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Tegen de traditie in riep onze fractie zelf de gemeenteraad samen.  
We vonden dat tijdens de drie maanden dat er geen gemeenteraad 
werd gehouden (jawel het was reeds van in juni geleden) er enkele 
zaken zich voordeden die niet meer door de beugel konden. 
Een vernietiging door de gouverneur van een budgetwijziging werd 
afgedaan als een fout van de gouverneur en zijn administratie. Men 
moet het maar doen. Er werd een plan ontvouwd voor de Markt waar 
er zelfs nog geen formele beslissing over werd genomen maar waar 
men wel reeds kosten had voor gemaakt. De vrees bestond tevens 
dat men nog rap rap  verkavelingsvergunningen voor eigen gebruik 
ging afleveren tegen de gangbare reglementen in. Daarnaast bleek 
ook dat men tijdens de verkiezingsperiode middelen ging gebruiken 
die eigenlijk deontologisch niet kunnen. 

Het verloop van de raad was voorspelbaar. De oppositie eerst nog 
een beetje kleineren. Met op het einde nog wat geroep en getier zoals 
op een markt. Maar er kwam geen afdoend antwoord en de normale 
vragenronde werd verboden. Ook geleerd dat een (voltijds betaalde) 
schepen zelf zegt dat het opvolgen van bouwdossiers niet haar werk 
is en ze eigenlijk, zegt ze zelf, niet werkt... Tja 

Eigenlijk opnieuw een afgang voor het gezonde verstand en opnieuw 
verder aanmodderen wat men nu reeds zes jaar doet. Mensen in het 
harnas jagen. Ik kan niet zeggen dat politiek in 
Lennik echt leerrijk of begeesterend is de laatste 
jaren. Het wordt tijd dat we werk maken van de 
geloofwaardigheid van de Lennikse politiek!  

Erik O • Gemeenteraadslid
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  Stemmen per volmacht   

Regelmatig worden onze kandidaten aangesproken door kiezers:  
hoe men moet stemmen per volmacht. We gaan hier graag even op in.

Uw recht. Maar geen misbruik
Spijtig dat we het moeten herhalen: we ontvangen nu opnieuw be-
richten dat sommige kandidaten trachten zoveel mogelijk volmachten 
te verzamelen om zelf te gebruiken. Ze laten hun familieleden en  
kennissen dan vrijelijk gaan stemmen met de volmacht van iemand die 
men zelfs niet kent. Dit gebeurt via rechtstreekse druk of via tussen-
personen.

Regelmatig zijn het hulpbehoevende mensen die niet durven weigeren 
vanuit een afhankelijke positie.

Dit kan natuurlijk niet en kan de bedoeling niet zijn van de wetgever. 
Bedoeling is dat vertrouwenspersonen (naaste familieleden of goede 
vrienden) van de kiezer respectvol gaan stemmen zoals de volmacht-
gever hen heeft opgedragen. Het kan niet dat er een handeltje ont-
staat en dat ‘supporters’ van kandidaten de volmacht gaan misbruiken 
naar eigen goeddunken.

Daarom doen we een oproep aan mensen die in dit geval zitten en 
door psychologische druk, een (slechts half ingevulde) volmacht  
moeten geven, soms tegen hun zin. 
U mag gerust contact opnemen met onze mensen voor bijstand om 
eventueel een juridisch staartje aan dergelijke praktijken te geven. 
Want dit kan wel degelijk serieuze gevolgen hebben voor de “vol-
macht-dragers”.

Een volmacht geef je aan mensen die je vertrouwt, bewust, en niet 
onder druk … Niet meer en niet minder.

Wanneer kan u bij volmacht stemmen? (bron : Vlaamse overheid)
In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer niet zelf naar het stem- 
lokaal gaan om te stemmen.
U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door 
hem/haar een volmacht te geven.
U bent de volmachtgever, hij/zij is de volmachtkrijger.
Het decreet omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat u daarvoor 
nodig hebt.

