
Verkiezing kernbestuur Lennik Kwadraat  
 

 
Groepsfoto kernbestuur LENNIK KWADRAAT. 

Ontbreken op de foto: Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh, Fried Ringoot. 

 
Eind 2014 hield LENNIK KWADRAAT zijn driejaarlijkse interne verkiezingen. Etienne  
Van Vaerenbergh werd herverkozen als voorzitter, en Wim Durang als secretaris. 
Sinds 2011 is er ook een ondervoorzitter, dat was en is ook voor de komende periode, 
Hans Van Lierde. 
Dirk De Smedt volgt Ernest Vankelecom op als penningmeester. Deze verkozenen  
(niet-mandatarissen) vormen samen met onze gemeentelijke mandatarissen, het 
kernbestuur van LENNIK². 
Gun Mignon, die eerder ook kernbestuurslid was, zit intussen in de gemeenteraad 
(waardoor hij nu via die weg tot het kernbestuur behoort). 
 

20 jaar open lijst LENNIK KWADRAAT 
 
Sinds 1994 is de open lijst LENNIK 2000 in onze gemeente actief. In januari 2012 werd de 
naam officieel gewijzigd naar LENNIK² (LENNIK Kwadraat). Het ‘kwadraat’ verwijst naar 
meerwaarde door samenwerking. 
LENNIK² is immers een uniek samenwerkingsverband: met het betrekken van 
onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid, wil LENNIK² een democratisch 
alternatief zijn, en precies de Lennikse belangen voorop stellen. Heel wat bestuursleden 
zijn dan ook geheel los van nationale partijen. 
 
Volgens zijn doelstellingen, is LENNIK² : een lokale groep, politiek onafhankelijk, waarin 
mensen van over geheel Lennik, met diverse achtergronden en aandachtspunten, 
samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies 
op maat van onze gemeente. Deze open lijst zet zich in, pragmatisch en op duurzame 
wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams 
Lennik.  

…/… 



Onze mandatarissen en beleidsmakers in OCMW en Gemeente leggen verantwoording af 
op onze bestuursvergaderingen én aan het publiek via onze zeer regelmatige publicaties. 
Het infoblad “LENNIK KWADRAAT” is al jarenlang gemiddeld het meest verschijnende 
infoblad over politiek en beleid in onze gemeente.  
Voor 2015 wordt ons infoblad trouwens opgefrist. De collectie staat op 
www.lennikkwadraat.be 
Zo werkt LENNIK² aan een toegankelijk en actief positief beleid.  

Sinds 2012 werkt LENNIK² ook samen in het kartel N-VA - LENNIK².  

De gemeenteraadsfractie van het kartel publiceert daarenboven de maandelijkse 

internetkrant De Lennikse Tribune. 


