
 

 

 

Kelly Van Vlaenderen versterkt LENNIK KWADRAAT 

 

 

PERSMEDEDELING  

Voorzitter LENNIK KWADRAAT,  

Etienne VAN VAERENBERGH 

 

 

Als voorzitter van LENNIK KWADRAAT volg ik natuurlijk op de voet de Lennikse politiek.  

 

Lennik is verzeild geraakt in een politieke toestand die we reeds voorspelden bij het begin van 

de legislatuur. Een toestand die geen voorbeeld is van goed bestuur.  

 

Toen Kelly VAN VLAENDEREN haar ontslag gaf als lid van de LvB-fractie en haar lidkaart 

van de OpenVLD opzegde, had ik respect voor haar. Om zo iets te doen moet men durf hebben.  

 

Ik wist ook dat haar leven een serieuze wending ging nemen en dat zij een uiterst moeilijke en 

zeer bewogen periode in haar leven zou meemaken. 

 

Toen Kelly met mij contact opnam om toe te treden tot LENNIK KWADRAAT was ik ten 

zeerste verrast. 

 

De waardige manier waarop zij reageerde op alle verwijten van haar vroegere partijgenoten, 

gaf voor mij echter de doorslag om haar toetredingskandidatuur voor te leggen aan het bestuur 

van LENNIK KWADRAAT. 

 

Het bestuur van LENNIK KWADRAAT heeft na rijp beraad de kandidatuur van Kelly Van 

Vlaenderen ingewilligd. 

 

Kelly Van Vlaenderen versterkt aldus vanaf nu het LENNIK KWADRAAT- team.  

 

LENNIK KWADRAAT (vroeger LENNIK2000) is eigenlijk een unicum in de Pajotse 

politiek. Ze vaart een onafhankelijke koers en laat zich enkel leiden door en voor het belang 

van de Lennikenaar. 

  

Tevens werd N-VA-Lennik, van de beslissing van LENNIK KWADRAAT op de hoogte 

gesteld. Ook onze partner in de gemeenteraad formuleerde geen bezwaren. 

 

Vorige week bracht ik Kelly op de hoogte van de beslissing van LENNIK KWADRAAT. 

Voortaan zal Kelly beschouwd worden als volwaardig lid van LENNIK KWADRAAT en zal 

zij deelnemen aan de bestuursvergaderingen van LENNIK KWADRAAT en de 

fractievergaderingen van N-VA - LENNIK².  

Ze zal ook op de steun kunnen rekenen van onze mandatarissen in de gemeenteraad.  

 

 

De Voorzitter LENNIK KWADRAAT  

 

Etienne Van Vaerenbergh  

 