U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:
Het (ondertekend) volmachtformulier A95: zo geeft u een volmacht.
Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan.
Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:
U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stem-
bureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren. 
U voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.
U bent om beroeps - of dienstredenen in het buitenland.
U voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevesti-
ging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan 
gaan stemmen. Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in 
het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht 
geven.
U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken.
U voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de be-
vestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet 
kan stemmen.
U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
U voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van 
uw beroep blijkt. Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door 
de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister 

bent ingeschreven. Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, 
kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand 
van vrijheidsbeneming. U voegt dan bij de volmacht een attest van de 
directie van de inrichting waar u zich bevindt. In dit geval bent u niet 
verplicht een volmacht te geven.
U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw 
geloofsovertuiging. U voegt dan bij de volmacht een attest van de reli-
gieuze overheid met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 onmoge-
lijk naar het stembureau kan gaan.
U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau 
gaan.U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de 
instelling waar u studeert.
U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven 
vermeld. U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester 
of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 
14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt. U vraagt dat 
attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 
2018. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken. 
Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier 
A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.

Het volmachtformulier vind je terug op de volgende website : 
https://www.vlaanderenkiest.be/sites/default /files/2018-05/A95_
volmacht.pdf 
of u kunt ook steeds aan één van onze kandidaten vragen om de  
nodige info.

Meer info ? Zie website : https://www.vlaanderenkiest.be/

     Voor het eerst stemmen we in Lennik elektronisch. Dit is vrij eenvoudig. 
Wie wil, kan vóór 14 oktober oefenen in het gemeentehuis, het OCMW of 
de bibliotheek.

    GELDIG STEMMEN doe je door 1 lijst aan te duiden (= akkoord met de  
kandidatenvolgorde) of zelf één of (liefst) meerdere kandidaten te kiezen 
binnen de lijst van je voorkeur. 



  Verkiezingscampagne: achter de schermen

Soms wordt ons gevraagd, hoe organiseren jullie een verkiezings- 
campagne?

Eigenlijk kan men dit in verschillende schuifjes verdelen :

1. Het inhoudelijke: visie eerst
Het is maar natuurlijk, en zeker voor onze groep die samengesteld is 
met mensen van de N-VA en LennikKwadraat, waaronder onafhanke-
lijke kandidaten, dat we samen een programma opstellen waar beide 
partners zich in kunnen terugvinden. Na verschillende vergaderingen 
wordt er een visietekst gemaakt die door de verschillende kartelpar-
tijen wordt goedgekeurd.

Eigenlijk zijn we hier zeer fier op want nu reeds elke gemeenteraads-
verkiezing geven we een echt, uitgebreid verkiezingsprogramma uit 
en verspreiden dit over de ruim 4000 brievenbussen van Lennik. De 
meeste andere Lennikse partijen maken hier meestal helemaal niet 
zoveel werk van. 
Wij zijn ook steeds de eersten met ons programma, juist omdat we de 
inhoud en visie zo belangrijk vinden voor onze gemeente. De vorige 
programma’s kan men nog steeds netjes op onze website lezen. We 
hebben niets te verbergen en men kan ons steeds hierop afrekenen.

2. De kandidaten aantrekken: basis en verruiming
Vooreerst gaan we natuurlijk na wie van onze huidige raadsleden 
verder doorgaan (10 van de 11). Dan komt de vernieuwing. Tijdens de 
zes jaar sinds vorige verkiezingen zijn er mensen, door verschillende 
omstandigheden weggevallen en die moeten vervangen worden door 
goede kandidaten. Daarna worden lijsten opgemaakt van mensen 
die we kunnen aanspreken om zich te engageren. Het merendeel van 
de eventuele nieuwe kandidaten werden bezocht door onze kopman 
Geert De Cuyper. Dergelijk werk is iets van lange adem. 
Niet alleen moet men goede, valabele mensen vinden (immers wan-
neer men verkozen is moet men ook zijn mandaat van de kiezer eer 
aandoen), men moet ook rekening houden met evenwichten zoals het 
aantal mannen en vrouwen (helft om helft +1). En dit zullen alle partijen 
beamen, het vinden van dames die dit engagement willen opnemen, is 
niet altijd zo evident. Dus een warme oproep voor de toekomst.

3. De logistiek / het werk van ons campagneteam
Het is steeds onze instelling geweest nu en in de vorige campagnes 
dat we een kwalitatieve hoogstaande campagne willen hebben. 
Kwaliteit in ons drukwerk, éénheid in stijl , de foto’s, de publicaties, 
het gezamenlijk thema uitwerken (dit jaar “#LennikKanBeter” ), de 
affiches (niet te veel wegens eventuele vervuiling van de natuur), 
de opvolging kortom alles wat de deur buiten gaat bij ons tijdens de 
verkiezingscampagne moet in orde zijn en “fijn” zijn om naar te kijken.

