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Editoriaal

In dit nummer:

Verantwoordelijkheid nemen in Lennik?
Soms word ik aangesproken door mensen die vinden dat we te negatief schrijven
in onze publicaties. En waarschijnlijk hebben ze ergens wat gelijk.
Bij het samenstellen van dit blad betrap ik er mij zelf op dat er weinig opbeurend
nieuws te melden is en op zichzelf is dit erg.
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Enerzijds misschien wel de taak van de oppositie om de rare kronkels en onwettelijkheden van het schepencollege aan de kaak te stellen, anderzijds spijtig dat er
zoveel rare kronkels en onwettelijkheden zijn.
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Overlopen we de laatste vier maanden dan is het schouwspel stilaan een tragi-komedie aan het worden. Op het gevaar af dat een raadslid van de CD&V beweert dat
we de situatie misbruiken of een ander notoir CD&V bestuurslid begint te twijfelen
aan de objectiviteit van de schrijver misschien een korte samenvatting.
Eén van de schepenen is tijdelijk wettelijk verhinderd om zijn taken uit te voeren.
Volgens de persberichten heeft dit niets te maken met zijn job als schepen. Grootmoedig nemen de andere schepenen zijn taken over tot hij opnieuw kan zetelen.
Dit om zijn familie te sparen en hij tot rust kan komen.
Open VLD tackelt gemeentelijke werking
Groot is de verwondering dat wanneer deze schepen opnieuw zijn taken wettelijk
kan opnemen, dit hem wordt geweigerd door de andere leden van het schepencollege om redenen die dubbelzinnig zijn. “De schepen moet klare wijn schenken“
hoort men in CD&V-kringen waarbij men zich afvraagt of hij zichzelf dan dient te
beschuldigen?
Grote opschudding wanneer de schepen zich op het schepencollege van 2 juli 2015
aanmeldde om zijn taken opnieuw op te nemen. Dit had de burgemeester blijkbaar
niet verwacht. Ze schorste onmiddellijk de vergadering van het college en zette de
schepen zonder enige wettelijke reden aan de deur! Nog nooit gezien!
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wedde verder ontvangt) verbod op te leggen zijn
taken opnieuw op te nemen zonder dat er hiertoe
een wettelijk verbod is. Hoe lang zullen de interne
strijden bij het schepencollege de
goede gemeentelijke werking in
Lennik blijven gijzelen? Op deze manier bestuurt men geen gemeente.
Erik O • Gemeenteraadslid
Het standpunt van onze fractie omtrent deze zaak
vind je terug in de juli-editie van de Lennikse
Tribune (zie de website).

