LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politieke blad in Lennik
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Editoriaal

In dit nummer:

De OpenVLD-CD&V-meerderheid, zoals we reeds menigmaal hebben meegedeeld
sleurt zich doorheen haar legislatuur met vallen en opstaan. Sinds de laatste verschijning van ons blad zijn de hindernissen voor de meerderheid er niet kleiner op geworden.
De onmogelijkheid van een schepen om zijn bevoegdheden uit te voeren met de daaropvolgende intriges en vaudeville van de meerderheid, gemeenteraden die niet gestoffeerd zijn en waar dankzij onze fractie dan toch een beetje inhoud aan wordt gegeven,
een gemeenteraad waarop men sprekers had uitgenodigd, doch waar de meerderheid
niet in getal was. Om de reputatie van de gemeente Lennik niet te schaden en ook
omdat we geen woordbreuk wensen te plegen tegenover gemeenteraadslid Willy De
Waele zijn we op deze gemeenteraad gebleven zodat hij kon doorgaan en de sprekers
niet verloren moeite waren gekomen. Een normale toeschouwer zou verwachten dat
de meerderheid hiervoor enigszins respect zou tonen en men de gemeenteraad op een
normale manier zou kunnen laten doorgaan. Dit was echter een misrekening van ons
het vertellen van halve waarheden en onwaarheden vierden opnieuw hoogtij. Bij een
volgende gelegenheid zal de meerderheid niet meer moeten tellen op de oppositie om
hun “vel” te redden en geen gezichtsverlies te lijden.
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Vergeet niet: 11 juli-viering
op zaterdag 11 juli op de
Markt van Lennik vanaf 19u.!

Eerst buikriem, nu remmen los
Ondertussen verhevigde de ziekte van de aankondigingspolitiek waarvan we reeds
van in het begin van de legislatuur de eerste tekenen zagen. Plotseling is er geld in
het bakje gevallen door het geld van de leemontginning in Vijverselen, een meevaller
bij de watermaatschappij en bovenal de uitbetaling aan Lennik van de gelden van de
brandweer.
In de vorige legislaturen betaalde Lennik substantieel meer aan de brandweer dan de
beschermde gemeenten. Hiervoor kregen we nu een compensatie. Plannen worden
nu gesmeed om dit geld zo vlug mogelijk uit te geven. De studies vliegen de deur uit
en men deed beroep op mensen van buiten de gemeente voor werk dat vroeger werd
uitgevoerd door gemeenteambtenaren. Eerst ging men 200.000 euro uitgeven aan de
sporthal, dan plotseling 500.000, nu zitten we reeds bijna aan 1,5 miljoen. Een investering die misschien nodig is, maar zeker niet onbedacht mag zijn.
De plotselinge gretigheid tot uitgeven zal zeker en vast een wrange
nasmaak geven aan de mensen die, onder het mom van zogezegde
besparingen, moesten afvloeien en voor anderen die gedurende
maanden in het ongewisse waren of zij nog een job aan de gemeente
zouden kunnen hebben. Van menselijkheid gesproken.
Erik O • Gemeenteraadslid

Wij wensen u een prachtige
zomerse en ontspannende vakantie toe.

Schrijf nu reeds in je agenda:
Najaarsetentje op
zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2015
De prijsvraag van het Mosselfestijn: Onze cijferaar,
kassier en gemeenteraadslid Gun Mignon heeft
de prijsvraag tijdens het Mosselfestijn geteld
en nogmaals geteld en dit was het resultaat: 110
paren mosselschelpen in 2 kg mosselen Er waren
2 prijzen (een gratis maaltijd op ons Najaarsetentje)
voorzien en exact 2 personen hadden het antwoord
correct waardoor het gewicht van de lege schelpen
niet meer hoefde in rekening gebracht te worden.
De winnaars:
- Adriaan De Bosscher uit Schepdaal
- Marc De Neef uit Lennik
Beiden hebben hun prijs reeds in ontvangst
genomen