Hiervoor hebben we een heus campagneteam samengesteld uit 
onze kartelpartners, bestaande uit het “jonge geweld”. Gun Mignon, 
Wim Durang en Joren Vandenbrande. Zij staan in voor alles wat de 
campagne aangaat. Contacten met de drukker(s), fotograaf, grafische 
vormgeving, web en nieuwe technologie, uitsturen van plakploegen 
en daarbij bovenal ook de knip houden op de uitgaven. 

Immers, per kandidaat kan een lijst maar een beperkt bedrag uitgeven. 
Het is dan ook zeer belangrijk dat deze rekeningen centraal worden 
bijgehouden en er niet teveel wordt uitgegeven. Indien dit niet gebeurt 
en elke kandidaat maar uitgeeft zonder controle is het onmogelijk om 
een waarheidsgetrouwe aangifte te doen na de verkiezingen. We 
plannen dan ook om na de verkiezingen eens bij de andere partijen te 
kijken hoe zij hun verkiezingsuitgaven op een rij hebben.

    Gun Mignon en Wim Durang van het organiserend campagneteam bij het 
beplakken van de officiële borden

     Joren (rechts) maakt o.a. onze filmpjes voor de online campagne.

     Mensen als (v.l.n.r.) Wim Durang, Gun Mignon en Geert De Cuyper 
coördineren permanent onze groeps-campagne achter de schermen



  Mogen we u voorstellen ? 
  (in deze bijdrage stellen we de nieuwe kandidaten voor Lennik Kwadraat)

Lydia Panneels-Uyttenhove 
Eizeringen 
Gehuwd met Maurice, moeder van Yves en Kurt, 
grootmoeder van Jan, Ina, Pieter-Jan en Stijn  

1. Kun je even je politieke interesse schetsen? / Waarom wil je een 
steentje bijdragen aan de gemeentepolitiek? 

Als onderwijzeres heb ik destijds veel kinderen leren lezen en schrij-
ven, eerst in Eizeringen en daarna in Sint-Kwintens. Daarom word ik 
grappig genoeg soms nog aangesproken met ‘juf Lydia’. Het beheer-
sen van het Nederlands – zowel schriftelijk als mondeling - is heel 
belangrijk om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Dat 
geldt zowel voor onze kinderen en kleinkinderen als voor nieuwko-
mers die onze taal nog niet helemaal machtig zijn. In de loop der jaren 
is Lennik op een aantal punten flink veranderd, soms ten goede maar 
soms ook niet. Onze gemeente wordt de laatste jaren volgebouwd en 
hierdoor dreigt het landelijke karakter ervan in het gedrang te komen. 
Wat mij vooral opviel was, dat de voorbije jaren de regels voor de ene 
al wat minder gelden dan voor de anderen. 
En vooral diegenen die de gemeente besturen zouden in deze net het 
goede voorbeeld moeten geven. 

2. Ben je actief (vroeger/nu) in verenigingen, drukkingsgroepen? 
Welke? En wat doe je in de vrije tijd?

Ik ben lid van OKRA Eizeringen. Ik voel me nog zeer energiek, heb 
groene vingers en ik sta iedere zondag achter de toog van ons  
familiecafé ‘In de Verzekering tegen de Grote Dorst’ in Eizeringen.

3. Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur? 

Mijn interesses gaan uit naar onderwijs, mobiliteit, verenigingsle-
ven, veiligheid aan de schoolomgevingen en aan het voetbalveld van 
Eizeringen, en een degelijk beleid voor ondernemers in heel Lennik  

4. Wat zou je graag gerealiseerd zien in Lennik ?

Lennik telt heel wat enthousiaste mensen, die zich inzetten voor het 
verenigingsleven en de gemeenschap. De gemeente kan nog veel 
zaken anders doen om die ondernemende mensen daadwerkelijk te 
ondersteunen.  

5. Volg je de nationale politiek, internationale politiek ? Wat was er 
volgens jou frappant de laatste anderhalf jaar ?  

Wat mij zorgen baart, is de toenemende invloed van bepaalde levens-
beschouwingen in onze samenleving en meer bepaald in de schoolom-
geving, en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen die hierdoor ook 
onder druk dreigt te komen.  

