
Persmededeling van Kelly Van Vlaenderen 
 
 
Beste Persmedewerker,  
 
Toen ik op 12 oktober vorig jaar mijn ontslag gaf als lid van de LVB-fractie en meteen 
ook mijn schrapping vroeg als lid van de Open VLD was ik mij er terdege van bewust 
dat ik een zware beslissing had genomen en dat ik hiervan de gevolgen zou dragen. 
Ik besliste toen dat ik voortaan als onafhankelijke zou zetelen in de Lennikse 
gemeenteraad.  
 
Mijn beslissing toen waar ik lange tijd over piekerde en waar ik nog steeds achter sta, 
vergde veel van mij. En eigenlijk ben ik nog steeds gelukkig dat ik die beslissing nam.  
 
Zoals ik toen in mijn persmededeling heb meegedeeld wenste ik niet met modder te 
werpen naar mijn ex-partijleden. Waar ik mij ook steeds aan hield. En dit ondanks 
harde verwijten die mij werden toegestuurd tijdens de gemeenteraden door notoire 
leden van de partij, de ronduit schandalige teksten van bestuursleden van mijn 
vroegere partij op de sociale media en soms ook gewoon op straat door mensen die 
nauw bij de partijtop staan.  
 
Evenwel kwam ik in deze korte periode dat ik nu zetel als onafhankelijke tot het besef 
dat zetelen als onafhankelijke niet zo evident is wanneer men niet kan terugvallen op 
collega-gemeenteraadsleden. Al is het voor morele steun ... 
 
Ik besliste toen om contact op te nemen met de andere onafhankelijke partij die onze 
gemeenteraad rijk is namelijk LENNIK KWADRAAT. Deze partij, vroeger 
LENNIK2000, is reeds meer dan twintig jaar prominent aanwezig in de 
gemeenteraad en toonde ook dat ze verantwoordelijkheid durft te nemen.  
 
De meeste mensen kende ik al zeer goed. Immers, wij hadden nog samengewerkt in 
de vorige legislatuur. Ik had steeds de indruk dat deze groep stevig gestructureerd is, 
een vriendschappelijk geheel en een partij is waar men ook rekening houdt met de 
mensen.  
 
Tijdens de laatste drie jaar zag ik ook LENNIK KWADRAAT samen met de N-VA een 
oppositie voeren die men nog nooit zag in Lennik. Hierdoor was ik nog meer 
overtuigd van hun daadkracht.  
 
Ik richtte de vraag aan Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van LENNIK 
KWADRAAT, om te kunnen deel uit te maken van LENNIK KWADRAAT. Hierop 
kwam vorige week een positief antwoord. Het bestuur van LENNIK KWADRAAT had 
geen probleem rond mijn kandidatuur.  
 
Voortaan zal ik dan ook lid zijn van en zetelen in de fractie N-VA - LENNIK 
KWADRAAT, als lid van de onafhankelijke partij LENNIK KWADRAAT.  
 
Met vriendelijke groeten  
 
Kelly VAN VLAENDEREN 
gemeenteraadslid Lennik  