V.U. ERNEST VANKELECOM, SCHAPENSTRAAT 181, 1750 LENNIK • WWW.LENNIKKWADRAAT.BE • ABONNEMENT: 2,50 EURO

Nieuw gemeenteraadslid: Wim Durang

Verkeersveiligheid? Lennik? (foto’s archief)
Na ruim 7 jaar studie met tussentijdse rapporten, hoorzittingen, enquetes, meerdere vergaderingen van een begeleidingscommissie en
de gemeenteraad keurde de gemeenteraad van Lennik in het voorjaar
2001 en na rijp beraad het Lennikse mobilitieitsplan goed!
Dit mobiliteitsplan stoelde op volgende principes
- Optimale bereikbaarheid van Lennik verzekeren;
- Weren van alle sluipverkeer;
- Verhogen van de verkeersleefbaarheid en - veiligheid van de Lennikenaar;
- Zorgen dat Lennik binnengereden wordt langs de hoofdwegen;
- Zorgen dat men Lennik kan verlaten langs alle wegen;
- Zoveel mogelijk eenrichtingsverkeerstraten organiseren op het
smalle Lennikse wegennet;
- Het aantal parkeermogelijkheden uitbreiden.

Sinds januari is Wim Durang ad interim gemeenteraadslid. Hij vervangt
tijdelijk Jasper De Bruyn, die momenteel in het buitenland vertoeft
voor zijn studies.
Hij stak gemotiveerd meteen van wal met vragen, suggesties en
voorstellen, elke maand opnieuw.
Domeinen waarover hij zoal tussenkwam op de gemeenteraad:
cultuur, meer betrekken van Lennikenaren bij diverse initiatieven en
beleidszaken, communicatie en inspraak, milieuvriendelijk beleid, verkeersveiligheid, mobiliteit, weg- en dorpsinrichting, toegankelijkheid,
diversiteit, familienaamkeuze, patrimonium en onderhoud gebouwen,
verzustering Arconate.
Al meer dan 20 jaar is Wim intern en op de achtergrond actief in onze
lokale politieke partij, quasi permanent als secretaris, maar dit is voor
hem toch ook een betekenisvolle nieuwe uitdaging.
Wim: “Mijn politieke wortels liggen bij Volksunie en SPIRIT /SLP, maar
sinds 2010 heb ik zelf geen nationale partijkaart meer, en behoor ik tot
de onafhankelijken binnen LENNIK².
Dankzij de open lokale partij LENNIK KWADRAAT zijn, sinds het begin
(onder de naam LENNIK2000), eerder al 8 onafhankelijke Lennikenaren in de gemeenteraad geraakt. Zonder nationale partijkaart. Het
bewijst dat een open opbouwend project, precies op maat van onze
gemeente, mogelijk is! Daar ben ik mee fier op, en graag zet ik die
traditie verder.”

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

De herinrichting van de N282 (Joseph Vanden Bosschestraat,
Kroonstraat, Frans Vander Steenstraat, Markt, Algoetstraat, Brusselsestraat) en de omliggende straten (Vanderkelenstraat, Masiusplein,
Schoolstraat, Karel Keymolenstraat, Hendrik Ghyselenstraat) werd
uitgevoerd op basis van deze principes!
Zo werd in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik een zone 30 gecreeerd, ook geldig op de gewestweg N282 waardoor de leefbaarheid en
de veiligheid verhoogd werd! Verder werd er een voorrangsregeling
uitgewerkt zodat het binnenrijdende verkeer verplicht voorrang diende te verlenen aan alle weggebruikers die de voorrangsring gevormd
door de Kroonstraat, Frans Vander Steenstraat, Markt, Vanderkelenstraat, Schoolweg bereden of gebruikten.
Al deze ingrepen benadrukten ten overvloede
- Dat Lennik als handelscentrum bereikbaar bleef;
- Dat het sluipverkeer aan banden werd gelegd;
- Dat de veiligheid en de leefbaarheid er merkelijk op vooruit ging;
- De parkeermogelijkheden sterk uitgebreid werden.
Het zichtbare gevolg was dat de heerschappij van de auto in de leefkern
van Sint-Kwintens aan banden werd gelegd, de bereikbaarheid ervan
gegarandeerd werd, maar dat fietsers, voetgangers en wandelaars er
zonder problemen konden fietsen, wandelen en winkelen.

