
GEERT DE CUYPER KANDIDAAT BIJ VOLGENDE VERKIEZINGEN VLAAMS PARLEMENT

Geert De Cuyper, Eerste Schepen van Lennik, met ondermeer als bevoegdheid cultuur en milieu voor onze plaatselijke lijst
LENNIK 2000, maakte op 24 december  tijdens een persconferentie op het gemeentehuis bekend dat hij aansluit bij N-VA. 
Hij krijgt een plaats op N-VA's Vlaams-Brabantse lijst bij de komende verkiezingen voor het Vlaams Parlement, in juni 2009. 

Geert De Cuyper, advocaat, is van jongsaf sterk geïnteresseerd in politiek, en was actief in de voormalige Volksunie. Hij was
eerder al een kandidaat op VU-Kamerlijsten in '95 en '99. Met de splitsing van de VU is hij enkele jaren uit de bovengemeen-
telijke politiek getreden. Nu wil hij opnieuw op een hoger politiek niveau mee kandideren, en dit via de N-VA. 
Op gemeentelijk vlak blijft Geert echter, zoals voorheen, bestuurslid en schepen voor en binnen de groep van LENNIK 2000.
Met volle overtuiging werkt hij verder aan de verwezenlijking van het vernieuwend programma van LENNIK 2000 voor onze
gemeente. Sinds 1982 neemt Geert De Cuyper in Lennik deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, en werd verkozen in de
gemeenteraad in 1988. Hij is schepen sinds 2001. 

Er zal geen plaatselijke afdeling van N-VA in Lennik opgericht worden.

LENNIK 2000 is een bij uitstek open en lokaal samenwerkingsverband,
niet gebonden aan één of andere nationale politieke partij. 

Sinds 1994 groepeert LENNIK 2000 gemotiveerde mensen van over de
gehele gemeente, van alle leeftijdscategorieën, met diverse achter-
gronden (mensen uit de vroegere VU, onafhankelijken en in het begin
SP.a) en aandachtspunten. 

Met deze onafhankelijke en dynamische ploeg werken we permanent
aan één gezamenlijk, opbouwend project, precies op maat van onze
gemeente. Dit project kan men terugvinden in ons programma van de
gemeenteraadsverkiezingen, dat u steeds kan consulteren op onze
website.. 
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LENNIK KEURT SUBSIDIEREGLEMENT GOED VOOR DE AANKOOP VAN ECOLOGISCH
WAARDEVOLLE GEBIEDEN. 

De gemeente Lennik is reeds jaren begaan met het milieu en men kan het
stellen, ze is één van de koplopers in het Pajottenland om maatregelen te
nemen voor de bescherming van haar natuur. Denken we maar aan de
subsidieregeling voor de aanleg van inlandse hagen, natuurwaardevolle
elementen, de voetwegencommissie, aanleg van poelen, educatief
wandelpad enz. De druk van de grootstad en de bezorgdheid om in
Lennik gezond te kunnen leven en wonen is hier niet vreemd aan. Op de
gemeenteraad van oktober ging Lennik, op voorstel van de Schepen van
Milieu, Geert De Cuyper, nog verder in deze bescherming van onze
omgeving. Het is een feit dat de aankoop van gebieden door natuur-
verenigingen een zeer goed instrument is voor het behoud en het beheer
van natuurgebieden.
Hierdoor worden de meest kwetsbare gebieden op de beste manier
beheerd en blijft de biodiversiteit behouden of zelfs verhoogd. Om de
natuurverenigingen een beetje meer armslag te geven in het vinden van
fondsen voor de aankoop van deze waardevolle natuurgebieden keurde
men een subsidiereglement goed. Het bedrag dat de gemeente zal geven
kan maximaal 10 procent bedragen van het totale aankoopbedrag. 