Toen ik in de jaren 60 als lerares aan de slag ging, moest een onderwij-
zeres die in het huwelijksbootje stapte  haar job in het vrij onderwijs 
opgeven. Enkel ongehuwde vrouwen mochten les geven in meisjes-
scholen. Voor mannen in jongensscholen van het vrij onderwijs gold 
een dergelijk verbod niet. Die tijd is gelukkig voorbij, want jarenlang 
hebben tal van mensen zich ingezet voor gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en om het juk van de vroegere katholieke kerk af te werpen. 

Het lijkt erop alsof sommigen de klok op een aantal vlakken willen  
terugdraaien. Persoonlijk vind ik dat religieuze symbolen niet passen 
voor ambtenaren die in contact komen met de burger. Levensbe-
schouwelijke en politieke symbolen horen niet thuis achter een over-
heidsloket. 

6. Waarom voel je je thuis bij N-VA -  LENNIK² ? 
Waarom Lennik Kwadraat ? Wat trekt je aan bij deze groep  ?

Als onafhankelijke kandidaat van Lennik2 steun ik deze ploeg omdat ik 
wil ijveren voor een landelijke, leefbare en gastvrije gemeente waar 
het aangenaam leven en ondernemen is.  

DE LENNIKSE TRIBUNE

Volg onze inzet voor Lennik!

Lees de internetkrant
www.lenniksetribune.be 

Onze maandelijkse nieuwsbrief met visie
Nu al ± 1000 bladzijden nieuws!

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP :

 www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
 www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

www.lennikkwadraat.be
onze uitgebreide website vol informatie

 https://twitter.com/lennikkwadraat



  Een verkiezingsinterview met Geert DE CUYPER  

Voor Het Laatste Nieuws werd er een gesprek gevoerd met de ver-
schillende lijsttrekkers voor deze verkiezingen. We geven een deel 
van het interview weer, om een goed idee te hebben waarover het bij 
deze verkiezingen gaat.

Wat vond je van de voorbije zes jaar ?

Sinds 30 jaar zit ik in de gemeenteraad van Lennik. De wijze van bestu-
ren gedurende de laatste 6 jaar heb ik nog nooit meegemaakt.
Het falend beleid kan samengevat worden als volgt: interne ruzies, 
conflicten, afdanking gemeentepersoneel , totaal gebrek aan woon-
beleid, onverantwoorde dure uitgaven ( o.a. aanstellingen veelvuldige 
studiebureaus, dure aankoop tafel/stoelen in zittingszaal, …), te 
weinig aandacht voor de deelgemeenten, te duur containerpark, 
parkeeronvriendelijk beleid én vooral het gebrek aan uitvoering van 
de aangekondigde grote investeringen (sporthal, gemeentehuis, 
Schapenstraat,...) waardoor de initiële kostprijsramingen voor deze 
investeringen intussen met meer dan 3 000 000 € is gestegen.
De meerderheid houdt voor dat ze er in geslaagd is de financiën te 
saneren en een spaarpot aan te leggen, een fietspad aan te leggen, 
enkele are speelbos te hebben aangekocht, de feestzaal van de 
Academie verder afgewerkt te hebben en enkele ANPR-camera’s te 
hebben laten plaatsen.

Is dat alles ? Uiteraard wordt een spaarpot aangelegd wanneer 
men aangekondigde gebudgetteerde investeringen door een gebrek 
aan daadkracht en opvolging niet uitvoert. Slechts gemiddeld 15 % 
van de geplande investeringen worden jaarlijks uitgevoerd : dus een 
‘stilstaand beleid‘.

Ten slotte, de meerderheid bestaat nog uit 9 van de 19 gemeente-
raadsleden: één te weinig. Het is enkel dankzij de onmisbare steun 
van de onafhankelijke schepen Filip Van Ginderdeuren dat de huidige 
meerderheid aan 10 op de 19 zetels komt en de gemeente – soms wel, 
dan weer niet – kan besturen.