Opmerkelijk is dat deze ingrepen gebeurden in strijd met het bestaande mobiliteitsplan en zonder enige evaluatie. Er was zelfs geen aanzet
om eventueel een nieuw mobiliteitsplan op te stellen. Trouwens wat
heeft een nieuw mobiliteitsplan nog voor zin na het uitvoeren van al de
hoger opgesomde miskleunen?
Blijkbaar heeft het Open-VLD en CD&V-bestuur de Lennikenaar voor
voldongen feiten willen plaatsen want plots stelt men voor om een
nieuw mobiliteitsplan op stapel te zetten! Voor het Open-VLD en
CD&V-bestuur is de verkeersleefbaarheid en veiligheid niet de norm
voor haar handelen.
Deze meerderheid geeft prioriteit aan snelheidsbevorderende
maatregelen die vooral de automobilisten toelaten snel door Lennik
te racen.Uit de hierboven aangehaalde vaststellingen kan alleen
worden geconcludeerd dat het bestaande mobiliteitsplan door de
Open VLD-en CD&V meerderheid stilzwijgend begraven werd met als
voornaamste gevolgen:

Sinds begin 2013 bouwde het nieuwe Open-VLD en CD&V – bestuur
dit bestaande mobliteitsplan en de uitvoering ervan stelselmatig af!
De voorrangsregeling t.v.v. van de Lennikenaren werd afgeschaft, de
N282 werd als racebaan in haar vorige toestand hersteld!

-

Minder leefbaarheid;
Minder veiligheid;
Afschrijven van de winkel-wandelgemeente idee;
Prioriteiten voor het van buiten de gemeente komende door het
centrum racende verkeer;
- Een klantvijandig parkeerbeleid dat de winkelende bezoeker wegjaagt.

Dit had als onmiddellijk gevolg dat het doorgaand verkeer van en naar
Brussel op de N282 opnieuw wordt aangezogen. Waarom inderdaad
van en naar Brussel rijden langs de N285 (Asse-Edingen) en de N8
(Ninoofsesteenweg) wanneer het sneller gaat door het centrum van
Lennik (N282)?
Bovendien werden de parkeermogelijkheden op de Markt (max 20 min.
gratis) en in de omliggende straten (max. 60 min parkeren) zo sterk
beperkt dat de handelszaken er noodgedwongen pluimen bij lieten en
de winkelwandelaars het Lennikse handelscentrum links laten liggen!
Het Masiusplein en de Markt werden heringericht en voorzien van een
woud van verkeersborden. De Markt verloor aldus haar uitzicht van
dorpsplein, ligt er een beetje verloederd bij als niet gebruikte parking
(wie parkeert er nog zijn wagen?!) en zorgt voor verkeerschaos bij de
weinige gebruikers.
Het Masiusplein is zijn karakter van groene long geheel verloren en is
verworden tot een onoverzichtelijk verkeersbordenpark.

N-VA-LENNIKKWADRAAT staat voor een ander beleid dat prioritair
voor de veiligheid en de leefbaarheid van de Lennikenaar wil zorgen
en oog heeft voor de belangen van onze handelszaken!

