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editoriaal
Het eerste werkjaar in de oppositie zit er voor ons op . Reeds van in
het begin deelden we mee dat we een zeer actieve oppositie
gingen voeren en we niet in een hoekje gingen zitten kniezen tot de
volgende verkiezingen. We gingen de gevoerde politiek van de
huidige meerderheid kritisch bekijken en ook tal van nieuwe
initiatieven voorstellen. We menen dat we hierin ook zijn geslaagd.
En natuurlijk zijn de meeste voorstellen afgeschoten want wat van
de oppositie komt is sowieso slecht in de ogen van de meerderheid,
zelfs indien het weinig of relatief weinig kost. En dit betreuren we
want hierdoor blijven de Lennikenaren verstoken van zaken die
evident zijn in andere gemeenten. We denken hier bijvoorbeeld aan
de reflecterende huisnummers die dienstig zijn voor hulpverlening
’s nachts, energie- en klimaatvoorstellen, wi-fi in Lennik en
voornamelijk in het gemeentehuis, verzending van stukken via het
internet, aankoop van (hart)- defibrillatoren enz…. (een opsomming
vindt u regelmatig in onze Lennikse Tribune).
We stellen nu vast dat sommige van onze voorstellen via de achterdeur worden binnengenomen en men budget voorziet voor 2014.
Dan waren ze toch zo slecht niet!
Wat stelde de meerderheid in de plaats? In het begin van de legislatuur was het voor sommigen pronken met de uitvoering van plannen van de vorige bestuurders. Dingen waar ze zelfs tegenstemden.
Vervolgens kwam dan de aankondigingsperiode van wat men
wenst te doen goed wetende dat de middelen er niet gaan zijn.
Soms zien we dat de violen niet goed gestemd zijn en dat de ene
partij eigenlijk uitpakt met de plannen van de andere. Opmerkelijk
in deze periode is dat een schepen haar adviesraden niet krijgt
samengesteld.
Tenslotte kwam het summum nog op het einde van het jaar.
Wegens besparingen dienen er zes mensen van het gemeentepersoneel af te vloeien én worden de toekomstige gepensioneerden
niet vervangen. Men vergeet wel bij te zeggen dat er een ‘universitair’ wordt aangenomen.
Nochtans had onze fractie reeds bij het aantreden van het nieuwe
bestuur voorgesteld om het met één schepen minder te doen wat
zelfs een verplichting wordt voor de volgende legislatuur, wat
onmiddellijk een serieuze besparing had geweest!
Een warm Lennik verdient beter…
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nieuwjaar
Lennik Kwadraat-Voorzitter: Etienne Van Vaerenbergh,
NV-A Voorzitter: Bérenice Fries,
Volksvertegenwoordiger: Kristien Van Vaerenbergh,
Fractieleider: Geert De Cuyper,
de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden
van NV-A - Lennik Kwadraat en het bestuur
wensen alle Lennikenaren
een voorspoedig en gezond jaar 2014 toe.
Ze nodigen u uit op hun gezamenlijke receptie
op zondag 26 januari om 11 uur
in de Vanderkelenstraat 7 te Lennik.
Gastspreker is Bart De Valck (meer info op blz. 4).

Erik O • Gemeenteraadslid N-VA - lENNik2

Schrijf nu reeds in je agenda:

jaarlijks mosselfestijn
zaterdag 1 maart
zondag 2 maart
maandag 3 maart 2014
Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetingscentrum Jo Baetens
V.U. Ernest Vankelecom, Schapenstraat 181, 1750 Lennik

