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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Voorstelling N-VA – Lennik² 

JAARGANG 2017- NR 8 

In deze editie: 

Aangezien tijdens de zomervakantie de gemeenteraad niet 
vergadert, is het niet vanzelfsprekend een Lennikse Tribune 
te vullen met actuele politieke informatie uit Lennik. 

Al 50 Tribunes hebben we uitgebracht en op die 
volgehouden inspanning om u maximaal te informeren, zijn 
we best fier. In deze speciale editie brengen we graag een 
terugblik en exclusief interview met een gemeenteraadslid 
dat sinds de aanvang van deze legislatuur Lennik heeft 
verlaten (en dus ook ontslag diende te nemen uit de 
functie). 

We hebben nog steeds regelmatig contact met Fried en hij  
volgt het lokale politieke leven in Lennik nog van nabij. Soms 
geeft hij ons zijn ongezouten mening, dikwijls gepaard gaand 
met zijn typische komische kijk op de gebeurtenissen. 

We wensen u alvast veel leesgenot, 

N-VA – Lennik² 

Wij wensen u van harte welkom 
bij de vijftigste editie van De 
Lennikse Tribune, de digitale krant 
die u in detail op de hoogte houdt 
van het gemeentelijk beleid in 
Lennik. 

Deze digitale nieuwsbrief vindt u 
via www.lenniksetribune.be en via 
de FaceBook pagina van Lennikse 
Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 
maandelijkse basis, abonneren 
kan gratis en eenvoudig via mail 
naar info@lenniksetribune.be 

Schaduwkabinet 

Reeds bij het begin van deze 
legislatuur groeide bij onze fractie 
het idee om een schaduwkabinet 
op te richten. 

Ook in het Britse parlement wordt 
het principe gebruikt waar de 
oppositie de regering opvolgt. 

Elk lid van het schaduwkabinet 
heeft eigen bevoegdheden, elk in 
zijn of haar interessegebied en 
met zijn of haar kennis van zaken. 
Verder in deze Tribune vindt u een 
overzicht van de bevoegdheden 
van de leden van het 
schaduwkabinet. 

Viviane Wim Christel Geert Erik Kristien 

Kelly Gun Nils Lien Jasper 
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Van waar kwam de interesse om met N-VA – Lennik² deel te nemen aan de verkiezingen in 2012? 

Ik noem mezelf ‘erfelijk belast’ of noem het eerder ‘gezegend’. 😊 Opgevoed met een Vlaams hart en besef. Fier 
om een Vlaming te zijn in de wereld. Overtuigd ook. Reeds erg jong was ik aangesloten bij de Volksunie en was 
net oud genoeg toen ik de eerste keer op de lijst stond in Haaltert. 

De liefde gevolgd naar Lennik en daar langzaamaan de geplogenheden, de sterke kanten maar ook de ‘gevoelige’ 
kanten van Lennik leren kennen. Lennik2000 was zo’n mooi open project, dat ook wel degelijk dingen deed met 
een oeverloos respect en behoud van het Vlaamse karakter van Lennik en het Pajottenland, dat ik getriggerd 
werd.  

Op een bepaald moment is aan de zijlijn staan niet meer aan de orde en heb ik Geert De Cuyper laten weten hoe 
diep mijn roots wel lagen en dat ik, mocht het nodig zijn bereid was om zelfs op de lijst te staan. Het is toen 
ingeslagen als een bom omdat eigenlijk niemand wist in Lennik dat ik een ‘Volksunieër’ was. 

Heeft de confrontatie met de realiteit van "de politiek" jouw idealisme/gedrevenheid beïnvloed en zo ja, 
hoe? 

