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Welkom :-)
Wist u dat leefloners, toevallig van
allochtone afkomst, in onze gemeente hun
parkeerboetes binnengeven bij het OCMW.
Die ze dan aan het parkeerbedrijf betaalt.
Vermits de meerderheid goedkeurt dat
zwartrijders van het LOI (asielzoekers) hun
trein- en busboetes worden terugbetaald,
namen wij de proef op de som. Een
treinboete, die een inwoner van Lennik
verleden jaar kreeg, werd aan het OCMW
bezorgd voor terugbetaling. Een jaar na
datum wachten wij nog steeds op een
terugbetaling ...
De meerderheid, eigenaar en verhuurder
van de cafetaria in de sporthal, vindt het
blijkbaar normaal dat de voertaal aan de
toog het Frans is. Ze vinden het ook even
logisch dat de tv op een Franstalige zender
staat.
Eveneens vergeet deze meerderheid aan
nieuwe handelszaken in Lennik mee te
geven dat de reclame in hun uitstalraam,
gezien het Vlaams karakter van onze
gemeente, best in het Nederlands gebeurt.
De gemeente heeft dankzij de
brandweerhervorming een grote som geld
teruggekregen. Hiervan heeft ze direct
900.000 euro geïnvesteerd in de aankoop
van 'de rijkswachtkazerne' voor opvang
van asielzoekers!

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Het kapelletje, op de hoek van de
Zwartenbroekstraat en de Frans Van Der
Steenstraat, zou uiteindelijk dan toch
worden hersteld. Tijdens de werken in
2011 werd het kapelletje vernield en nog
steeds niet terug opgebouwd.

MOSSELFESTIJN
van Vlaams Belang Lennik

Zaal Ons Huis

Markt 9, Sint-Kwintens-Lennik

Zaterdag 24 oktober 2015, 11u30 tot 21u30
Meer info: Filip Rooselaers - 0476 928 184 - rooselaers.f@gmail.com

Filip Rooselaers
Voorzitter & gemeenteradslid

Red Sint-Elooi!
Om het sociaal bindend objectief te
realiseren tegen 2025, moet de gemeente
Lennik 88 sociale huurwoningen, 30
sociale koopwoningen en 1 sociale
kavel realiseren. Hiertoe plant de
meerderheid een forse uitbreiding van
de Sint-Elooiswijk. Het Vlaams Belang
verzet zich tegen de plannen.
De bestaande wijk wordt door de
bestuursmeerderheid uitgebreid met 40
koopwoningen en 20 huurwoningen,
waarvan de bouwhoogte 3 woonlagen
mag bedragen. Nochtans werden deze
voorwaarden niet gunstig geadviseerd
door de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke ordening en werd dit
eveneens ongunstig geadviseerd door
de provincie Vlaams-Brabant tijdens
de plenaire vergadering van 27 januari
2015.
Eveneens meldt het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan van Lennik dat
de St-Elooiswijk maar mag uitbreiden
met 40 wooneenheden.
Aan al deze ongunstige adviezen en
voorwaarden veegt de meerderheid
gewoon zijn laars. Alles moet wijken
om het doel te bereiken, inclusief de
leefbaarheid.
De wijk wordt door de sociale
verkaveling immers zodanig belast dat
de leefbaarheid er in het gedrang komt.
Waar nu plaats is voor woningen met
een gelijkvloers en kamers onder dak,
komen er 3 woonlagen met een hoogte
tot 11 meter. In deze uitbreiding laat
de meerderheid zelfs zaken toe welke

