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Editoriaal: werkjaar in mineur
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De huidige meerderheid sleept zich naar haar derde “werkjaar” en sluit haar tweede
jaar af zoals verwacht: in mineur. De aankondigingspolitiek viert hoogtij maar de
realisaties gedragen door de bevolking blijven uit.
Nemen we nu de adviesraden: een milieuraad die na twee jaar nog steeds niet is
samengesteld, waar men om meer vat te krijgen op de raad de samenstelling en de
regels veranderde en waar de milieuverenigingen weigeren in te zetelen. Een pas
opgerichte “landbouwraad” die zelfs volgens hun eigen statuten niet reglementair is
samengesteld .... Een erfgoedraad die dreigt gezamenlijk ontslag te nemen indien men
hen nog eens negeert.
Een GROS (raad ontwikkelingssamenwerking) die geen middelen krijgt om te kunnen
werken. Dit hebben we in het verleden dus nog nooit meegemaakt. Nieuwe manier van
besturen waarschijnlijk.
In de laatste maand kwam nog aan het licht dat de sportievelingen die de sporthal
gebruiken in de kou zitten en er verschillende mankementen zijn aan douches en
materiaal. Aankondiging: “We gaan investeren!” Alleen vergat men de bedragen te
vermelden in het budget en bleek op de gemeenteraad dat het om investeringen gaat
die vroeger zijn gebeurd.
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Schrijf nu reeds in je agenda:

45ste mosselfestijn

Aankondigingspolitiek: een ziekte bij een bestuur dat de pedalen kwijt is en teert op
persoonlijke succesjes. Geen aankondiging of er wordt een studie besteld die loopt
van 20.000 euro tot meer dan 100.000 euro. Stellen we ons de vraag wie ging er zuinig
leven en wie leefde boven zijn stand. Misschien een beetje meer inzet van sommige
leden van het schepencollege zou het volume aan studies laten verminderen en ook de
kosten. En dan spreken we nog niet van de advocaatkosten die de pan beginnen uit te
swingen.
Ten slotte eigengereide beslissingen van ondermeer de aankoop van een duur
kunstwerk, het organiseren van een grote tentoonstelling waar klaar en duidelijk de
beslissingen en de organisatie niet gedragen werden door het college.
Eén van de motto’s bij het aantreden van deze ploeg was: we werken
collegiaal, terwijl in werkelijkheid individualisme, persoonlijke succesjes en een zeker cynisme de doorslag geeft.
Een warm Lennik verdient beter ...
Erik O • Gemeenteraadslid

zaterdag 28 februari
zondag 1 maart en
maandag 2 maart 2015
Lennik Kwadraat Voorzitter
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Welkom op onze jaarlijkse
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Nieuwjaarsreceptie
zondag 25 januari om 11 uur
in de Vanderkelenstraat 7 te Lennik
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Een zonderling personeelsbeleid

65ste jaarmarkt een groot succes
De jaarmarkt van Lennik was een groot succes. Konden we overal
lezen. Zoals elk jaar was onze fractie er aanwezig. De Lennikenaar
kon in ons gelegenheidscafé de “7” de mandatarissen ontmoeten en
vragen stellen.
Bij de Lennikse jaarmarkt gaat ook onze aandacht en dank uit naar
de mensen die dit mogelijk maken. Het zou onmogelijk zijn om zonder
deze mensen een bruisende zaterdag te houden in het centrum van
Lennik. We denken hierbij vooral naar de arbeiders van de gemeente,
de mensen van de Vrije Tijd, de adverteerders, de vrijwilligers die
bijstaan bij de wedstrijden en activiteiten, en de vrijwilligers van het
jaarmarktcomité. We duimen reeds voor de volgende.