A. Algoetstraat 77 - 1750 Lennik

www.lennikkwadraat.be

Abonnement: 2,5 Euro

een voorspoedig nieuwjaar maar niet voor iedereen
Meer dan een maand liet het schepencollege
hun ambtenaren en arbeiders in het ongewisse. Geruchten gingen de ronde dat wegens
bezuinigingen er mensen gingen worden ontslagen.
Eerst was men van plan om tot 15 januari te wachten om namen te noemen maar de druk werd te
groot: En half december werden er namen geplakt
op de ontslagen. Groot was de verwondering toen
we vernamen dat er een arbeider met 29 jaar dienst
niet meer moest komen en dat men in totaal 4
arbeiders zonder werk ging zetten. Ook twee
mensen werkzaam in de dienst van vrije tijd mogen
hun bureel opruimen.
“Toch normaal,” vernamen we (volgens een vooraanstaand lid van een meerderheidspartij), want
één van de personen was toch “opgekomen met
de Volksunie”, (lijst LENNIK) in 1988!
De vraag stelt zich dan ook welke criteria de meerderheid heeft gehanteerd. Nog een grotere verwondering, en dit wordt meestal niet meegedeeld,
wekt het feit dat naast de 6 ontslagen er wel een
persoon wordt aangeworven van universitair niveau.
Hier is dan wel geld voor ……..

Onze mening is dat het gemeentepersoneel het
gezicht zijn van de gemeente . Het zijn die mensen
waar de Lennikenaren het eerst mee in contact
komen. Gelukkige ambtenaren geven dan ook een
welkom gevoel mee aan de inwoners wanneer ze
in contact komen met de gemeentediensten.

Tenslotte worden de mensen die op pensioen gaan,
niet meer vervangen doch gaat men wel door met
prestige-projecten en het verder uitschrijven van studieopdrachten. Was dit niet het stokpaardje van
een huidige meerderheidspartij die vond dat 2
studies al te veel was?
Om de mensen van het gemeentehuis een hart
onder de riem te steken in deze kille dagen op het
gemeentehuis en hun te bedanken voor hun dagelijkse inzet ging een gedeelte van onze fractie op
vrijdag 3 januari 2014 naar het gemeentehuis, de
brandweerkazerne, het OCMW en de muziekacademie om hun persoonlijk een kleine verrassing aan
te bieden (doosjes pralines).
Ook voor de bibliotheek, de gemeenteschool en
het OCMW is dergelijke zoetigheid voorzien.

(foto’s - Persinfo.org).

Beste stuurlui stonden aan wal? (deel 2)
Zullen er dit jaar
opnieuw schapen
en ezel in het
wachtbekken aan
de sporthall staan
om op een ecologische manier en
bovendien gratis manier dit terrein te onderhouden.
Men slaagde er vorig jaar niet in schapen op
het terrein te krijgen omdat de bevoegde
schepen “telkens niet thuis gaf” en op het
laatste moment trachtte men er nog vliegensvlug twee ezels te zetten om het groen
kort te krijgen maar tevergeefs. De herder die
deze dieren ter beschikking stelde ziet
momenteel af van een samenwerking met
de gemeente Lennik.
Vraag is natuurlijk hoe houdt men dit terrein
in de toekomst “proper”.

