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dE JAcHT Op dE VOLmAcHTEN.
In dit nummer vind je terug hoe je kan (laten)
stemmen via een volmacht.
In een democratie is het normaal dat mensen
die ziek zijn, slecht te been, op reis enz… toch
hun stem kunnen uitbrengen. Ook hun mening
telt!
Was het vroeger zo georganiseerd dat enkel fa-
milieleden met een volmacht konden gaan
stemmen voor een familielid, dan werd dit voor
de vorige gemeenteraadverkiezingen danig
aangepast. Vanaf dan kon iedereen gaan
stemmen met iemands volmacht, een familie-
band was niet meer nodig. Normaal als men
bekijkt hoe onze samenleving is veranderd.
men kon met een volmacht gaan stemmen
maar per persoon kon men dit maar één maal
doen.
En dit hebben we geweten. We laten ter-
zijde welke partij zich bezig hield om volmach-
ten van mensen te verzamelen. dit is zes jaar na
de feiten niet meer relevant maar toch moet
dit feit ons van het hart.
Gewoonweg omdat in gemeenteraadsverkie-
zingen elke stem van belang is. mensen “nauw
verbonden” met mensen die niet “goed te

been” zijn, lieten hun een volmacht onderteke-
nen. daarna verdeelden zij die volmachten
(volgens onze info was de top ongeveer 100
volmachten, gevolgd door iemand met rond
de 60 volmachten) voor hun kandidaat /kandi-
daten onder hun vertrouwensmensen. Het
kwam er op neer dat de mensen die hun vol-
macht gaven zelfs niet wisten wie voor hen ging
stemmen. Er was zo een geval dat een oudere
vrouw haar volmacht gaf aan een wild-
vreemde terwijl haar inwonende zoon wel is
gaan stemmen (en dit dus zonder de volmacht
van zijn moeder). Let wel op volgens de wet is
dit volkomen legaal, naar de geest van de wet
is hier wel iets op te zeggen.
Niet alleen benadeelden zij hierdoor andere
partijen maar ook hun eigen mensen op hun
lijst. Zij ontzegden hun op dat moment de
voorkeursstemmen. Ondermeer hierdoor kreeg
men een vertekend beeld in de uitslag.
Onze partij kaartte dit feit kort na de verkiezin-
gen (dus 6 jaar geleden) aan bij elke fractielei-
der in het Vlaamse parlement (de wetgeving
voor gemeenteraadsverkiezingen wordt ge-
stemd door het Vlaamse parlement) en bij de
minister-president. Slechts één reactie kreeg ik

op dat moment. Een telefoontje. met de me-
dedeling dat ik eigenlijk wel gelijk had maar …
dat kon men niet op papier zetten.
Vorig jaar verstuurden we opnieuw dergelijke
mail. Immers men was bezig om de wetgeving
voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te
passen. U kan het al raden ……...geen reactie
van de traditionele partijen.
Wat kunnen we hieruit  leren? per volmacht
stemmen is prachtig en noodzakelijk. Toch is het
beter dat degene die de volmacht onderte-
kent weet wie in zijn naam gaat stemmen en
dat zij/hij deze persoon ook vertrouwt dat zij/hij
weldegelijk gaat stemmen zoals de volmacht-
gever dit wenst. We roepen de volmachtgevers
op om hun volmacht zomaar niet mee te
geven als een gewoon papiertje. Van onze
kant gaan we onze getuigen opdragen om de
werkwijze van het stemmen per volmacht zeer
aandachtig te volgen. Hierdoor kunnen we het
gebruik beter in kaart brengen en …. eventueel
hiervoor klacht neerleggen. Van
onze kant gaan we de verbintenis
aan dat we geen volmachten
gaan ophalen en …. eigenlijk
misbruiken. Erik O    Fractieleider

U zal het reeds gemerkt hebben. Overal beginnen de eerste verkiezingspanelen

te verschijnen. de aanstormende gemeenteraadsverkiezing op 14 oktober

zal ook invloed hebben op de inhoud van dit blad.

Vanaf nu staat ons blad in het teken van de gezamenlijke lijst van N-VA—LENNIK².

de rubriek “Het hoekje” zal niet telkens meer in ons blad verschijnen.

