
Vooruit met Lennik!
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 8 oktober 2006

Samen Lennik kleur geven
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SAMEN LENNIK KLEUR GEVEN

We kunnen het verschil al 
 met kleine dingen maken,

alleen met kleingeestigheid zal 
 men niet vooruit geraken.



SAMEN
* aanmoedigen van samenwerking tussen de Lennikse verenigingen, 

want samen kan je nieuwe dingen realiseren

* stimuleren van wijkfeesten, om mensen korter bij elkaar te brengen

* ruimte voor kinderen en de jeugd

LENNIK
* verkeersveilige inrichting van de wegen, goed onderhoud van alle 

verkeerswegen; ook � etspaden, voetpaden, enz.

* de administratie voor mensen die iets aanvragen of nodig hebben,
eenvoudig houden

KLEUR 
* onze dorpscentra mooi, netjes en gezellig maken, zodat het leven er 

aangenaam is

* culturele activiteiten voor een divers publiek organiseren, zorgen 
dat iedereen aan zijn trekken komt

GEVEN
* de gemeente moet geleid worden door een ploeg die correct 

bestuurt, en oplossingen zoekt die ook op lange termijn goed zijn

* een gemeentebestuur dat mensen niet veroordeelt, 
maar juist kansen geeft

* een verdraagzaam Lennik, waar iedereen 
zichzelf kan zijn: een kleurrijk Lennik

Waarom komen twee progressieve kandidaten op voor LENNIK 2000?
 Omdat we geloven in de kracht van samenwerking, en omdat LENNIK 2000 

het hardst werkt voor Lennik!  Sympathiek zijn en to� e ideeën hebben, 

is niet genoeg: het is de praktijk die telt, zes jaar lang. LENNIK 2000 toont het 

meest de constante werkkracht om dingen echt vooruit te helpen hier in Lennik. 

Het Lennikse belang staat bij ons voorop, zonder partijpolitieke spelletjes of 

instructies “van hogerhand”.  Wij willen niet koppig aan de zijkant blijven, maar 

ons steentje bijdragen.

Doet LENNIK 2000 veel voor groen- en sociaal beleid?
 Ja, Lennik speelt een voortrekkersrol in de streek voor natuur- en milieubeleid! Daar 

mogen we � er op zijn. Ook het sociaal beleid verbetert met tal van initiatieven, 

o.a. de uitbreiding van de service� ats, voorziene sociale huurwoningen, 

de oprichting van de Lennikse Sociale Raad, en de Seniorenraad, maatregelen voor 

mindervaliden, het werk aan een eigen sociaal beleidsplan, enz.

Is er in Lennik al veel verbeterd de voorbije jaren?
 Absoluut! Er is de grote inhaalbeweging in het herstel en verstandig onderhoud 

van onze straten, voetwegen, bermen. Je kan de baan natuurlijk niet maken zonder 

ze open te gooien, maar eens de werken af zijn, is de last rap vergeten. Met de vele 

plannen die al op de sporen gezet zijn, gaat Lennik er steeds verkeersveiliger op 

worden!  De verbetering van het gemeentelijk informatieblad, de gemeentelijke 

website, de modernisering van de gemeentediensten zijn belangrijke realisaties. 

 De goede samenwerking van het gemeentebestuur met actieve adviesraden levert 

resultaten op. De cultuurwerking, het jeugdbeleid en allerlei initiatieven brengen 

mensen samen, en dat versterkt de sociale samenhang van onze gemeente. 

Daarom krijgen die acties zoveel kansen van LENNIK 2000.

Wat vind je belangrijk in de komende bestuursperiode?
 Verdere toepassing van het doordacht Lenniks mobiliteitsplan (slechts weinig 

Vlaamse gemeenten hebben zo’n plan!), inclusief de heraanleg van het centrum. 

Ons uniek Marktplein en het nabijgelegen Masiusplein zullen er veel mooier 

uitzien binnenkort! We verwachten ook veel van de geplande groen ingerichte 

parkeerruimten in en rond het centrum.  Een brede dienstverlening door de 

gemeente aan de Lennikenaren. Al is de Lennikse bevolking nogal welvarend, er 

moeten steeds aandacht en voorzieningen zijn voor mensen die ondersteuning 

kunnen gebruiken.  Verdere versterking van het cultureel aanbod. Uitbouw van 

onze toeristische troeven. Zorg voor ons erfgoed en onze Pajotse eigenheid.

 Ten slotte verdient Lennik bestuurders die van Lennik en van mensen houden!

Poelstraat 1A 
1750 Lennik
Tel. 0476/34.21.76
E-mail : wim.durang@gmail.com

• Veelzijdige job in vormingswerk.
• 1ste Opvolger Gemeenteraad (2002-2006).
• Secretarisfunctie LENNIK 2000.
• Werkt mee aan de Lennikse beleidsplannen voor 
 Cultuur, Jeugd, Bibliotheek.
• Ex-voorzitter jeugdraad en jeugdhuis.
• Medeoprichter jeugdhuis en jeugdhappening.
• Voormalig nationaal kaderlid VU en Spirit.
• Verzorgt de website www.lennik2000.be

Vooruitstrevend Positiefdenkend Teamspeler

Komt op voor gelijke kansen en diversiteit, 
voor samenwerking en actieve vernieuwing.

In de voorbije 6 tot 12 jaar kon ik mee aan de wieg staan van prach-
tige nieuwe projecten: de jeugdraad, jeugdbeleidsplannen met hun vele 
nieuwe actiepunten, het jeugdhuis, de jeugdhappening, culturele week-
ends, het cultuurbeleidsplan, … Ik kon meewerken aan de uitbouw 
van LENNIK 2000 en ook bijdragen aan nationale politieke vernieuwing. 
Allemaal boeiende initiatieven, waarbij samenwerking met vele andere 
vrijwilligers, een solidaire en zichtbare meerwaarde geeft! Daar voel ik 
me goed bij. Die vooruitgang kan ook op andere vlakken.

Meer info:
www.lennik2000.be/wim2006

Wim Durang
7e kandidaat

Frans Vandersteenstraat 73, 
1ste verdieping, 
1750 Lennik
Tel. 0475/73.36.38

Verkoopster.
Progressieve kandidate met sympathie voor de socialistische beweging.
Gehuwd met Mike Degraeve, brandweerman in het korps van Lennik.

Samen met het volledige team van LENNIK 2000 wil ik bouwen aan een 
betere toekomst voor diegenen die het in onze samenleving minder goed 
hebben.

Enerzijds is gemeentepolitiek een zaak voor bekwame en ervaren men-
sen met een toekomstvisie. Deze vind je bij LENNIK 2000.
Anderzijds is ook de inbreng van nieuwe kandidaten in de gemeente-
politiek, die hun gedachtengoed tot uiting willen brengen, broodnodig. 
Deze kans krijg ik bij LENNIK 2000.

Sonia Deblander
8e kandidaat

Een zonnebloem wil ik zijn
Met liefde, respect en vertrouwen
wil ik het welzijn in Lennik behouden.
Ik sta klaar voor jong en oud
en zet me in voor het natuurbehoud.
Met dit team wil ik er staan
We zullen er zeker voor gaan.

Een zonnebloem wil ik zijn
Met liefde, respect en vertrouwen
wil ik het welzijn in Lennik behouden.