www.lennikkwadraat.be: onze vertrouwde website met
alle informatie over ons en onze gemeente,
en een groot opgebouwd archief.
U kan online onze maandelijkse internetkrant raadplegen
via de website: www.lenniksetribune.be. Hier leest u wat
men meestal niet verneemt in andere publicaties of in
sommige persmededelingen. Sommige artikels worden
overgenomen in onze publicaties doch niet alles.
Volg de actualiteit en volg ons op FACEBOOK:
www.facebook.com/lennikkwadraat
en
www.facebook.com/de.lennikse.tribune
twitter: https://twitter.com/lennikkwadraat
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verBetering aanpassing parkeerplaats schoolweg ?
Via het blaadje van Open VLD werd de Lennikenaar op de hoogte gebracht van de aanpassing
van de parking aan de Schoolweg. Een bevoegdheid van CD&V werd aangekondigd in het
blaadje van Open VLD. Men zou haast de indruk krijgen dat er symbiose heerst tussen beiden.
positief initiatief, want wild parkeren was eerder de regel waardoor soms wagens geblokkeerd werden en
de parking niet meer konden verlaten.
ondersteuning van het bestuur, een bestuur kan nooit expertise hebben in alle facetten van haar verantwoordelijkheden. Tijdens de gemeenteraad bleek ook dat het geconsulteerde studiebureau geen kaas
heeft gegeten van het efficiënt gebruik maken van de beschikbare oppervlakte. Toeval wil dat we omtrent
parkeerplaatsen enige expertise in huis hebben, daarom willen we als N-VA – Lennik² fractie ons steentje
bijdragen en het bestuur een voorstel doen dat op veel vlakken voordelen biedt en amper nadelen. We
bieden het bestuur een voorstel aan waar de grootte van één parkeerplaats wordt gerespecteerd en waar
het eenrichtingsverkeer van de schoolweg niet in gevaar komt.
verbeteringen
•Het aantal parkeerplaatsen stijgt van 47 naar 60 (+28%)
•De rijrichting wordt vereenvoudigd naar één Ώ-vorm
•Mogelijkheid tot 12 plaatsen rechtstreeks bereikbaar
•Mogelijke schade tijdens het manoeuvreren vermindert
•De wagen, links van uw wagen wordt nooit geraakt door de deur van uw wagen bij aankomst of vertrek
•Drie bredere parkeerplaatsen voor gehandicapten worden voorzien.
minder schade, aangezien de hoek tussen de rijrichting en de parkeerplaats halveert naar 45° wordt
parkeren een stuk eenvoudiger en vermindert de kans op blutsen. Deze hoek laat toe om de breedte van
de weg te reduceren wat capaciteitswinst oplevert.
kopiëren van de specialisten, deze manier van parkeren wordt door de grote autoconstructeurs gebruikt
om de parkeercapaciteit te verhogen, de snelheid van manoeuvreren te verbeteren en kans op schade
te verminderen. Deze factoren hebben een onmiddellijk financieel voordeel voor deze constructeurs, maar
deze kunnen ook voor Lennik én de Lennikenaar voordelen opleveren.

ons voorstel

voorstel Bestuur

een brug te ver, het feit dat schepen De Muylder de korte presentatie tijdens de gemeenteraad amper
volgde is alleen maar spijtig en droevig. Daarenboven kwam de schepen aandraven met een fabeltje dat
2 grote brandweerwagens 1 maal per week achteraan op de parking zouden moeten kunnen parkeren.
Wat zou dat geven bij combinatie van een volle parking én een dringende oproep?
(uit de Lennikse tribune: www.lenniksetribune.be)

windmolensyndroom
Klaarblijkelijk heeft een bepaalde partij een windmolensyndroom. In hun blad
waar ze van de acht bladzijden er ongeveer drie vulden in eigen redactie
besteedden drie “verslaggevers” ongeveer 2,5 bladzijden aan windmolens in
Lennik. Er is zelfs één verslaggever bij, en dit na ongeveer 6 jaar discussie er nog
in slaagt te beweren dat dit plan geld ging kosten aan de gemeente.
Integendeel het ging om ongeveer 75.000 € opbrengen aan rechten van opstal
per jaar of omgerekend de wedde van ongeveer twee arbeiders.
Hij beweert dat we plotseling met het verhaal van een coöperatieve boven
komen terwijl dit reeds van in het begin werd naar voor geschoven. Ofwel zat
hij te slapen tijdens die zes jaar ofwel is hij van slechte wil. Ik hoop van harte dat
het het eerste is. Wat men ook niet meedeelde was dat de studie niet volledig
werd afgeleverd zoals ze vorige legislatuur was besteld. Onlangs ontvingen we
de bijkomende gegevens ondermeer de verschillende types van windmolens
en de verschillende vermogens. We zullen dit aandachtig bestuderen en
nagaan wat we verder gaan doen met dit dossier.
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nieuwjaarsreceptie op 26 januari
U wordt vriendelijk uitgenodigd op
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
die doorgaat op zondag 26 januari
om 11 uur in de Vanderkelenstraat
7 te Lennik.
Gastspreker is Bart De Valck. Voorzitter van de VVB (Vlaamse Volksbeweging). Hij zal komen spreken
over de taalproblematiek in de
Vlaamse Rand, alsook over zijn
jaren als gewezen -nationaal
verantwoordelijke van het Taal Aktie-Komitee.
De Vlaamse Volksbeweging (VVB) is een partijpolitiek
onafhankelijke vereniging van Vlaamsgezinden. Sinds
1991 ijvert de VVB voor de onafhankelijkheid van
Vlaanderen en behoort dus tot de Vlaams-nationalistische stroming binnen de Vlaamse Beweging. De VVB
houdt er goede contacten op na met de meeste
Vlaamse politieke partijen en is de drijvende kracht