Etienne Van Vaerenbergh
Voorzitter LENNIK KWADRAAT
Ere-burgemeester Lennik

Un’ avventura particolare a Arconate

Arconate, sinds 27 jaar al de Lennikse zustergemeente, ligt in de
provincie Milano, regio Lombardia, en telt 6.600 inwoners. De burgemeester sinds een jaar, Andrea Colombo (42), creëerde de nieuwe
meerderheid met een burgerlijst van jonge mensen.
Er zijn historische banden met Lennik via de invloedrijke aristocratische familie Arconati Visconti die ook gedurende enkele generaties
heerste op het Kasteel van Gaasbeek.
Op aandringen van de mensen die al langer bij de uitwisselingen
betrokken zijn, is Lennik ingegaan op de uitnodiging van Arconate.
De organisatie in Lennik had heel wat voeten in de aarde. Dankzij en
alleen dankzij cultuurmoeder Godelieve Eeckhout is de uitwisseling
nog uitgegroeid tot een topervaring voor alle deelnemers. Alle deelnemers reisden trouwens op eigen kosten.
Toch engagement voor voortzetting verzustering. Het was lang
onduidelijk, eigenlijk tot het begin van het bezoek aan Arconate, of
en wanneer en hoe burgemeester De Knop er zou aankomen. Bestuurspartijen Open-VLD en CD&V konden elk slechts 1 mandataris
motiveren om deel te nemen, dan nog met enige morele plicht. Zo
hebben ze aangenaam kunnen kennismaken met Arconate, en is
het engagement ondertekend om de waardevolle internationale
verbroedering verder uit te bouwen.
Gelukkig maar, want intussen worden al eerste contacten gelegd
tussen fanfares en bloedgeversverenigingen uit beide gemeenten.
Ook aan scholencontacten wordt gedacht. Hopelijk krijgen deze de
ondersteuning van het gemeentebestuur.
Lennik in Arconate - van dag tot dag
Vrijdag werden 15 Lennikenaren, nog zonder enige vertegenwoordiger van het Lenniks College van burgemeester en schepenen,
verwelkomd op een aperitiefbuffet, mede door de burgemeester en
schepenen van Arconate. 4 gemeenteraadsleden van de Lennikse
oppositie waren wel aanwezig. Namens Lennik werd een dankwoord
uitgesproken door ereburgemeester Etienne Van Vaerenbergh, die
de verzustering destijds opstartte.
Zaterdag werden de bezoekers getrakteerd op de wereldtentoonstelling Expo Milano 2015. De avond was voorbehouden voor beleving
met het gastgezin. Het stond niet op het officieel programma maar de
welgestelde, vorige burgemeester Mantovani, bood de Lennikenaren

onverwacht een aperitief aan. In de avond arriveerde schepen Yves
De Muylder als eerste vertegenwoordiger van het bestuur.
Zondag Bezoek aan een instelling voor personen met een beperking
waar een tentoonstelling doorging van hun werkjes en later werd
het bezoek aan de wereldexpo in Milaan verder gezet. Deze keer
met avondbezoek, wat een andere sfeer geeft, afgesloten met de
dagelijkse spectaculaire licht- en watershow aan de “Tree of Life”.
Maandag, vanaf nu ook met Lennikse burgemeester Irina De Knop en
haar gezin, was er een bezoek aan de stad Novara.
Dinsdag was het de nationale feestdag van de Repubblica met
deelname aan de optocht, en plechtigheden aan de monumenten
voor de gesneuvelden, plus op het gemeenteplein toespraak van de
burgemeester van Arconate.
Hernieuwing verzustering en geschenken Vervolgens was er in het
gemeentehuis de officiële ondertekening en hernieuwing van de verzustering, met toespraken door de beide burgemeesters en receptie.
Lekkers en magische beelden uit Lennik Mandjes streekproducten
werden gegeven aan de verantwoordelijken voor de organisatie
en de ontvangst, en voor de gemeente Arconate was er een uniek
fotoboek samengesteld door het Fotografencollectief De Pajot met
prachtige foto’s uit Lennik (een Arconatese schepen noemde het
“magico”), plus één foto in het groot afgedrukt en ingekaderd. Lennik
kreeg een schilderij en bloemen.