Idealisme en gedrevenheid is nooit verdwenen. Ook niet nadat ik ontdekte hoe stug de houding van de 
meerderheid was. Idealisme zit veel dieper dan dat. Maar ik was ronduit verbolgen over de gecrispeerde en 
argwanende houding in het college. Net omdat ik zo helemaal niet in mekaar zit. Ik ben van nature uit een 
bruggenbouwer en was rotsvast overtuigd om daar te zetelen met enkel ‘de burger’ en dus ook medebewoners 
van ‘ons Lennik’ in gedachten. Ten slotte is dat de reden waarom je daar zit. Daarvoor hebben mensen je 
verkozen of gekozen.  Om dan te botsen op een bij momenten zelfs niet logisch te verklaren aversie, daar had ik 
niet op gerekend. Meermaals heb ik dat aangekaart doch ben ik nooit gezwicht en blijven voorstellen aanbieden 
die enkel en alleen ten goede zouden komen van de bevolking, ‘zouden’ omdat er geen enkel weerhouden werd 
door de houding van …  

Ik heb gestreden om de mobiliteit beter, aangenamer te maken zeker voor de minder mobiele mensen, senioren 
enz. Uiteraard aangezien ik zelf in een rolstoel zit, weet ik waar ik het over heb. Maar i.p.v. die ‘expertise’ te 
omarmen werd het een soort ‘dreiging’ denk ik. Anders kan ik er geen verklaring voor vinden.  Jammer? 
Absoluut. Maar ik blijf verder ijveren ook nu ik niet meer in Lennik vertoef. 

Heb jij momenteel in jouw nieuwe woonplaats opnieuw politieke of beleidsmatige verantwoordelijkheden of 
ambities in die richting en zo ja, welke? 

Ik kruip (voorlopig 😊) niet meer in de politieke mallemolen. Niet omdat ik zou ‘gedegouteerd’ zijn, wel omdat ik 
het anders aanpak en vooral rekening hou met mezelf. Ik heb destijds uren en dagen gestoken in de 
voorbereiding van de dossiers die ik indiende op de Gemeenteraad in Lennik. En dat is in mijn kleren gekropen. 
Fysiek dan. 

Ik heb hier in Middelkerke mee de ‘gemeentelijke raad voor toegankelijkheid en inclusie‘ opgericht en ben er 
voorzitter van. Op die manier doe ik ‘aan politiek’ en beleid zonder mee te draaien in de politieke spelletjes.  Dat 
is geweldig. Vooral omdat we hier zoveel dingen kunnen doen, mogen doen ook, met volle 150 % steun van het 
gemeentebestuur, budgetten die ter beschikking gesteld worden.  

Met een groot respect voor wat we doen. En dat voelt geweldig!! Het is meteen ook een bewijs dat het ook zo 
kan. Toen ik indertijd in Lennik het had over een charter op te maken om zo de inclusie en toegankelijkheid te 
kunnen integreren in het beleid, werd dat niet aanvaard. Ondenkbaar. Het ‘zou meegenomen worden’ maar is 
gebleken dat er niets mee gedaan is. Een kaakslag in het gezicht van velen.  
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Hier zal in december het charter getekend worden, met volle overgave op ons ‘Anders leven , beleef het even’ 
dat we hier al voor de 2de maal organiseren met de raad. Een belevingsdag waar iedereen kan ondervinden wat 
het is te leven met een beperking, rolstoelsporten kunnen testen, blindegeleide parcours, braille, een heus 
parcours met zwarte Pieten voor de kids zodat ze zelf kunnen ondervinden wat het is enz. schitterend. Met meer 
dan 1.000 bezoekers vorig jaar.  Dit jaar wordt nog belangrijker en zal dus het charter getekend worden.  

Weet je dat we hier bij beslissingen vooraf gehoord worden? De vernieuwing van de dijk voor binnen een paar 
jaar. We zijn er  toe gekomen dat voordat de plannen nog maar getekend worden, onze mening gevraagd wordt: 
waar op te letten enz. en dat wordt meteen meegenomen door de architecten enz. een fijn gevoel.  Op die 
manier kan ik daadwerkelijk iets doen en bewegen hier in Middelkerke. Dat kan uiteraard alleen maar als het 
gemeentebestuur hierin meegaat, ons au serieux neemt. En dat doen ze!  

Verder zit ik in het bestuur van de handelaarsbond Westende-Bad waarmee we een aantal activiteiten 
organiseren (Kidsweekend, braderie, Winterlichtjes, enz..) Ook hier zijn we er in geslaagd iedereen mee te 
krijgen in ons enthousiasme en doen we elk jaar meer en mooiere dingen. Hier wordt een mens mede gelukkig 
door. 

Doet jouw huidige lokale overheid het beter/minder goed/anders dan Lennik en wat doen ze beter? 