Men besluit vervolgens om op een ontiegelijk uur (7 uur) ‘s anderendaags opnieuw
te vergaderen. De CD&V stond al gans de tijd van op de zijlijn te kijken zonder enige
reactie. Toch waren ze plotseling de mening toegedaan om na vier maanden te
reageren en sturen ze een persmededeling rond waarin ze een duidelijk standpunt
(zonder omschrijving) eisten van hun partner.
5 schepenen moeten het werk doen van 6
‘s Avonds is er een antwoord van de burgemeester in naam van het schepencollege. Dus als we het goed verstaan geven de CD&V-schepenen die momenteel toch
de meerderheid hebben in het schepencollege antwoord op hun eigen oproep en
dan nog over een zaak van een andere partij.
Rare situatie die men alleen in kluchten kan vinden. Conclusie: de schepen is niet
meer gewenst.
Gelet op het feit dat de gerechtelijke molen traag draait kan dit voor de rest van de
legislatuur zijn. Intussen “boeren” de andere leden van het college verder, doch
zijn deze niet in staat om al de taken en bevoegdheden degelijk over te nemen. Vragen wij ons af: hoe democratisch is dit allemaal om een verkozen schepen (die zijn
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Respect voor de Gronckelman (Wim Durang)
De Lennikse Gronckelman is
uniek. Deze belleman, “stadsroeper”, ludieke gemeentelijke
aankondiger, sinds 2007, mag
men ons in andere gemeenten
benijden. Niet in het minst door
de enthousiaste vertolking van
deze cultuurfiguur door Emiel
Walravens, die onnavolgbaar
gestalte geeft aan de Lennikse
historische advocaat Frans-Jozef De Gronckel. Hij wordt
onder andere verantwoordelijk
gesteld voor het “uitvinden”
van het Pajottenland. De Gronckelman behaalde al knappe
posities op bellemanwedstrijden, waaronder het Belgisch
en Europees kampioenschap. De Gronckelman is geliefd in Lennik,
populair, en zijn optredens spreken de mensen aan. Zijn ceremoniële
functie als aankondiger en opener van onze gemeentelijke activiteiten
en festiviteiten, met zelfgedichte originele volkse roepteksten - in
rijmvorm, is een vaste waarde geworden. Hij neemt zijn taak méér dan
ter harte. De aanwezigheid van de Gronckelman bij activiteiten is voor
sommigen zelfs een reden om het niet te missen.
Overgeslagen bij The Wave
Op de recente inhuldiging van het via “Kunst op Komst” gewonnen
kunstwerk The Wave, op 7 juni 2015, was de Gronckelman er niet.
Verschillende mensen stelden zich daar vragen bij. Nochtans had de
werkgroep voorgesteld om hem te betrekken bij het slotvolksfeest.
Immers had de Gronckelman een belangrijke bijdrage geleverd aan
de promotie en stemoproepen voor de wedstrijd Kunst op Komst, en
was hij zelfs een onderdeel van de radiouitzending op Radio 2 over
de Lennikse kandidatuur, dus een mede-winnaar. De opening verliep
die dag trouwens nogal onduidelijk. De Gronckelman met zijn bel,
verschijning en luide stem zou dat makkelijk opgelost hebben. Voor de
intergemeentelijke 11-juliviering van 2015 werden de Gronckelman en
de Gooikse belleman opnieuw ingeschakeld als feestelijke openingsact. Toch is dit optreden niet vermeld op de flyers of affiches. Het lijkt
wel erop dat men niet meer fier is op de Gronckelman?
Geslaagde aprilgrap
Overigens herinneren we ons dat de nieuwssite Persinfo.org als 1aprilgrap een uitgebreid (maar dus verzonnen) artikel had geschreven
waarin de Gronckelman ontslag zou nemen uit ongenoegen.
Blijkbaar was het verhaal zo geloofwaardig dat velen erin trapten, dat
het onderwerp meer dan 1.500 keer bezoekers online aangesproken
had en tevens voor waarheid werd overgenomen door andere media.
Onze Gronckelman werd de laatste jaren inderdaad minder officieel
ingezet:
•
•

2011
2012

5 maal
4 maal

•
•

2013
2014

2 maal
3 maal

Op onze vraag antwoordde dienstdoend schepen van Cultuur Elpers
dat de Gronckelman in het verleden ook niet werd vermeld op affiches
en flyers en dat ze dit dus niet nodig vindt.

Voor de inhuldiging van “The Wave” was de Gronckelman wel
gevraagd om de activiteit om te roepen op de marktdag dinsdag voordien. Voor de inhuldiging zelf was hij niet vrij, beweerde Elpers. Tja, als
je niet gevraagd of geboekt wordt voor een optreden!
Emiel had namelijk geen gemeentelijke bestelbon gekregen, zoals het
voordien altijd wel het geval was. Mede dankzij de cultuurraad en
enkele niet-jaarlijkse activiteiten mocht de Gronckelman in 2015 wel
al optreden bij de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, de onthaaldag
voor nieuwe inwoners, de Week van de Volkscafés. De Gronckelman
verdient respect en er mag meer mee uitgepakt worden, “Men zegge
het voort, men zegge het voort”! (uit Lennikse Tribune)

Het verlaten van de gemeenteraad
(Foto Persinfo)