Vorig jaar op dezelfde plaats in dit blad kondigden we de ontslagen
aan die er gingen gebeuren in 2014. Nu kunnen we eens opsommen
wat dit leed tot resultaat had. Laat ons beginnen bij de dienst Vrije Tijd
waar men een ambtenaar ontsloeg die werd betaald door de Vlaamse
gemeenschap (!) en niet door de gemeente (prachtige besparing). De
andere ambtenaar die werd verweten dat hij in 1988 als onafhankelijke
kandidaat bij LENNIK2000 was opgekomen samen met de toenmalige
Volksunie, moest een serieuze wettelijke ontslagvergoeding betaald
worden. Hij stond ondermeer in voor het beheer van de sporthal.
Men moet nu eens vragen aan de gebruikers van de sporthal wat een
kommer en kwel het is in de sporthal (zeker nu de cafetaria-uitbater
wegvalt). De sporthal wordt in de toekomst geopend door de arbeiders
van de gemeente en ‘s avonds door een privékuisploeg afgesloten.
In het weekend wordt de zaal geopend en afgesloten door de sportclubs. Geen sociale controle meer, geen hulp meer bij vragen, kortom
nog nooit gezien zo een warboel en een manier van uitbating. Voor de
nabije toekomst heeft men een maandelijkse vergoeding klaar van 300
euro voor de eventuele cafetaria-uitbater om ondermeer de toestellen
in orde te houden. Vroeger kon de cafetaria-uitbater wonen in het
bijhorend appartement. Dit laatste kan om een onbegrijpelijke reden
niet meer!
Om het werk in de dienst vrije tijd toch nog wat op te vangen werden
twee tijdelijke medewerkers aangenomen. Kan misschien iemand ons
uitleggen waar de besparing zit want wij zien ze niet, integendeel.
Menselijk leed gemeentepersoneel
Bij de arbeiders nog een andere situatie. Hier werden op het laatste
moment de vier ontslagen ingetrokken omdat er mensen vrijwillig
vertrokken, sommigen een verkorte werkduur aanvroegen en het
gevaar bestond dat het werk niet meer gedaan kon worden. Indien
er een serieuze en menselijke communicatie was had er veel, heel
veel leed bespaard geweest voor deze mensen. Maar zoals we reeds
meermaals schreven: cynisme en kortzichtige politiek viert hoogtij bij
de bestuurders van Lennik.

www.lennikkwadraat.be

(info over ons en onze gemeente en een groot opgebouwd archief)

www.lenniksetribune.be (raadpleeg hier onze krant online)
www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
www.facebook.com/de.Lennikse.tribune
https://twitter.com/lennikkwadraat

Koekenbedeling: gaat de ezel zich opnieuw
stoten aan dezelfde steen ?
Na de kersttijd komt volgens de kerkelijke kalender weer de paastijd
met Aswoensdag als begin van de vasten. Naar jaarlijkse aloude
gewoonte gaat dan de bekende koekenbedeling door in de school van
Sint-Martens.
Op de laatste OCMW-raad vroeg onze fractie in de Varia naar de
plannen in verband met deze koekenbedeling. Aarzelend keken de
leden van de meerderheid naar mekaar alsof ze het hoorden donderen
in Keulen en zegde dit te ”zullen bekijken“ en mee te delen in de Raad
van januari. Weeral voer voor de gemeenteraad!
Ernest Vankelecom • OCMW-raadslid

Cultuurmoeder dan toch eindelijk ere-burger

Tentoonstelling Van der Meeren en de erfgoedraad
Op vorige gemeenteraden en in de pers was het reeds aan bod: de tentoonstelling over het werk in Lennik van de architect Van der Meeren.
Ons standpunt is bekend (zie vorige Lennikse Tribune).

Foto: persinfo.org

Het heeft nagenoeg een jaar geduurd alvorens Godelieve Eeckhout
(ere-burger) en Patrick Van Laethem (ereschepen) hun door de gemeenteraad toegekende titel mochten ontvangen. Niet verwonderlijk
want eigenlijk was het serieus met tegenzin dat de meerderheid dit
toekende maar het ging niet anders meer. Kort de geschiedenis. Vorig
jaar stelde onze fractie voor om Godelieve Eeckhout ereburger
te maken en tevens om Patrick Van Laethem en Eddy Warrand
ere-schepen te maken (titels waar ze wettelijk aanspraak op kunnen
maken). Aan geen enkele titel is een geldelijk voordeel verbonden. De
beslissing was dat de titel van ere-burger werd verdaagd, de titel van
ere-schepen aan Patrick Van Laethem werd toegekend en die voor
Eddy Warrand (om louter politieke redenen) niet werd toegekend.
Toen in december vorig jaar het punt van ereburger niet op de agenda
van de gemeenteraad stond herhaalde onze fractie haar voorstel.
Schoorvoetend en tegen hun zin kon de huidige meerderheid niet anders dan het ereburgerschap toekennen aan Godelieve. Bij de viering
was het wel drummen om samen met Godelieve op de foto te staan
(pr weet je) maar eigenlijk in de grond van sommigen hun hart was het
tegen hun zin...
Meteen na de toekenning van de titel werd een nieuw reglement
gestemd omtrent het ereburgerschap van Lennik. Komt er op neer dat
de oppositie dit niet meer kan voorstellen … en dat er om de zes jaar
maar de titel kan worden toegekend. Dus als er een Lennikenaar een
uitzonderlijke prestatie levert kan hij / zij misschien wel tien jaar of
langer wachten.