Je vindt in dit blad wel in de toekomst ondermeer de voorstelling van de

kandidaten van onze lijst N-VA - LENNIK², aspecten van de verkiezingen

(zoals hoe stemmen, hoe stemmen per volmacht, …..),

eventueel verkiezingsnieuws en zoveel meer. (de redactie)

dE 19 KANdIdATEN !

En dit zijn ze dan: de 19! Niet de 19 gemeenten van
het gewest Brussel maar de 19 die zich zullen inzet-
ten voor de verkiezingen. In de volgende afleverin-
gen van dit blad worden ze u voorgesteld. We
kunnen nu al stellen dat we inzetten op verjonging
en vernieuwing.

Al onze kandidaten zijn bereid, indien ze worden
verkozen, om hun mandaat op te nemen.
Er is ook geen enkele familieband tussen de kandi-
daten waardoor zij hun mandaat niet zouden kun-
nen opnemen (band vader-zoon, vader-dochter,
moeder–dochter, man en vrouw).



Het einde van het schooljaar in de Lennikse acade-
mie is steeds een speciale aangelegenheid. Ener-

zijds worden de diploma’s uitgereikt, anderzijds geeft
de academie een demonstratie van alle richtingen.
Het moet gezegd worden: onze academie staat er!

momenteel worden we overstelpt door enquêtes.
Het feit dat de verkiezingen op til zijn zal daar niet
vreemd aan zijn.

Wij vroegen ons af of het zinnig is de mensen te bevra-
gen nu net voor de verkiezingen en welk effect dit
geeft, enz.

U kan deze enquête ofwel kopiëren ofwel gewoon hier
af knippen en deponeren in de verschillende brieven-
bussen in winkels enz….. de enquête zal ons wel
bezorgd worden.

de volgende beweringen zouden we u graag
wil len voorleggen:

1. persoonlijk contact met de gemeentelijke manda-
tarissen is belangrijker dan het invullen van een
enquête:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

2. men houdt rekening met de resultaten van de en-
quêtes:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

3. Ik ben er zeker van dat ik de resultaten van deze
bevraging zal te weten komen:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

4. Ik ben zeker dat de resultaten van een bevraging
zullen terechtkomen in een partijprogramma en dat
deze partij dit zal uitvoeren:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

5. Ik hou van het invullen van de zoveelste enquête:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

6. Ik ben zeker dat het houden van enquêtes een echt
beeld geeft van wat leeft bij de bevolking:

Akkoord � Niet akkoord � Geen mening �

Onlangs werd ons verkiezingsprogramma voorgesteld
aan de pers. Wij vinden dat elke partij klaar en duidelijk
moet stellen hoe zij de toekomst ziet van Lennik en
welke initiatieven zij willen nemen. Aan nietszeggende
slogans heeft niemand een boodschap. Tevens
nemen we de traditie over van LENNIK2000 die dit
deed voor elke verkiezing. dit programma vindt u bin-
nenkort terug in de bus. We splitsten het op in vier
delen. Een paar sfeerbeelden van de persconferentie.

ENqUêTE OVEr dE ENqUêTES

VErKIEZINGSprOGrAmmA
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LENNIKSE AcAdEmIE

LENNIK KWAdrAAT ( LENNIK² ) is de opvolger van de lijst
LENNIK2000 en zal ook handelen in de

gedachtegang van LENNIK2000

LENNIK KWAdrAAT ( LENNIK² ) is de enige open Lennikse lijst
en dit reeds sinds 1994.

LENNIK KWAdrAAT ( LENNIK² ) is een samen-
werkingsverband van mensen met verschillende ideeën, doch
dezelfde aandachtspunten: Vlaams, milieugericht, progressief,

aandacht voor het culturele en verenigingsleven.

Het voornaamste was en blijft: het beste zoeken voor onze
gemeente zonder bemoeienissen van nationale partijen

en belangen vreemd aan onze gemeente vermijden.

Onze leuze blijft nog steeds:
LENNIK VLAAmS en GrOEN.



de aanleg van een terrein voor petanque in de
Sint-Elooiwijk, Smidstraat, werd gerealiseerd door
de gemeente.

Vorige maand “trachtte” ONAV zijn 20ste verjaar-
dag te vieren (zie vorig blaadje). Evenwel waren
de weergoden de markt niet goed gezind.