achter het OVV. Haar leden zijn
afkomstig van alle zijden van het
politiek spectrum. De VVB ontstond
in 1956 als onafhankelijke en pluralistische drukkingsgroep onder
voorzitterschap van Maurits Coppieters.
Op een VVB-congres in 1962 lanceerde Wilfried Martens voor het
toen nog unitaire België de idee
van een unionistische federalisme.
De VVB is met ongeveer 6.000 leden een van de
grotere maatschappelijk-culturele verenigingen in
Vlaanderen. Het heeft meer dan honderd lokale
afdelingen, meerdere tijdschriften (klassieke en
e-zines) en specifieke werkgroepen.
De huidige leiding berust bij Bart De Valck en politiek
secretaris en perswoordvoerder Willy De Waele uit
Lennik. (Bron: Wikipedia)

uitverkoop

de lennikse triBune

Eind vorig jaar werd de inboedel van de failliete
firma Free Record Shop verkocht in de Westland
Shopping Center te Anderlecht op een honderdtal
meters van Dilbeek. Alle publiciteit werd er gevoerd
in het Frans. …Nog veel werk aan de winkel! Of misschien een toekomstbeeld indien we niet reageren.

Miste u de Lennikse Tribunes?
U bent niet op de hoogte van de politiek in Lennik?
Misschien tijd om hier iets aan te doen?
Vraag (gratis) je digitale krant
Stuur een mail naar info@lenniksetribune.be
Of via website www.lenniksetribune.be

oproep tot voorstellen voor toerisme lennik
In het laatste gemeenteblad trof ons een oproep van de CD&V schepen van toerisme om voorstellen te doen
om het toerisme in Lennik te bevorderen.
Op zich een lovend voorstel doch reeds jaren werkt Pajottenland + (P+), een samenwerkingsverband tussen
de 7 Pajotse gemeenten waaronder Lennik , ondermeer rond dit thema.
P+ is de mening toegedaan, net zoals wij, dat we beter het Pajottenland samen kunnen promoten dan elke
gemeente afzonderlijk. Hierdoor kunnen we ook beroep doen op bijkomende middelen en kunnen we ook
meer bieden aan potentiële toeristen. Lennik is geen eiland en kan het best gepromoot worden samen met
onze buurgemeenten.
Dit standpunt werd aan de meerderheid bij de bespreking van het budget reeds meegedeeld maar toch …
…..
En eigenlijk vinden we dit bevreemdend wetende dat in de 7 gemeenten van het Pajottenland men 5 CD&V
burgemeesters telt die er net zoals wij over denken. We pleiten en blijven pleiten voor een doorgedreven
samenwerking tussen de Pajottenland Plus gemeenten (denk maar aan eventuele besparingen die er kunnen
worden gedaan) maar voor sommigen ligt dit klaarblijkelijk zeer moeilijk in Lennik.
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