Uit een vraag voor het bekomen van subsidie voor deze tentoonstelling
bleek dat er een “gat” diende te worden dichtgereden van ongeveer
25.000 €. Op onze vraag hoeveel deze tentoonstelling nu ging kosten
aan de gemeente - het gemeentecollege wierp zich in een brief op
als organisator van deze tentoonstelling - wou men ons geen bedrag
noemen. De bevoegde schepen verwees ons naar een vzw die mee
instond voor de tentoonstelling. Ondanks dat het eigenlijk onzinnig
is dat wij dergelijke vraag dienen te stellen aan een vzw terwijl de
gemeente zelf de tentoonstelling organiseert. De tentoonstelling was
voor de laatste maal geopend tijdens de jaarmarkt zodat een definitieve afrekening nog niet kon worden gemaakt.
Toch willen we u de reactie
niet onthouden van de
erfgoedraad die compleet
buiten de organisatie werd
gehouden (onbegrijpelijk en
nog nooit gezien):
“Open
Monumentendag
en
tentoonstelling
Van
Der Meeren zijn een grote
ontgoocheling voor de erfgoeddeelraad. Erfgoeddeelraad voelt zich
buiten spel gezet, niettegenstaande de uitdrukkelijke vraag van de
schepen van ruimtelijke ordening om actief mee te werken aan het
evenement. Uitnodiging voor opening niet ontvangen, of te laat ontvangen. Dergelijk handelen is niet voor herhaling vatbaar, zoniet geeft
de erfgoeddeelraad collectief ontslag. De erfgoedraad voelt zich totaal
buitenspel gezet, heeft geen inspraak noch advies en medewerking
kunnen verlenen. Zeer spijtige zaak.”

Soap rond vluchtheuvels nog niet gedaan

Vrijwilligerswerk
Ons voorstel om Godelieve het ereburgerschap toe te kennen was
omdat ze reeds meer dan 25 jaar voorzitter was van de cultuurraad en
zich daarvoor ongezien en op vrijwillige basis inzet en inzette. Tevens
in de persoon van Godelieve huldigden we zo de inzet van de honderden vrijwilligers in het verenigingsleven, sportclubs enz…. voor hun
dagelijkse inzet.
Vanwege onze fractie een dikke proficiat aan Godelieve en Patrick.
Spijtig voor Eddy Warrand waarvoor men ondanks de politieke tegenstellingen niet de moed had om deze brug te nemen en hem voor zijn
inzet de titel toe te kennen.

We verkondigen het regelmatig , ingrijpen in bestaande infrastructuur
doe je zo maar niet. Zo ook de vluchtheuvels in Gaasbeek. Het Open
VLD-CD&V college vond het nodig om de bestaande vluchtheuvel
in Gaasbeek te veranderen. Dit ondanks dat er geen reden toe was,
behalve dat vrachtwagens ook misschien moesten vertragen voor
de bestaande (?). De vervangende rijbaankussens bleken al vlug de
miskleun van het jaar. Fietsers vielen aan de vleet erover en sommigen kwetsten zich danig. Niets aan de hand volgens de bevoegde
schepen. Alles is wettelijk in orde! (alsof dit een oplossing is). Nu is
het zover en heeft de gemeente mogelijk een proces aan zijn broek
ondermeer omdat de wettelijke normen waaraan deze rijbaankussens
moeten voldoen toch niet zijn gevolgd. Men moet het maar doen.

Nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2015

Uit eigen huis: verkiezing bestuur Lennik Kwadraat

U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
die doorgaat op zondag 25 januari om 11 uur in de Vanderkelenstraat 7
te Lennik.
Met toespraak door onze eigen
Etienne Van Vaerenbergh
(erevolksvertegenwoordiger,
ere-burgemeester, voorzitter
van Lennik Kwadraat ...) Hij
zal het hebben over de laatste
twee jaar gemeentelijk bestuur
in Lennik.
Voor een luchtigere noot zorgt
onze Fried Ringoot met een
speciaal optreden.