Ernest Vankelecom hield zijn feestrede dan maar
voor een “select publiek”. Een tweede poging voor
feestviering zondag 23 september.

Ook de leden van het seniorenturnen hielden
onlangs een feestje!

WANNEER KAN U BIJ VOLMACHT STEMMEN?
Soms moet u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal om
te stemmen. U kan een andere kiezer in uw naam laten
stemmen. U geeft die andere kiezer hiervoor een volmacht.

TWEE DOCUMENTEN ZIJN NODIG:
- het volmachtformulier A95 ("de volmacht")
- het gevraagde attest waarmee de kiezer bewijst dat hij     
niet zelf kan gaan stemmen.

U KAN EEN VOLMACHT GEVEN IN EEN BEPERKT AANTAL GEVALLEN:
omwille van medische redenen (medisch attest), beroeps-
of dienstredenen in het buitenland of u dient te werken (at-
test van de werkgever), bij vrijheidsbeneming (attest van de
directie van de strafinrichting), om privé-redenen tijdelijk in
het buitenland (attest van de burgemeester) U kan een vol-
macht geven aan iedere andere kiezer. Er zijn geen andere
voorwaarden. de oude regel die het beperkte tot familie-
leden bestaat niet meer. de volmachtkrijger kan per verkie-
zing maar één stem bij volmacht uitbrengen.

WANNEER MOET U HET ATTEST AANVRAGEN BIJ DE BURGEMEESTER?
Uiterlijk op 13 oktober 2012.

WAT MOET DE VOLMACHTKRIJGER DOEN IN HET STEMLOKAAL?
de persoon die namens u stemt geeft allebei de formulieren
af aan de voorzitter van het stembureau bij wie u moet
gaan stemmen: zowel het volmachtattest (formulier A95)
als het attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland
(formulier A96a).
Uw volmachtdrager moet aan de voorzitter ook volgende
documenten kunnen voorleggen:
zijn eigen identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief
uw oproepingsbrief, nl. de oproepingsbrief van de kiezer in
wiens naam hij komt stemmen.

WAT ALS U GEEN VOLMACHT WIL GEVEN OF U BENT TE LAAT OM DIT NOG TE REGELEN?
U kan vragen aan een familielid of vriend om naar het stem-
bureau te gaan waar u moet zijn om te stemmen en daar
af te geven:
medisch attest
een ondertekende brief waarin u de reden uiteenzet
waarom u niet kan komen stemmen .

WAAR MOET DE VOLMACHTKRIJGER STEMMEN?
de persoon aan wie u uw volmacht geeft is de volmacht-
krijger.
Hij gaat in uw naam stemmen.
de volmachtkrijger moet dit doen in het stemlokaal waar u
(de volmachtgever) moet stemmen, bij het stembureau dat
op uw oproepingsbrief staat.

MEER INFO EN OOK EEN VOLMACHT KAN U VINDEN OP ONZE WEBSITE:
www.lennikkwadraat.be    www.vlaanderenkiest .be

SENIOrENTUrNEN

rOmmEL- EN ANTIEKmArKT
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STEmmEN pEr VOLmAcHT

OpENBArE WErKEN

de “Weeg” in Lennik en Ternat draait op volle
toeren, dit dankzij de vrijwilligerswerking. Onder de
vrijwilligers ook mannen. Eind juni organiseerde men
om hun inzet te belonen een etentje in “de voet
van Keizer Karel” in Wambeek.

dE “WEEG”



Trachten Open VLd, cd&V, Sp.a
en Groen om BHV te splitsen. met
langs Vlaamse kant zelfs een min-
derheid aan Vlaamse parlements-
leden. We hebben deze splitsing
verschillende malen veroordeeld.
dat we hier niet alleen in staan is
duidelijk, gelet op de standpunten
van juristen en professoren.
Onlangs vernamen we dat ere-
burgemeester Willy de Waele en
voorzitter van onze gemeente-
raad (en die we waarderen voor
zijn ingenomen standpunt op dit
vlak) de voorgestelde splitsing niet
genegen is. In zijn open brief aan
alle parlementairen:
“VErLAAT dEZE ANTIVLAAmSE
rEGErING EN dUrF OpKOmEN, -ZOALS dE FrANSTALI-
GEN HET VOOr HUN GEWEST EN HUN GEmEENScHAp
dOEN-,  VOOr dE BELANGEN VAN VLAANdErEN EN dE
VLAmINGEN dIE U VErKOZEN HEBBEN EN AAN WIE U
VErANTWOOrdING VErScHULdIGd IS.”
U kan het allemaal lezen op de webblog:
willydw.wordpress.com. (7/6/2012)
Wij vragen ons af …………wat doen de traditionele partijen en
meer bepaald zijn eigen politieke familie? Om hen (de traditio-
nele partijen) te herinneren aan de eerste Splits BHV-manifestatie
in maart 2005, twee “sfeerfoto’s” en waarbij meermaals geroe-
pen werd:  “geen toegevingen meer” ….. de werkelijkheid wordt
anders. dank u wel!

