
 Waarom stemmen voor N-VA – LENNIK Kwadraat ? 

 

� zeer getrouwe en actieve aanwezigheid op gemeenteraden, politieraden, vergaderingen en  

bij allerhande activiteiten in Lennik 

 

� onze schepenen hebben hard gewerkt binnen hun bevoegdheden  

(Geert De Cuyper heeft er gedurende deze legislatuur zelfs bevoegdheden bijgekregen) 

� wij hebben dan ook een zeer groot deel van ons programma van zes jaar geleden uitgevoerd 

 

� inspanningen rond evenementen en wedstrijden als "Gaasbeek mooiste dorp" en "Kunst op 

komst", en de 11-juliviering, evenals de vele activiteiten rond het complete PRINS-jaar, 

brachten de Lennikenaren bijeen en versterkten de verbondenheid met en fierheid op onze 

mooie en bruisende gemeente 

 

� i.s.m. adviesraden en andere organen werden tal van Beleidsplannen uitgewerkt, die een 

meerjarenbeleid met visie garanderen, en vaak ook aan de gemeente subsidies opleveren:  

natuurontwikkelingsplan, beleidsplannen voor cultuur en bibliotheek, jeugd, toerisme, 

sociaal beleidsplan, enz.  

 

� onze gemeente beschikt ondertussen over een groot aantal gemotiveerde adviesraden (van 

sportraad, milieu-, jeugd-, cultuur-, kunsten- en erfgoedraad tot commissie voor trage wegen 

of ruimtelijke ordening of bibliotheek), die de inspraak en betrokkenheid van Lennikenaren 

bij het beleid mee waarborgen.  

Samen werden vele knappe resultaten geboekt en initiatieven georganiseerd. De jongste 

nieuwe adviesraad is de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). 

 

� in de afgelopen twaalf jaar bestuur werden meer Lennikse straten hersteld en vernieuwd dan 

ooit tevoren, in alle Lennikse deelkernen, een grote inhaalbeweging was immers noodzakelijk 

 

� na deze nodige grote uitgaven heeft de Gemeente de jongste jaren een grote besparings-

operatie gevoerd, om de financiën stabiel te houden, het financieel beheer blijft onze 

nauwgezette aandacht hebben 

 

� het centrum van Lennik is totaal vernieuwd, wat heropleving en ook privé-investeringen met 

zich meebracht zoals nieuwe appartementen, renovaties, terrassen, nieuwe handelszaken 

 

� het (groeiende) verkeer in de dorpscentra werd gekanaliseerd om onze inwoners en trage 

weggebruikers in Lennik te beschermen (prioriteit verkeersveiligheid) 

 

� het Masiusplein werd eindelijk echt als plein aangelegd met groenperken, banken, 

parkeerruimte, fietsroute, de gerestaureerde dekenij met tuin, enz.  

� bijna al onze gemeentelijke gebouwen werden in de laatste 12 jaar heropgewaardeerd en/of 

gerenoveerd (vaak met beperkte kosten en in eigen beheer, of met subsidies voor de 

beschermde historische gebouwen) 

� mede door de herinrichting wordt de Markt de laatste jaren opnieuw meer gebruikt voor 

activiteiten en evenementen 

 

� er werden grote inspanningen geleverd voor onder andere  milieu, cultuur, jeugd,  

sociale huur-appartementen, verdubbeling van de serviceflats, verhogen van de 

verkeersveiligheid, uitbreiding van de parkeerruimte, dorpsverfraaiing, ... 

 

 



� wij organiseren al jaren het grootste politiek eetfestijn in 

Lennik, volledig draaiend op vrijwilligers 

 

� ook al jaren publiceert LENNIK Kwadraat het meest 

verschijnende politiek infoblad in Lennik, om de 

Lennikenaren te informeren (dit jaar al 15 uitgaven!),  

en daarnaast is er sinds 2011 ook nog het lokaal NVA-infoblad  

 

� wij gaven alle Lennikenaren een zelf samengestelde, unieke PRINS-verjaardagskalender 

 

� we hebben minstens 24 jaar ervaring in huis, maar lanceren tegelijk ook maar liefst  

9 gemotiveerde kandidaten ter vernieuwing 

 

� als eersten in Lennik gaven we duidelijkheid over wie onze lijst zouden trekken  

(1ste Schepen Geert De Cuyper, onmiddellijk gevolgd door volksvertegenwoordiger Kristien 

Van Vaerenbergh), en presenteerden ook 5 sterke nieuwe kandidaten reeds in april 

 

� onze ploeg voert een positieve team-campagne, zonder interne concurrentie 

 

� onze lijst is de enige Lennikse lijst met 19 volwaardige, gedreven kandidaten die elkaar niet 

verhinderen om, indien verkozen, te zetelen (wegens te nauwe familiebanden) 

 

� wij maken geen misbruik van volmachten van bejaarden en minder-mobiele kiezers 

 

� onze lijst bundelt de krachten van de onafhankelijke open Lennikse partij LENNIK Kwadraat, 

een gevestigde waarde, met de jonge Lennikse N-VA-afdeling, met onder anderen 

Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh 

 

� wij stelden eind juni al, als allereersten in Lennik ons (volgens VRT opmerkelijk "uitgebreid") 

verkiezings-Programma voor aan pers en publiek, onder de titel "Project LENNIK 2020",  

in 10 uitgewerkte hoofdstukken. De inhoud, visie is inderdaad het belangrijkste waarom we 

opkomen, daarom deden we dit bewust vóór de presentatie van de volledige kandidatenlijst.  

 

� wij hebben een dynamische eendrachtige ploeg vol creativiteit en vooruitstrevende ideeën, 

dit werd ook al door pers en bestuurders in omliggende gemeenten bevestigd 

 

� als lokale lijst plaatsen wij het algemene belang van Lennik en de Lennikenaren voorop 

 

� onze groep heeft altijd consequent beslissingen en akkoorden gerespecteerd, we behouden 

steeds een constructieve ingesteldheid, wij veranderen niet om de haverklap van mening 

 

� N-VA – LENNIK Kwadraat werkt dagdagelijks concreet aan positieve oplossingen 

 

� Uw vertrouwen waard ! 
 

 

 

Meer informatie vindt u op : 

www.lennikkwadraat.be 

lennik.n-va.be 

 

en onze campagnesite :  

www.levenliefdelennik.be 



 

 

 

 

 

 