Dat ze het anders doet is een feit. Ook al is er ook hier in een aantal dossiers een duidelijk meningsverschil te 
voelen in een aantal dossiers, toch gaat Middelkerke er op vooruit vind ik. Hier ‘doet’ men iets. Projecten 
worden gerealiseerd. Een toekomstvisie. Het grootste aantal dingen die voorzien en gebudgetteerd zijn worden 
ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dat niet iedereen hier mee akkoord is, dat lijkt me nogal evident. Anders zou het 
maar ‘eenheidsworst’ zijn.  

Dat de adviesraden talrijk zijn en heel erg worden betrokken bij het beleid, gehoord worden en er rekening 
gehouden wordt met hun expertise, is dan weer een absolute verbetering. Als een gemeentebestuur wil weten 
wat er in zijn gemeente speelt, leeft, dan zijn adviesraden de perfecte organen en is het bijna logisch dat die 
omarmd worden… dat geloof ik echt. 

Óf dat beter is of niet laat ik aan de ‘gezond verstand’ lezer over. 😊 

Wat is jouw idee over de Lennikse politieke realiteit, nu je deze van op afstand kan beoordelen? 

Mijn, en dat is dus persoonlijk, idee… (en in hoeverre dat belangrijk is natuurlijk 😊) Er beweegt zo weinig heb ik 
de indruk. Wat daar de reden van is, is me nog steeds niet zo duidelijk. Zelf heb ik het uiteraard erg jammer 
gevonden dat erg eenvoudige en (spot)goedkope oplossingen nooit weerhouden zijn omwille van ‘meerderheid 
-oppositie’ belangen. Ik heb gezocht naar het waarom maar ben nog steeds op zoek. Het zou zo mooi zijn om 
dingen te beslissen die in het belang zijn van de burger, die de burger daadwerkelijk vooruit helpen. Soms zijn 
dat erg kleine dingen.   

Het open staan voor andere ideeën, inzichten en daar zijn voorkeur mee doen is een sterkte… geen zwakte.  Het 
zorgt ervoor dat je vooruitgaat en niet stil blijft staan en angstig om je heen kijkt. Je wordt er alleen maar rijker 
van. Sta tussen de mensen en er niet boven.   

Maar dat is mijn persoonlijke mening. 😊 

Fried 
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Kan je een aantal bijvoeglijke naamwoorden of 
termen geven die bij N-VA – Lennik² passen? 

Democratisch 

Warmhartig 

Gezond verstand 

Vooruitziend 

Burgerzin 

Pak ervaring 

Tussen de burgers 

Luisterend oor 

Wat zijn jouw adviezen naar lokale politiek in het 
algemeen? 

Wie ben ik natuurlijk om adviezen te geven. 😊 Maar 
als ik dan toch mag. Echt luisteren naar wat de 
burgers verwachten en dus ook tussen de mensen 
staan is een absolute prioriteit. Alleen dan weet je 
ook echt wat er leeft. Enkel dan slaag je erin om los te 
komen van wat je zelf belangrijk vindt. Niemand is 
onfeilbaar en het is geen schande om voorstellen aan 
te nemen die niet meteen binnen je eigen leefwereld 
of visie liggen, integendeel. Het is net een sterkte om 
dat te doen wat burgers aanbelangt en belangrijk 
vinden, ook al is dat misschien banaal voor jezelf. Een 
gulden middenweg is dikwijls een mooie basis.  

Ga voor lange termijn maar stel niet uit. Een visie 
hebben, een strategie is noodzakelijk.  

Maar heb oog voor de dringende zaken. En vooral 
voor de soms kleine ingrepen die weinig kosten maar 
die je meteen kan uitvoeren. En voor mensen wel 
degelijk een verschil kunnen maken. 

Ken je dossiers. Iedereen heeft zijn specialiteiten, 
maak er dan ook gebruik van.  En durf foute 
beslissingen toe te geven en corrigeer ze dan meteen. 
Sta open voor andere ideeën want niemand is 
onfeilbaar. 😊 

Gelukkig maar! 