Wat kan er beter in Lennik ?
Een gemeente besturen gebeurt gezamenlijk met alle leden van het 
college, alle gemeenteraadsleden, het gemeentepersoneel, alle leden 
van de adviesraden en de plaatselijke bevolking ( via inspraakmomen-
ten). Er dient opnieuw de nadruk gelegd te worden op de ‘wij-cultuur ‘ 
waarbij men luistert naar en rekening houdt met de mening van anderen.
Bij grote projecten inzake woningbouw dient er rekening gehouden 
te worden met de plaatselijke bevolking, eerder dan steeds maar de 
belangen van de promotoren te behartigen.

Een Toekomstvisie Woonbeleid moet zeer dringend worden opgesteld.
De (grote) investeringsdossiers dienen van nabij opgevolgd te worden.

Het opnieuw creëren van een gezonde werksfeer binnen en onder de 
gemeentelijke diensten.

Ontmoet onze kandidaten: open campagnehuis

Soms komen kandidaten aan de deur … Voor sommigen een wel- 
gekomen moment om iets te vragen. Voor anderen misschien net op 
een vervelend moment, men staat in de douche, men werkt in de tuin, 
men doet net de afwas. Niemand weet hoe u hier tegenover staat.
Daarom is er elke zaterdagochtend vanaf september tot aan de  
verkiezingen een “open moment“ in ons campagne-lokaal in de “7” 
in de Vanderkelenstraat vanaf 10 uur en dit zeker tot 11 uur.
Dus, zit u met vragen of u wenst gewoon kennis te maken met onze 
kandidaten, spring gerust eens binnen en leg ons misschien eens op 
de “rooster” !

Wat werd slecht gedaan ?

De voorbije zes jaar werd de gemeente bestuurd ‘vanuit een ivoren  
toren‘, zonder inspraak en waarbij dossiers van slechts enkele college- 
leden voorrang kregen. 
De talrijke conflicten op en rond het gemeentehuis hebben de kop 
opgestoken waardoor een deel van het gemeentepersoneel op eigen 
initiatief ander werk heeft gezocht, anderen werden afgedankt.

De fout van het falen van de leden van het college werd steeds bij 
anderen gelegd.

De achterstallige gelden ( meer dan 5 miljoen euro ) die de gemeente 
Lennik sinds 2013 ontvangen heeft ingevolge de hervorming van de 
Brandweer, zijn opgesoupeerd aan nutteloze uitgaven, gebrek aan 
zuinig en doordacht beleid, gebrek aan opvolging van grote investe-
ringsdossiers ( feestzaal Jo Baetens, gemeentehuis, Schapenstraat, 
lift in de bib, ….. )

Hierdoor is de kostprijs van deze werken intussen met miljoenen euro’s 
gestegen en zal deze nog stijgen. De Lennikenaar zal wel betalen... 

Het totaal gebrek aan visie inzake woonbeleid zodat de kern van 
Lennik ingevolge de zeer vele bouwprojecten de laatste tijd eerder 
‘verstikt‘ wordt i.pl.v. ‘verdicht‘.

Waar wil N-VA-LENNIK Kwadraat in de toekomst zijn accenten leggen ?

Het uitgangspunt is het welzijn van de Lennikenaar en het beschermen 
van het Vlaams, groen en landelijk karakter van Lennik.

Lennik moet een gemeente op maat van de Lennikenaren blijven, met 
een geleidelijke aangroei van haar bevolking.

Een verandering van stijl en politieke cultuur bij het besturen van de 
gemeente (meer open en met respect).

Het opnieuw daadwerkelijk betrekken van adviesraden bij het  
gemeentelijk beleid.

Aansluitend bij het motto ‘ denken, durven, doen ‘ en rekening houdende 
met de kerntaken van de gemeente willen we gaan voor een dyna-
misch beleid met langetermijnvisie (o.a. inzake wonen, alternatieve 
energievormen, verminderen afval, oprichting Toegankelijkheidsraad, 
weren van sluip- en doorgaand verkeer, voet- en fietspadennetwerk, 
bijsturen parkeerbeleid, accommodatie voor cultuur, jeugd en sport, 
uitbouwen sociaal beleid met aandacht voor senioren en alleenstaan-
den, beschermen van lokaal cultureel erfgoedbeleid, meer aandacht 
voor Noord-Zuidbeleid, Lennik als koopcentrum promoten, samen-
werking en coördinatie inzake onderwijs).



