
 
 
 

 

 N-VA  –  LENNIK KWADRAAT 
 

PERSMEDEDELING 
 

 

Ambitieus N-VA – Lennik Kwadraat gaat met lijsttrekkers-duo voor burgemeesterschap 
 

 
In oktober 2018 trekken Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh als tandem de lijst voor  
N-VA – Lennik Kwadraat.  
Samen willen zij een ploeg van enthousiaste kandidaten leiden. "Een keuze voor ervaring op lokaal 
vlak en vernieuwing, met krachtig alternatief voor de huidige bestuurders", klinkt het.  
De besturen van LENNIK² en N-VA Lennik hebben dan ook beslist verder de krachten te bundelen 
en opnieuw samen kartel te vormen. Voor het oog van de pers werd het kartelakkoord officieel 
ondertekend. 
 
De ambitie is groot: het doel is opnieuw de drijvende kracht te zijn van een dynamisch bestuur 
van de gemeente.  
"Na 6 jaar kwakkelend bestuur van Open VLD – CD&V is het duidelijk dat de inwoners van Lennik 
snakken naar een nieuw positief alternatief". 
 
Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh als tandem  
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
 
Lijsttrekker Geert De Cuyper zorgde met zijn ervaring van (twaalf jaar) schepen bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2012 mee voor het succes van N-VA – LENNIK KWADRAAT. Hij toont in de 
gemeenteraad als fractieleider met dossierkennis, oog en inzicht voor het gemeentelijk gebeuren, 
een continue inzet voor de belangen van de Lennikse bevolking. Zijn politieke ervaring wil hij nu 
aanwenden om de positieve trend van de vorige verkiezingen verder te zetten door de lijst N-VA – 
Lennik Kwadraat te trekken in 2018.  
Met Kristien Van Vaerenbergh heeft de N-VA een topper in haar rangen die haar electoraal 
gewicht bewezen heeft bij vorige verkiezingen. Sinds 2010 is zij federaal volksvertegenwoordiger 
en bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd zij eveneens verkozen in de gemeenteraad 
van Lennik.  
 
N-VA – Lennik Kwadraat gaat resoluut voor verandering als het enige positief alternatief voor de 
huidige meerderheid.  
N-VA – Lennik Kwadraat schuift daarom Geert De Cuyper en Kristien Van Vaerenbergh graag naar 
voor.  
"Na 6 jaar een (incidentrijke) meerderheid van Open VLD en CD&V, is het tijd voor verandering en 
vooruitgang. We willen een krachtig alternatief bieden voor de inwoners van Lennik: een eerlijk 
beleid met visie en meer aandacht voor onze burgers en verenigingen", aldus Geert en Kristien. 
 
 



Team van mandatarissen en bestuursleden 
Achter hen staat een ploeg van mandatarissen en bestuursleden klaar om te helpen en de 
uitvoering van het programma gestalte te geven om van de verkiezingen 2018 een minstens even 
groot succes te maken.  
Onze ploeg is trots op het mooie parcours dat N-VA - Lennik Kwadraat al heeft afgelegd: bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 was de lijst N-VA – LENNIK² de enige lijst die 
vooruitging in stemmen en zetels.  N-VA – Lennik Kwadraat sprong van 4 naar 7 zetels en behaalde 
28,5% van de stemmen. Bij de parlementsverkiezingen van 2014 haalde N-VA zelfs een score van 
30,4% in kanton Lennik waarbij Kristien opnieuw werd verkozen.  
 
Vandaag is N-VA - Lennik Kwadraat de grootste fractie in de gemeenteraad, die zorgt voor een 
ongezien actieve inbreng in de gemeenteraad. In de loop van dit jaar zal deze fractie een 400-tal 
punten hebben ingediend op de gemeenteraad: concrete vragen en voorstellen om het beleid 
mee te sturen en vooruit te helpen. Ook met de maandelijkse internetkrant "de Lennikse Tribune" 
(bovenop de beide partijbladen), momenteel al aan zijn 55ste editie toe, levert het kartel een 
uitzonderlijke prestatie in de lokale politiek. 
 
Andere raadsleden van de lijst die nu alvast hebben aangegeven dat ze zeker opnieuw kandidaat 
zijn: Erik O, Christel O, Gun Mignon, Lien De Slagmeulder, Jasper De Bruyn, Viviane Tielemans, 
Kelly van Vlaenderen. Later zal de lijst nog meer kandidaten bekendmaken.  
 
"In de gemeenteraad zijn wij duidelijk de voornaamste stem die een ander, een creatiever en 
degelijk beleid voorstaat", zegt Geert. 
 
 
Lennik, 02/02/2018 
 
 

 