Fried verlaat de Lennikse gemeenteraad
Het was reeds enige tijd aangekondigd maar nu is het zo ver: Fried
Ringoot verlaat de Lennikse gemeenteraad en ook Lennik. Fried
verhuist naar Middelkerke. Het zeeklimaat zorgt ervoor dat de steeds
aanwezige pijn minder hard is en hij minder medicatie moet innemen.
Op de twee jaar gemeenteraad ontpopte Fried zich als een mens die
gepast uit de hoek kwam en een grondige dossierkennis heeft. Zijn
interesse en punten waarvoor hij een hart had waren in het bijzonder
het beleid rond mensen met een handicap en de senioren. Menigmaal
kwam hij in botsing met het schepencollege zeker bij opmerkingen
als: “gehandicapten kunnen zelfs gratis parkeren” of “gehandicapten
hebben remmen, bejaarden niet “. Onze fractie zal Fried zeker en vast
missen. Alhoewel hij ons vast en zeker zal blijven steunen en punten
aanbrengen om het toch, ondanks de stugge houding van het huidige
bestuur, beter te maken voor iedereen in Lennik.

Groepsfoto kernbestuur LENNIK KWADRAAT.
Ontbreken op de foto: Geert De Cuyper, Kristien Van Vaerenbergh,
Fried Ringoot.
Enige tijd geleden hield LENNIK KWADRAAT zijn driejaarlijkse interne
verkiezingen. Etienne Van Vaerenbergh werd herverkozen als voorzitter, en Wim Durang als secretaris.
Sinds 2011 is er ook een ondervoorzitter, dat was en is ook voor de
komende periode, Hans Van Lierde.
Dirk De Smedt volgt Ernest Vankelecom op als penningmeester. Deze
verkozenen (niet-mandatarissen) vormen samen met onze gemeentelijke mandatarissen, het kernbestuur van LENNIK².
Gun Mignon, die eerder ook kernbestuurslid was, zit intussen in de
gemeenteraad (waardoor hij nu via die weg tot het kernbestuur behoort).
20 jaar open lijst LENNIK KWADRAAT
Sinds 1994 is de open lijst LENNIK 2000 in onze gemeente actief. In
januari 2012 werd de naam officieel gewijzigd naar LENNIK² (LENNIK
Kwadraat). Het ‘kwadraat’ verwijst naar meerwaarde door samenwerking.

Van harte bedankt, Fried, voor je inzet en je vriendschap voor iedereen.
LENNIK² is immers een uniek samenwerkingsverband: met het betrekken van onafhankelijke Lennikenaren bij het gemeentelijk beleid,
wil LENNIK² een democratisch alternatief zijn, en precies de Lennikse
belangen voorop stellen. Heel wat bestuursleden zijn dan ook geheel
los van nationale partijen.
Volgens zijn doelstellingen, is LENNIK² : een lokale groep, politiek
onafhankelijk, waarin mensen van over geheel Lennik, met diverse
achtergronden en aandachtspunten, samenwerken rond een gemeenschappelijk, vernieuwend en opbouwend project, precies op
maat van onze gemeente. Deze open lijst zet zich in, pragmatisch en op
duurzame wijze, voor een hoge leefkwaliteit in een sociaal, gastvrij,
bruisend, groen en Vlaams Lennik. Onze mandatarissen en beleidsmakers in OCMW en Gemeente leggen verantwoording af op onze
bestuursvergaderingen én aan het publiek via onze zeer regelmatige
publicaties.

DE LENNIKSE TRIBUNE
Wenst u op de hoogte te worden gehouden van
de Lennikse politiek? Onze
maandelijkse digitale krant en
onze visie vind je op de website

www.lenniksetribune.be

Het infoblad “LENNIK KWADRAAT” is al jarenlang gemiddeld het
meest verschijnende infoblad over politiek en beleid in onze gemeente. Voor 2015 wordt ons infoblad trouwens opgefrist.
De collectie staat op www.lennikkwadraat.be
Zo werkt LENNIK² aan een toegankelijk en actief positief beleid.
Sinds 2012 werkt LENNIK² ook samen in het kartel N-VA - LENNIK².
De gemeenteraadsfractie van het kartel publiceert daarenboven de
maandelijkse internetkrant De Lennikse Tribune.