Heeft u onze verjaardags-
kalender gevonden in de
bus? We vonden dat we
Lennik een origineel ge-
schenk mochten geven,
zeker nu in het prinsjaar.
Een 'altijddurende' kalen-
der  met weetjes uit de
geschiedenis van Lennik
en prachtige foto’s uit Len-
nik en zo veel meer.

Niet gevonden in de bus?
Je kan hem later nog be-
komen door gewoon een
mailtje te sturen naar
info@lennikkwadraat.be
met naam en adres en
vermelding “Kalender”.

Of bel naar Ernest Vankelecom: 02/532.48.77.

EN ONdErTUSSEN ...

www.lennik2000.be of www.lennikkwadraat.be
onze vertrouwde website met alle informatie over ons en
onze gemeente. Inmiddels bestaat hij al meer dan10 jaar
en is één van de volledigste websites over Lennik. Het is
bijna niet te geloven welke informatie werd opgebouwd
sinds het begin.

www.facebook.com/LENNIKKWAdrAAT
meer en sneller de actualiteit van Lennik met
kans op reageren. Laat je “verleiden”
en word vriend van onze facebook-pagina.
Op beide plaatsen op het internet vind je
heel vlug onze persmededelingen /
onze visie over bepaalde Lennikse “politieke” problemen.

NIEUW: Nu ook op TWITTEr: 
http://twitter.com/LennikKwadraat 

LENNIK KWAdrAAT op het internet
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dagelijks rijden honderden auto’s hem voorbij, dagelijks heeft
hij talrijke bewonderaars, dagelijks spelen kinderen of rusten
wandelaars even uit aan de voet van prins, de trots van

Brabant.
Op 9 september 2012 wordt zijn 20ste verjaardag gevierd!
Als voorbereiding hiertoe heeft Lennikenaar Karel meert, samen
met het prinscomité, een praatshow in elkaar gestoken tijdens
dewelke men antwoorden kreeg op vele vragen zoals: hoe komt
het dat prins op het marktplein van Lennik staat en hoe is men
er in geslaagd de realisatie van dergelijk groot en kostbaar
standbeeld financieel rond te krijgen? Alles is gestart met het
idee van het intussen overleden kamerlid daan Vervaet die naar
het voorbeeld van het standbeeld van de Friese Koe in Leeu-
warden (Nederland), een monumentaal Brabants trekpaard
wenste te laten plaatsen in Lennik, kantonhoofdplaats van het
pajottenland.
Hij nam in 1986 contact op met zijn vroegere dorpsgenoot Geert
de cuyper die, samen met Etienne Van Vaerenbergh (toen bur-
gemeester), Godelieve Eeckhout en nog enkele anderen, in
1989 zijn overgegaan tot de oprichting van de vzw ‘ Steunkomité
de Brabander voor Lennik’ die zou instaan voor de realisatie van
dit project. Terwijl beeldhouwer Koenraad Tinel druk bezig was
met het maken van dit standbeeld, zocht het Steunkomité intus-
sen naarstig naar sponsoring en andere inkomsten (verkoop van
prinsenpenningen, verkoop van kleine bronzen paardjes, …)
om dit hele project te realiseren.
Uiteindelijk werd in aanwezigheid van 10 000 kijklustigen prins
eindelijk op zijn sokkel gezet op zondag 6 september 1992.
dit imponerend beeld dat symbool staat voor het agrarisch
cultureel erfgoed van het pajottenland siert sindsdien het
marktplein van Lennik.

Geert dE cUYpEr

prINS BINNENSTE BUITEN

prins-verjaardagskalender
LENNIK KWAdrAAT