Bij de ondertekening van de herbevestigingsakte van de verzustering
tussen beide gemeenten, zette Arconate meerdere Lennikenaren in
de bloemetjes. De gemeente Arconate had speciale aandacht en geschenken ook voor Godelieve Eeckhout die het bezoek vanuit Lennik
feitelijk organiseerde. Achteraf was er een feestlunch voor een zeventigtal personen, afgesloten met een grote taart met de wapenschilden
erop van de beide gemeenten.
Afscheid na een mooie ervaring Na een kort bezoek aan de grafkapel
van de familie Arconati Visconti in de namiddaghitte, was het tijd voor
het afscheid en de terugkeer naar Lennik. Alle deelnemers beleefden
een positieve en verrijkende ervaring, in een vlotte losse en vriendschappelijke sfeer.
Het bestuur in Arconate schrijft achteraf op FaceBook vertaald in het
Nederlands: “Vandaag eindigt de verzustering 2015. Het is een korte
maar intense en ontroerende ervaring geweest, verlopen in een sfeer
van groot enthousiasme en hartelijkheid. De Lennikse vrienden zijn
eenvoudige, warme en blije mensen. Dank aan al wie deze ervaring
heeft mogelijk gemaakt”.

Lakse houding bestuur bij voorbereiding Dat de uitwisseling 2015 uiteindelijk is uitgegroeid tot een topervaring voor alle deelnemers, is
vooral te danken aan vrijwilligers als Godelieve Eeckhout en een aantal Lennikenaren die reeds jaar en dag betrokken zijn bij de verzustering. Tijdens verscheidene gemeenteraden heeft onze fractie getracht
het bestuur ertoe te bewegen om meer Lennikenaren te betrekken
en uit te nodigen om de aangeboden 25 plaatsen (i.p.v nu 10) bij gastgezinnen in te vullen (zelfs sommige leden van de werkgroep kregen
geen uitnodiging), om het bestuur van Arconate te bedanken voor de
uitnodiging, om tijdig de vertegenwoordiging en relatiegeschenken
voor te bereiden, enz.
Het Fotografencollectief De Pajot kreeg geen officiële bedanking voor
de uiterst snelle samenstelling van het fotoboek.
Wim Durang (gemeenteraadslid)
Foto’s Erik O (gemeenteraadslid)

Vuilnis en Lennik ...’t zal nooit meer goed komen
Vanaf begin 2005 heeft Lennik een contract met de gemeente
Pepingen en Haviland voor het gemeenschappelijk gebruik van het
containerpark. Tot ieders genoegen want in een schrijven van de
vroegere burgemeester van Pepingen De Roubaix (CD&V) staat:
“Zowel Marcel Seghers als Luc Decrick, als schepenen van milieu,
wisten samen met hun collega’s uit Lennik dit gedeeld gebruik steeds
in goede banen te leiden.”
Sinds 2013 wordt er geruzied
Maar nu blijkt dit niet meer te kunnen. Vroegere burgemeester De
Roubaix rekende voor dat de ruzie Pepingen reeds 110.000 euro heeft
gekost. Een bedrag dat op de één of andere manier dient te worden
gerecupereerd (ook door de Lennik). Groot struikelblok is de installatie
van één of twee weegbruggen om het containerpark conform te maken
met de nieuwe wetgeving. Voor deze kosten wil Lennik niet instaan.
Verwarrende communicatie
Tijdens gemeenteraad van februari 2015 werd aan de bevoegde
schepen Heidi Elpers (CD&V) gevraagd of het klopte dat Lennik
intussen onderhandelingen opstartte met Ternat. We kregen hierop
geen antwoord doch konden enkele dagen later in de pers lezen dat
de Ternatse Schepen van Milieu bevestigde dat Lennik met hen aan
het onderhandelen is. Op de laatste gemeenteraad van maart 2015
beweerde de Lennikse schepen dat het slechts een aftastend gesprek
zou geweest zijn. Aftastende gesprekken terwijl het contract met
Pepingen nog 6 jaar (tot 1 april 2021) loopt? Eigenlijk is dit niet aan de
orde. De gemeente Lennik met op kop schepen Heidi Elpers wenst op
de één of andere manier van het contract met Pepingen af te raken.
De vos verliest zijn haar
Het college wenst dus op een “slinkse” manier af te geraken van
het contract met mogelijke juridische gevolgen en eventuele
schadevergoedingen, waarschijnlijk met alweer imagoschade voor de
gemeente Lennik als onbetrouwbare partner. Tevens kan men stellen
dat een overheid een voorbeeldfunctie heeft tegenover de burger. Wel
dit voorbeeld kan tellen!

