
graag wandelingen met de hond in ons mooie groene Lennik en spreek 
ik graag af met vrienden. Vanuit mijn job in het onderwijs en mijn 
functie als secretaris bij wandelclub de Lennikse Windheren, gaan mijn

interesses en bekommernissen vooral uit naar jeugd en trage wegen. 
Ik ben intussen ook al 12 jaar gemeenteraadslid in onze gemeente 
en begin het reilen en zeilen in onze Lennikse gemeente intussen 
heel goed te kennen. Bij Lennik Kwadraat voel ik me goed, er is echte 
samenwerking en respect voor mensen.

Ik ben kandidaat als lid van N-VA en Lennik². Ik ben samen met mijn 
vrouw Marie-France Bellemans, die zelf ook actief is in verenigingen, 
de ouder van Yana. Mijn mama is Viviane Tielemans, huidig OCMW-
raadslid. Ik ben werkzaam als coördinator bij een groot gasbedrijf. Mijn 
hobby’s zijn paarden, landbouw en organiseren. Lennik moet een gezellig

 12. Dirk De Smedt

dorp blijven en geen stad worden. Iedereen is welkom in Lennik, mits 
een goede inburgering. Woongelegenheid in Lennik moet kunnen ten 
goede komen aan eigen inwoners en kinderen. Het steunen van onze 
verenigingen is belangrijk, want zij doen de gemeente leven. 

Henry Dunantstraat 11, gehuwd, 2 kinderen en 1 kleinkind. Beroepsmatig 
was ik de medewerker van de informatieambtenaar van de directe 
belastingen en het Contactcenter Financiën. Als één van de oudste 
kandidaten in onze groep ben ik nog vol energie om de kwieke en minder 
mobiele senioren in onze gemeente te ondersteunen. Ik nam ook reeds

 16 Daniël Van der Sypt

in 1994 en in 2000 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Reeds 
jaren actief in het verenigingsleven in Lennik, kernbestuurslid Lennik 
Kwadraat, vrijwilliger bij Kind en Gezin en het Centrum voor Algemeen 
Welzijnswerk Halle-Vilvoorde en in de organisatie van de Rommel- en 
Antiekmarkt Gaasbeek.

44 jaar, Voorzitster van N-VA Lennik. Ik woon samen met Daniel en ben 
nu bijna 20 jaar woonachtig in Lennik. Professioneel gezien ben in actief 
als verantwoordelijke binnen een selectie en rekruteringskantoor. 
Mijn passie is de juiste match vinden tussen werkzoekenden en bedrij- 

 20 Bé Fries

ven. Technologie boeit me enorm en ik vind het dan ook belangrijk dat 
een gemeente hierin mee evolueert en ook nieuwe technologieën ter 
beschikking stelt van haar inwoners. Laten we samen van Lennik een 
bruisende gemeente maken!

13. Gilberte Heyvaert

Ik ben een rasechte Lennikenaar, ik ben opgegroeid in het gehucht 
Goudveerdegem. Ik woonde daar samen met mijn mama en broer naast 
mijn grootmoeder, nonkel, tante en kozijn. Toen ik huwde verhuisde ik 
naar Sint Martens Lennik. Reeds 15 jaar baat ik in de deelgemeente 
Gaasbeek restaurant Land van Gaasbeek uit. Ik heb 2 kinderen, 

2 schoonkinderen en 2 kleinkinderen. Tuinieren en lezen zijn 2 van mijn 
meerdere hobby’s. N-VA is de partij die mij het nauwst aan het hart ligt. 
Deze partij staat voor eerlijkheid, transparantie en standvastigheid. 
Daarom geloof ik ook in een goed beleid met N-VA in Lennik!

17 Kristel De Vos

Ik ben onlangs 50 geworden en ik ben bijna 30 jaar gehuwd met Guy De 
Win en moeder van vier twintigers. Als kind ben ik aan de hand van mijn 
vader zaliger vaak op stap geweest om de Gooikse Volksunie te steunen 
en ben dus opgegroeid in een Vlaams geëngageerde familie. Zowel als 
echtgenote, moeder alsook in mijn job als begeleidster en coördinator

in een dagcentrum voor mensen met een beperking, is mijn drijfveer 
altijd gestuurd geweest door een koestering voor de juiste humane 
waarden. Ik draag respect, gelijkwaardigheid, oprechtheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. 

21 Karel Van Belle
Ik ben onafhankelijk kandidaat voor Lennik Kwadraat met een 
uitgesproken interesse voor milieuzaken. Ik ben geboren Lennikenaar, 
57 jaar en bewees gedurende meer dan 25 jaar mijn sociale ingesteldheid 
en mijn inzet voor de mensen van Lennik als gemeentelijk ambtenaar. 
Vindt u ook niet dat de prijzen op het containerpark te hoog zijn, dat er 
te weinig wordt geïnvesteerd in onderhoud en herstelling van wegen, 

dat de kerkhoven er belabberd bijliggen, dat bouwpromotoren hun 
goesting doen en dat u te weinig inspraak krijgt in de bouwprojecten, 
dat er op de Markt van Lennik geen parkings hoeven te  verdwijnen, 
dat een eendrachtig en eensgezind bestuur zonder interne twisten de 
dienstverlening aan de bevolking ten dienste zou komen, dat het tijd is 
voor verandering in Lennik? Mijn motivatie om, met kennis van zaken, te 
werken aan deze verandering is sterker dan ooit!

Gehuwd met Maurice, moeder van Yves en Kurt, en grootmoeder van 4 
kleinkinderen. Al 52 jaar woon ik in Eizeringen. Als onderwijzeres heb ik 
veel kinderen leren lezen en schrijven, eerst in Eizeringen en daarna in 
Sint-Kwintens. Daarom word ik grappig genoeg soms nog aangesproken 
met ‘juf Lydia’. Ik voel me nog zeer energiek, heb groene vingers en

 14	Lydia	Panneels-Uyttenhove

werk iedere zondag heel graag achter de toog van ons familiecafé in 
Eizeringen. Ik sta niet graag in de belangstelling, maar ik voel me goed 
onder de mensen. Daarom wil ik ijveren voor een landelijke, leefbare 
en gastvrije gemeente waar het aangenaam leven is. Als onafhankelijk 
kandidaat steun ik deze ploeg omdat Lennik beter kan.

62 jaar, Kandidaat voor N-VA Lennik. Ik woon samen met Bé Fries, heb 
twee gehuwde dochters en drie kleinkinderen. Ik kwam 35 jaar geleden 
uit Anderlecht naar Lennik wonen. Ben voormalig bedrijfsleider en 
ambtenaar, was twintig jaar medewerker van het Living Tomorrow pro- 

 18 Daniel Weemaels

ject. Ik ben arrondissementeel bestuurslid en lid van de nationale N-VA 
partijraad en wil niet dat Lennik een uitloper wordt van Brussel. Ik wil 
wel dat alle inwoners de facillteiten krijgen die een moderne gemeente 
moet bieden.
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14 oktober 2018 is een belangrijke datum voor Lenniks toekomst.
Aarzel niet om ons te helpen in het overtuigen van vrienden en buren  

dat	Lennik	nood	heeft	aan	een	ander	en	nieuw	bestuur.
Ons vastberaden team wil werk maken van een frisse wind in het bestuur.

Verantwoordelijke uitgever: Geert De Cuyper, Dorp 33, 1750 Lennik  -  Verkiezingsdrukwerk 14/10/2018