in de woonkern van onze gemeente
onmogelijk zijn.
Ook de waterafvoer zal in de verkaveling
voor de nodige problemen zorgen.
Momenteel is de Diepenbroekbeek bij
hevig onweer reeds zodanig overbelast
dat het nabijgelegen verzamelpunt in de
Van Der Steenstraat overstroomt.
Eveneens dient er rekening gehouden te
worden dat de mobiliteit in omgeving.
Sociale gezinnen, waarvoor de woningen
in principe voor zijn bedoeld, zijn
verplicht om een voertuig te hebben
om hun verplaatsingen uit te voeren.
Openbaar vervoer is er immers niet in
een straal van 1 km.
"Er is dus door de meerderheid vlug wat in
elkaar gestoken om hun doel te bereiken."
Het Vlaams Belang is van oordeel dat
deze sociale voorzieningen beter dienen
te worden gespreid. Een uitbreiding
van de St-Elooiswijk met 40 woningen
kan gebeuren, zoals voorzien in het
Gemeentelijk Structuurplan, en het
resterend te realiseren objectief kan
gespreid worden over de gemeente. Zo is
er nog uitbreiding mogelijk binnen het
gebied van de Veldstraat, Krommestraat
en de Halleweg, waar eveneens sociale
woningen kunnen komen.
De uitbreiding van de Sint-Elooiswijk
dient dus zeker en vast nog eens worden
bekeken.
Voor ons is één ding duidelijk: het
stedenbouwkundige primeert boven het
financiële zodat de woonkwaliteit van
dit stukje Vlaams landelijk gebied kan
gevrijwaard worden.

in memoriam

Joris Van Hauthem
Nadat hij 20 jaar geleden al eens
kanker had overwonnen, verloor Joris
Van Hauthem in maart jl. alsnog deze
ongelijke en onrechtvaardige strijd.
In de dorpen van Lennik en alle
andere Pajotse en Vlaams-Brabantse
gemeenten zal Joris herinnerd worden
als een minzaam en zeer meevoelend
politicus. Altijd bereid te luisteren,
altijd bereid om oplossingen te zoeken.
In de Wetstraat daarentegen werd Joris
geprezen voor zijn intelligentie en
dossierkennis.
Wie het geluk had om hem van
dichtbij te kennen, weet dat hij een
oprecht goed mens was, met het
hart op de juiste plaats en een vurig
verlangen naar een onafhankelijk
Vlaanderen.
Joris stond graag dicht bij de
mensen. Een pintje in zijn geliefde
Sint-Martens-Lennik
terwijl
hij
naar de voetbal keek, typeerde hem
evenveel als zijn vurige pleidooien
in het Vlaams Parlement. Naast een
lange lijst titels en functies was Joris
sinds 2001 gemeenteraadslid en
afdelingsvoorzitter in Lennik.

De buurt wil een leefbare Sint-Elooiswijk!

Wij boden aan zijn echtgenote, dochter
en ouders ons oprecht medeleven aan
en beloofden om zijn politieke erfenis
mee in ere te houden.

Stop asielmisbruik in Lennik
Tegenwoordig is dit de hype om 'cool'
te zijn, maar laat ons even de feiten en
cijfers overlopen voor het huidige beleid
in Lennik.
In de vroegere rijkswachtkazerne, welke
fungeert als LOI (Lokaal Opvang
Initiatief ), is er heden plaats om
11 asielzoekers te huisvesten. Deze
'asiel- & gelukzoekers' worden
bijgestaan met alle mogelijk hulp.

administratief medewerkster, ... eigenlijk
alles dus.

'pamperbehandeling'.

En dan zijn er nog de kosten welke
door de meerderheid gegeven worden
als extraatjes. Noem het gerust de

Zo zijn er de fitnessabonnementen, de
boetes wegens zwartrijden op trein- of
bus, een peperduur brilmontuur, een
blendertje, ...
Wel, deze hulp ZONDER de
extraatjes kost aan de burger in 2013:
165.318 euro per jaar, ofwel 40 euro
per persoon per dag.

De meerderheid vertelt dat alle
kosten voor dit LOI via subsidiëring
worden teruggevorderd van de
hogere overheid.
Dit klopt, maar de overheid is in
dit geval de burger, wij dus, die de
kosten uiteindelijk zullen dragen en
het is de burger, wij dus, die de cirkel
rond maakt.

