
Bij de parlementsverkiezingen van 1999 was Wim Durang
jongerenkandidaat op de VU-ID-lijst. Daarna was hij
tweemaal kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en
werd 1e en 2e opvolger voor de gemeenteraad. 
Bij de huidige verkiezingen van 7 juni 2009 zal Wim
opnieuw kandidaat zijn. “Omdat het te belangrijke verkie-
zingen zijn om niet een duidelijke keuze te maken” (Wim).
Wim was geruime tijd actief als nationaal partijraadslid bij
Volksunie en Spirit. Hoewel zijn partij, zoals andere, wel
eens van naam is veranderd, is hij altijd lid gebleven en
volgde steeds eenzelfde politieke lijn, waarin hij zich nog
altijd uitstekend herkent: Spirit /VlaamsProgressieven,
(met partijvoorzitter Geert Lambert), wat ondertussen SLP
heet, de Sociaal-Liberale Partij. 

Al van in het begin vervult Wim bij LENNIK 2000 de
secretarisfunctie. Hij werkte mee aan verschillende verkie-
zingen, o.m. aan campagnes van Etienne Van Vaerenbergh. 
Ook houdt Wim al tien jaar de website van LENNIK 2000
draaiende. 
Wim werkt voor een vormingsinstelling. Daarnaast is hij al
sinds de adolescentie actief als vrijwilliger in verenigingen
en adviesraden. Hij is voormalig voorzitter van de
Lennikse jeugdraad en het jeugdhuis en was perswoord-
voerder hiervoor en voor de Lennikse jeugdhappening
(2000-2004). Momenteel werkt hij vooral mee in diverse
gemeentelijke adviesraden en vooral culturele initiatieven.
Ook komt hij soms in de aandacht als amateurkunstenaar. 

LENNIK 2000 is een bij uitstek lokaal samenwerkingsver-
band, niet gebonden aan een nationale politieke partij.
Met deze onafhankelijke en dynamische ploeg werken we
permanent aan één gezamenlijk, opbouwend project,
precies op maat van onze gemeente  (zie ons programma
van LENNIK 2000).
Wie actief is bij LENNIK 2000, heeft de vrijheid om op
bovengemeentelijk niveau militant te zijn voor een
nationale politieke partij, en eventueel deel te nemen aan
parlementsverkiezingen. 

LENNIK 2000 geeft dus ook geen gericht stemadvies bij
andere dan gemeentelijke verkiezingen. Wel zijn we fier dat
mensen uit onze groep zulk engagement opnemen. We
steunen hen daarin: zich politiek engageren is belangrijk en
positief!

Ook onze schepen Geert De Cuyper liet eerder al weten dat
hij kandidaat is op 7 juni, en wel op de N-VA-lijst. Zowel
Geert als Wim blijven gemeentelijk samenwerken binnen
de groep van LENNIK 2000, in uitstekende verstandhou-
ding. 
Het is een bijkomend bewijs dat LENNIK 2000 een open,
productieve en actieve groep is.

LENNIK 2000 wil ook Wim gelukwensen met zijn
engagement

WIM DURANG OPNIEUW KANDIDAAT BIJ PARLEMENTSVERKIEZINGEN

* Schrijf in op onze elektronische Nieuwsbrief!
* Contactinfo van gemeentediensten, huisarts van wacht, enz.
* Bevoegdheden & samenstelling van Schepencollege, OCMW 
* De Lennikse gemeenteraadsleden: rangorde, voorkeurstemmen, opvolgers
* Lennikse links op het internet. Exclusieve luchtfoto’s van Lennik.
* Lennikse activiteitenkalender. Werken in Lennik. 
* Herbekijk de uitgaven van dit infoblad van LENNIK 2000, van 2001 tot nu!

RIJK AAN INFO: ONZE WEBSITE: www.lennik2000.be