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

Tentoonstelling VANDERMEEREN (vervolg)
Na dikwijls te hebben
aangedrongen om “klare
soep” te schenken hebben
we eindelijk een idee
hoeveel de tentoonstelling
gewijd aan de architect
VANDERMEEREN
heeft
gekost.
Cultuurhistorische
tentoonstellingen
kunnen
interessant zijn maar men
moet weten waaraan men begint. Wat waren onze opmerkingen:
1. in tijde van geldgebrek ging de gemeente een tentoonstelling
organiseren zonder te zijn gedragen door een Lennikse vereniging
of zelfs niet door de erfgoedraad;
2. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door Ruimtelijke
Ordening en niet door de diensten Cultuur wat logischer zou zijn;
3. Eigenlijk spreekt men hier van een blanco cheque.
In het begin werd het volgende voorgerekend
§ 2.000 euro rechtstreekse steun gemeente Lennik
§ 4.500 euro aan logistieke steun gemeente Lennik
§ 4.000 euro werd geleverd door de vzw
§ 25.000 euro diende men nog te vinden
In totaal dus ongeveer 35.000 euro. Aangezien men de volledige som
niet kon laten subsidiëren diende men enkele projecten te laten vallen.
We kwamen tot de volgende bedragen:
De vzw, die mede-organisator was, (verslag van de gemeenteraad)
betaalde 15.250 euro waarvan er eigenlijk 15.000 euro werd
dichtgereden door subsidies en sponsoring (dus eigenlijke kost ong.
250 euro); de gemeente betaalde aan facturen 6.132 euro (wat dus 3
maal zoveel is dan voorzien); Tevens werd voorzien in logistieke steun
wat begroot was op 4.500 euro.
Wat de totale kostprijs voor de gemeente ongeveer op 10.000 euro
moet brengen.
Schepen Elpers beweert wel dat er een grote belangstelling was
van studenten architectuur, professoren, mensen uit de bouwwereld
en dat er iets meer dan 1000 personen naar de tentoonstelling
kwamen. Dit betekende dus dat de gemeente voor de tentoonstelling
(gratis toegang) per bezoeker ongeveer 10 euro uitgaf .
Niet slecht voor een gemeente in financiële nood (op dat moment) ...
(zie nog meer in de Lennikse Tribune maand juni)

Wereldboekendag
“Op 23 april 2015 was het in meer dan 100 landen Wereldboekendag. 23 april is de sterfdag van auteurs als William Shakespeare, Muguel de
Cervantes en Garcilaso de la Vega. Reden genoeg voor UNESCO om die dag als Wereldboekendag uit te roepen.
De traditie bestaat al langer: de Catalanen vieren op 23 april jaarlijks ook het feest van Sint-Joris: de mannen
schenken aan de vrouwen een roos en de vrouwen schenken aan de mannen een boek. Op die dag worden er in
Catalonië maar liefst 4.000.000 rozen geschonken en 400.000 boeken. Een traditie die navolging verdient!?
Het Rodenbachfonds Vlaams-Brabant (www.rodenbachfonds.eu) deelde dan ook, samen met de afdeling Vlaamse
Kring Lennik, gratis een boek uit aan de bewoners in de Frans-Jozef De Gronckelstraat in Sint-Kwintens-Lennik.
Waarom werd deze straat in Lennik uitgekozen?
Frans-Jozef De Gronckel (1816 - 1871) uit Sint-Kwintens-Lennik gebruikt de woorden ‘Payot’ en ‘Payottenland’ voor
het eerst in een historisch verhaal over zijn geboortestreek, dat als feuilleton in een krant wordt gepubliceerd in 1845.
De Gronckel, die schrijft onder het pseudoniem Franciscus-Josephus Twyfelloos, lijkt de ‘payot’ te vereenzelvigen
met ‘patriot’, wat oorspronkelijk net de tegengestelde betekenis had. Hij draagt zijn geschriften, die in 1846 en 1852
ook in boekvorm verschijnen, op ‘aen alle vrye en vrolyke payotten’.