  Klare wijn  

1 Geert
De Cuyper

8 Kristien 
Schets

15 Jos 
François

2 Kristien Van 
Vaerenbergh

9 Gun  
Mignon

16 Daniël  
Van der Sypt

3 Erik  
O

10 Viviane  
Tielemans

17 Kristel  
De Vos

4 Lien De  
Slagmeulder

11 Wim  
Durang

18 Daniel  
Weemaels

5 Christel  
O

12 Dirk  
De Smedt

19 Kelly Van 
Vlaenderen

6 Jasper  
De Bruyn

13 Gilberte 
Heyvaert

20 Bé  
Fries

7 Peter  
Berckmans

14 Lydia Panneels- 
Uyttenhove

21 Karel  
Van Belle

N-VA - Lennik2 #LennikKanBeter

N-VA - Lennik2

Zoals de meeste Lennikenaren weten is onze lijst en gemeenteraads-
fractie een kartel-samenwerking tussen Lennik Kwadraat en de 
Lennikse N-VA.

Lennik Kwadraat was voorheen gekend onder de naam LENNIK 2000. 
De geschiedenis van de groep werd reeds uitvoerig beschreven in dit 
blad. 
LENNIK 2000 werd al in 1994 als vernieuwende lokale partij samenge-
steld uit leden van de Volksunie, mensen uit het verenigingsleven en het  
middenveld en in beginsel onafhankelijk en later, jawel, mensen  
verbonden aan de SP.a. Inmiddels, de tijd staat niet stil, verbrak de 
SP.a zijn band met onze groep (in 2006). In 2001 ging de voormalige 
Volksunie nationaal uit mekaar. Sommige mensen van Lennik2000 
(Lennik Kwadraat) namen een lidkaart van N-VA of Spirit terwijl  
anderen hun onafhankelijkheid bleven bewaren.

Sinds 2011 is er in Lennik ook een N-VA-afdelingsbestuur naast het  
bestuur van LENNIK². De oorspronkelijke leden van Lennik Kwadraat  
 
 

konden volgens de statuten lid blijven van beide groepen. Nieuw- 
komers dienen te kiezen. 
Om het klaar en duidelijk te stellen en op vraag van verschillende  
Lennikenaren, geven we daarom graag de samenstelling van onze lijst.

Zoals altijd wensen we klare wijn te schenken.

Tevens kunnen wij beklemtonen dat wij met geen enkele andere partij 
een ‘voorakkoord’ hebben afgesloten. Dit kan niet gezegd worden van 
de Open VLD en CD&V. Wij vernamen dat zij wél nu reeds samen een 
bestuursakkoord hebben ondertekend met de bedoeling om ook de  
volgende zes jaren samen Lennik te besturen … al is “besturen“ niet 
de juiste woordkeuze. 

Van onze kant wensen wij eerst de stem van de Lennikse kiezer met 
volle vertrouwen af te wachten. En pas vervolgens nagaan op welke 
wijze Lennik opnieuw op de rails kan gezet worden, met als enig doel: 
het welzijn van de Lennikenaar met respect voor het Vlaams, groen en 
landelijk karakter van onze gemeente als bruisend centrum van het 
prachtige Pajottenland.

1 Geert DE CUYPER LENNIK² N-VA Lennik

2 Kristien VAN VAERENBERGH LENNIK² N-VA Lennik

3 Erik O * LENNIK²

4 Lien DE SLAGMEULDER N-VA Lennik

5 Christel O LENNIK² N-VA Lennik

6 Jasper DE BRUYN N-VA Lennik

7 Peter BERCKMANS * LENNIK²

8 Kristien SCHETS N-VA Lennik

9 Gun MIGNON LENNIK² N-VA Lennik

10 Viviane TIELEMANS LENNIK² N-VA Lennik

11 Wim DURANG * LENNIK²

12 Dirk DE SMEDT LENNIK² N-VA Lennik

13 Gilberte HEYVAERT N-VA Lennik

14 Lydia PANNEELS-UYTTENHOVE * LENNIK²

15 Jos FRANÇOIS N-VA Lennik

16 Daniël VAN DER SYPT * LENNIK²

17 Kristel DE VOS N-VA Lennik

18 Daniel WEEMAELS N-VA Lennik

19 Kelly VAN VLAENDEREN * LENNIK²

20 Bé FRIES N-VA Lennik

21 Karel VAN BELLE * LENNIK²

* Onafhankelijk