Fried 
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Kalender 2017 

Nieuwjaarsdag 1-jan OLH hemelvaart 25 mei Prinsviering - 25 jaar 10-sep

Drie koningen 6-jan Pinksteren 4-jun Winteruur 29-okt

Valentijn 14-feb Pinkstermaandag 5-jun Allerheiligen 1-nov

Pasen 16-apr Vaderdag 11-jun Allerzielen 2-nov

Paasmaandag 17-apr Vlaamse feestdag  11-jul Wapenstilstand 11-nov

Feest van de arbeid 1 mei Nationale feestdag 21-jul Kerstmis 25-dec

Moederdag 14 mei OLV hemelvaart 15-aug 2de Kerstdag 26-dec

Mosselfestijn N-VA – Lennik² Najaarsetentje N-VA – Lennik² Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik² 

Lennikse Feesten 

Gemeenteraad Lennik OCMW-raad Lennik 

Jaarmarkt Lennik 
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo
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27 28 29 30 31

maart-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
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10 11 12 13 14 15 16
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april-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31

mei-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

juni-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

juli-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

augustus-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

oktober-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

november-17

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

december-17

Kalender 2017 toont ook data van de activiteiten in Lennik en georganiseerd door N-VA – Lennik² en 
een aantal speciale data waarvan wij denken dat ze u van dienst kunnen zijn. 
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februari-17

Gun 
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september-17
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Spanning, zinderend 

Ongeloof, hinderend 

Koel en halsstarrig 

Paranoia en warrig 

 

 Argusogen en dovemans oren 

 Luisteren niet, enkel horen 

 Desinteresse en eigenbehoud 

 Valse glimlach, ijskoud 

 

  En ik val uit de toon 

  Spelend, gelach van hoon 

  Een pokerface, denkend 

  Gedachten, twijfels, zwenkend 

 

   ‘k wil warmte, openheid 

   Kalmte en bereidheid 

   Zinvol, graag, voor iedereen 

   Met respect voor ieder één 

 

    Ik ga voor zon en blauwe lucht 

    Dingen oplossen met een zucht 

    Ik weiger, resoluut, ik wil het niet! 

    Alles wat je wil.. 

    Maar nooit hypocriet!! 

Fried 
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N-VA – Lennik² wenst u een aangename vakantie toe  

Tekortkomingen in renovatieproject feestzaal Jo Baetens 

Cijfers liegen niet … en Lennik wacht! 

Oogsten vraagt tijd en begrip 

Uitreiking prijs ‘De Redenaar‘ 2017 

Actie voor veiliger verkeer en eerlijk parkeerbeleid 

Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? 

Lenniks OCMW nog niet aangemeld bij Meldpunt 

Open-VLD en CD&V misbruiken veiligheid 

Een studiebureau voor integratie OCMW-gemeente  

BE-alert, alweer “een héél goed idee” dat niet … 

Pictogrammen aan te raden aan bron van Eizeringen 

Grof geldgewin haalt het van de veiligheid van uw kind 

Lijst van mandaten en hun bruto vergoedingen  

De varia van de gemeenteraad van 26 juni 2017 

4 maal POP-UP CAFÉ in elke deelgemeente 

De Lennikse Tribune juli 2017 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 07.pdf
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Verdeling verantwoordelijkheden 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Erik Kristien Kelly Gun Lien Jasper Christel Geert 

mailto:Info@LennikseTribune.be
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Januari 2017 Februari 2017 Maart 2017 April 2017  

Mei 2017 Juni 2017 Juli 2016 

Oktober 2016 

Augustus 2016 

November 2016 December 2016 September 2016 

Gun 

mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 1.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 01.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 02.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 03.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 05.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2017 - 06.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 07.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 10.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 08.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 11.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 8.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 12.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 7.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2016 - 09.pdf
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We willen via De Lennikse Tribune de 
Lennikenaar een platform aanbieden om 
creatieve ideeën, grieven,. over en door Lennik 
een stem te geven, dit kan via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 

Onze gemeenteraadsleden: 
• Geert Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be  
• Erik  Erik.O@lenniksetribune.be 
• Kelly kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be 
• Kristien  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 
• Christel  Christel.O@lenniksetribune.be 
• Lien  Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be  
• Gun  Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
• Jasper  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 
Onze OCMW-raadsleden: 
• Viviane  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
• Nils  Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be 
• Wim  Wim.Durang@lenniksetribune.be 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 12 Hoofdredactie: Gun Mignon 
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