Dit bedrag stijgt dus jaarlijks met
12% en zal door, enerzijds de mediaaandacht en anderzijds de blijvende
toestroom, niet beteren. Integendeel.
Ons standpunt is hierin duidelijk.
Personen die effectief recht hebben
op steun en tijdelijke opvang, krijgen
dit maar er dient eveneens een
terugkeerregeling te worden uitgewerkt
binnen een vastgestelde termijn.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Onder hulp wordt verstaan:
Wekelijks leefloon, kosten voor
kledij, vervoerkosten, huur van
het gebouw, tv-abonnementen,
energiekosten, electriciteit, gas,
water, telefoon, internet, kosten voor
taallessen, tolken, medische kosten
(apotheek, dokter, oogarts, tandarts,
...), lonen voor maatschappelijk en

In 2014 bedroeg dit bedrag 125.511
euro per jaar, ofwel 44,5 euro per
persoon per dag.

In ieder geval mag de burger niet de
dupe te zijn voor wat de meerderheid
toelaat en goedkeurd.

Open VLD / CD&V = immobureau
Het gebouw in de A. Vanderkelenstraat
4 ( de vroegere "snack" ) werd door het
OCMW aangekocht in augustus 2002
voor een bedrag van 141.000 euro.
Over een periode van 12 jaar werd er
door de meerderheid voor ongeveer
117.000 euro aan erelonen (architect,
notaris, Haviland, ...) betaald, voor
een bouwwerk dat nooit is uitgevoerd.
Uiteindelijk is het gebouw in 2014
verkocht aan het Vlaams Woningfonds
voor een bedrag van 258.067 euro.
De aankoopprijs + de prijs voor
de erelonen komt overeen met de
verkoopprijs.
Deze investering heeft dus welgeteld
0 euro opgebracht maar wel een verlies
van 5 sociale appartementen.

leegstandtaks betaald.
Nu heeft de gemeente de woning
terug verkocht aan Vlabinvest voor een
bedrag van 280.000 euro.
De gemeente heeft dus eigenlijk
een 'parking' gekocht voor 151.000
euro en opnieuw zijn er 5 sociale
appartementen verloren gegaan...
Het gebouw op de hoek van de K.
Keymolenstraat en de Schoolweg, 'Het
Gronckelhuis', werd in 2007 door de
gemeente aangekocht voor een bedrag
van 371.000 euro.

De meerderheid blijkt een kampioen
te zijn in het, met verlies, verkopen
van woningen bedoeld voor sociale
huisvesting. Men spreekt hier over 10
sociale appartementen in het centrum.

Dit omvat de woning met de achter
liggende parking. Er werd 25.000 euro
uitgegeven voor een haalbaarheidstudie
en tot op heden is er 35.000 euro

Intussen gaat diezelfde meerderheid dit
verlies proberen te compenseren door
in een buitengebied, Sint-Elooisberg,
hun bouwwoede te koelen.
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Dagelijks worden Vlaamse jobs ingenomen door
goedkope arbeidskrachten uit Oost- en ZuidEuropa. Wie in de bouw, de transport-, bewakings-,
schoonmaak- of voedingssector werkt, voelt het aan den
lijve.
Door de massale toevloed van goedkope buitenlandse
arbeidskrachten worden onze werknemers weggeconcurreerd. Vlaamse werknemers worden uit de markt geprijsd
of zien zich genoodzaakt hun lonen naar beneden bij te
stellen. Sociale dumping dus, die onze sociale zekerheid
een pak opbrengsten doet mislopen en in toenemende
mate Vlaamse tewerkstelling bedreigt. Als sociale volkspartij verzet het Vlaams Belang zich met klem tegen deze
uitbuitingspolitiek.

Kom daarom met het Vlaams Belang in actie en trek samen met ons aan de alarmbel. Samen eisen wij dat het
onbeperkte vrij verkeer van personen in Europa in vraag
wordt gesteld. Elk land moet opnieuw het recht hebben
zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Wij
willen zelf bepalen wie onder welke voorwaarden binnenkomt. Onze boodschap is duidelijk: red Vlaamse jobs. Nu!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

facebook.com/vangriekentom
twitter.com/tomvangrieken
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SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.
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