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Hans VAN LIERDE-SAYE
Kandidaat  n° 15

Ik woon in de Poelstraat in Sint-Martens-Lennik. Ik ben getrouwd met Kristien Saye, leer-
kracht in het SGI en oud-leidster KLJ SML. Intse (9), Rense (7) en Ianthe (5) zijn onze 
oogappels.

Waarvan kent u mij

Van de Andreas Masiuskring en van het boek Pajottenland, een land om lief te hebben. Van 
de gemeentelijke erfgoeddeelraad en de cultuurraad. Als initiatiefnemer van het erfgoedcon-
venant Pajottenland-Zennevallei, als oud-lid van de milieuraad. Van Pajottenland+, de inter-
gemeentelijke streekorganisatie voor plattelandsontwikkeling of misschien ook van Lennik 
Kwadraat waar ik als ondervoorzitter meeschreef aan het verkiezingsprogramma.

Wat mag u van mij verwachten voor uw steun en stem

Dat ik opkom voor een leefbaar Lennik als landelijke gemeente met een rijk en boeiend 
gemeenschapsleven. Dat ik strijd voor het Vlaamse karakter van Lennik dat open staat voor 
iedereen die er respect voor toont. Dat ik ijver voor een groen en duurzaam Lennik, klaar 
voor de uitdagingen van de toekomst. Dat ik alle kansen geef voor de ondernemingszin in 
Lennik.

Wim DURANG
Kandidaat  n° 9

Ik werk bij een vormingsorganisatie (sociale sector). 

Sinds de oprichting van Lennik2000 in 1994, nu LENNIK Kwadraat, ben ik de secretaris. 

Ik verzorg internetpromotie o.a. www.lennikkwadraat.be en levenliefdelennik.be. 

Ik was twee keer kandidaat bij parlementsverkiezingen. 

Ook ben ik mede-oprichter & ex-voorzitter van Jeugdhuis Qw1i en van de Jeugdraad.

Daarnaast ben ik amateurkunstenaar, actief lid in Kunstenraad & andere culturele raden, 
heb meegewerkt aan Gaasbeek - Mooiste Dorp!, en expo’s “Wakker Lennik”, Gedichten-
nacht, beleidsplannen voor cultuur, jeugd en bibliotheek. 

Ik kom op voor een Lennik dat open, eigentijds, efficiënt en toekomstgericht bestuurd 
wordt, dat zijn eigenheid koestert (Vlaams, groen, landelijk), en verdraagzaam, solidair 
en sociaal is. 

Meer info: www.wimdurang.be



Duurzame energie voor alle Lennikenaren!

Lennikse gezinnen geven jaarlijks samen 9 000 000 € 
uit aan de energiekost in hun woning. Dit is 

gemiddeld 2800 €, 2000 € voor verwarming 
en 800 € voor elektriciteit. Dit geld verdwijnt 
voornamelijk naar het buitenland, Frankrijk 

voor elektriciteit en naar het Midden-Oosten 
en Rusland voor gas en olie.

Met ons plan willen we dit geld in de 
gemeente bij de Lennikenaar houden.

Ten eerste door 50 % energie te bespar-
en op onze verwarmingsrekening door:

- Gratis duurzaam (ver)bouwadvies en 
begeleiding
- Extra financiële steun bij deze 
energiezuinige renovaties
- Ondersteunen van samenaankopen 
van dak-, zoldervloer-, muurisolatie en 
hoogrendementsglas

Op deze manier besparen we in totaal 
3 000 000 € per jaar voor alle Lennikse 

gezinnen of 1000 € per gezin.

Ten tweede door de nog benodigde energie 
voor elektriciteit voor 100 % uit hernieuwbare 

energiebronnen te halen door gezamenlijk te 
investeren in coöperatieve wind- en zonne-energie.

3 windmolens van 2 MW volstaan om volledig in onze 
eigen Lennikse elektriciteitsbehoefte te voorzien.

Coöperatieve investeringen laten de opbrengsten 
volledig terugvloeien naar de gemeenschap, in dit geval 
betekent het dat 450 000 € of 150 € per Lenniks gezin 
jaarlijks terugvloeit.

Tegelijk verminderen we onze CO2-uitstoot jaarlijks met 
13 000 ton of 4 ton CO2 per gezin, bijna 20% van de 
totale CO2-uitstoot, en vermijden we de opwekking van 
13 kg hoogradioactief kernafval per jaar.

Duurzame energie voor alle Lennikenaren. 

Denk globaal, handel lokaal!

Meer info: www.lennikkwadraat.be

Ik wil me met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap!

Mijn grootste aandacht gaat naar duurzame energie, 
20-50-100 voor alle Lennikenaren, daarnaast naar duur-
zame mobiliteit met focus op de zwakke weggebruikers, 
ik wil het marktplein inrichten als ontmoetingsplaats.  

Ik zet me ook in voor de natuur, het Milieu en de land-
bouw in een duurzame relatie, een streng verbod op 
afval storten en verbranden. 1 m² extra natuur per  
Lennikenaar per jaar en structureel overleg met  
landbouwers organiseren.

Geëngageerd – Integer - Vooruitziend 

Politiek wetenschapper, coördinator Kyoto in het Pajot-
tenland, Milieu- en Energiecoördinator, lid AtletiekClub 
Pajottenland, secretaris Educatief centrum de Padden-
broek, lid Milieuraad Lennik, bestuurslid Natuurpunt-
MOL, secretaris Opbouwwerk Pajottenland

Bruno Moens
Kandidaat  n° 11



N-VA – LENNIK²

1. Geert DE CuyPER
2. Kristien VAN VAERENbERGh
3. Erik O
4. Dorien hERREMANS
5. Jasper DE bRuyN
6. Christel O
7. Fried RINGOOT
8. Viviane TIELEMANS
9. Wim DuRANG
10. Lien DE SLAGMEuLDER
11. bruno MOENS
12. Svea VERMEERSCh
13. Gun MIGNON
14. bérénice FRIES
15. hans VAN LIERDE-SAyE
16. Anne WyCKMANS
17. Nils DEKAEZEMAEKER
18. Chris VAN bELLE
19. Ernest VANKELECOM

Geert DE CUYPER
Lijsttrekker 

Wim, hans en bruno zijn jong, en toch al jaren bij  
LENNIK Kwadraat drie van onze meest actieve krachten. 
Ze denken, werken en schrijven mee met een open geest 
en teamspirit, en volgen het gemeentebeleid met gedreven-
heid. 

Ze tonen aan dat ook onafhankelijke Lennikenaren een 
meerwaarde kunnen leveren. 

Als schepen ken ik ook hun waardevolle inbreng en  
vrijwillige inzet in diverse adviesraden en verenigingen  
en bij activiteiten. het zijn denkers, durvers en doeners. 
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