Zoals men reeds vernam heeft onze fractie de gemeenteraad verlaten
op maandag 21 juni omdat de meerderheid niet in voldoende aantal
was om een raad te houden.
Niet de eerste keer
Reeds de maand daarvoor deed zich een identieke situatie voor namelijk dat de meerderheid slechts over 9 raadsleden (op 19) beschikte. Raadslid Willy De Waele was verhinderd en Schepen Van Ginderdeuren mocht van zijn partij niet komen. Willy De Waele had met
onze fractie contact opgenomen en gevraagd of we gingen blijven.
Uit sympathie (Willy De Waele werkte in de vorige legislatuur nauw
samen met onze fractie) en om enkele belangrijke beslissingen niet
in het gedrang te brengen, beloofden we dat de gemeenteraad kon
doorgaan met dien verstande dat dit geen gewoonte mocht worden.
Tijdens deze gemeenteraad, waarbij we toch enige erkenning hadden
verwacht, werden de verwijten opnieuw naar ons hoofd gesmeten.
Toen de maand erop dezelfde situatie zich voordeed : een OpenVLD-gemeenteraadslid kon niet aanwezig zijn en een schepen die verboden werd om te komen, was voor ons de maat vol. Immers door het
verbod van zijn eigen partij brengt de Open VLD van Lennik zichzelf in
de problemen en is dit niet onze opdracht om die te verhelpen.
Niet de eerste keer ²
Toch was er een betweterig raadslid van de CD&V dat de oppositie
onverantwoordelijkheid verweet. Wil het nu toch lukken dat net vier
jaar daarvoor zijn eigen partij net hetzelfde deed!
Immers op dat moment zat de CD&V in de oppositie. Schepen Eddy
Warrand (Open VLD) en de burgemeester lagen ook al in onmin en er
was één ziek gemeenteraadslid.

In de notulen van de gemeenteraad werd het als volgt genoteerd:
“Na het openen van de zitting stelt raadslid Heidi Elpers voor dat alle
oppositieraadsleden de zitting verlaten. Schepen Eddy Warrand gaat
mee in op deze vraag. Zij verlaten de zaal en de voorzitter stelt vast dat
er onvoldoende raadsleden aanwezig zijn om te kunnen vergaderen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20u05”.

Varia zonder VARIA (Gun Mignon)

Het betweterige raadslid kan misschien in het vervolg tweemaal
nadenken en de verschillen zoeken. Immers wij zijn wel gebleven de
eerste keer uit verantwoordelijkheidszin, maar wensten ons niet te
laten mis/gebruiken.
Zitpenningen
Op de volgende gemeenteraad wou de Open VLD de “meubelen” nog
redden en voorstellen om geen zitpenningen uit te betalen. Dit hadden
ze nog vlug vlug bedisseld en de fractieleidster mee opgezadeld. Op
zichzelf misschien een nobel voorstel maar moesten ze de vorige historie eens opnieuw lezen dan moesten ze weten : 1° er dient hiervoor
een agendapunt te worden ingediend; 2° de beslissing zou ingaan
tegen de regelgeving en het Huishoudelijk Reglement en zou bijgevolg
niet wettelijk zijn. Voor ons is het klaar en duidelijk : de herleide
zitpenningen dienen uitbetaald te worden (het presentiegeld voor de
vergaderingen waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt,
is trouwens niet de ‘volle pot’, maar bedraagt slechts ongeveer 1/4 van
het normale presentiegeld). Blijkbaar kent de bestuursmeerderheid
het eigen reglement van de gemeenteraad niet? Nadien zullen onze
fractieleden het ontvangen bedrag aanwenden voor een “goed doel”.
Vier jaar geleden maakten we de zitpenningen over aan het project
“Rainbow for Kids” een schoolproject in Kenia opgestart door mensen
van Lennik.

Camera’s tegen sluikstorten aan de glasbollen
Het blijft een oud zeer. Er
worden ook andere voorwerpen dan glas gebracht
naar de glascontainers. Zo
vind je er met de regelmaat
kartonnen dozen, spiegels,
plastieken flessen, oud
speelgoed, kasten ... men
kan het niet bedenken of
het duikt in de buurt van de
glasbollen op.
Reeds in een vroegere
legislatuur had onze fractie
geopperd om camera’s
te zetten tegen het sluikstorten en in een recent
verleden had Christel O nog
voorgesteld om de glascontainers ondergronds te plaatsen zoals in
reeds verschillende gemeenten het geval is. Deze manier van werken
werkt sluikstorten tegen.
Dit voorstel haalde het niet wegens ... te veel kosten.
Om toch het sluikstorten onder controle te krijgen, herhaalde onze
fractie nogmaals het voorstel om camera’s te zetten en dit rekening
houdende met de privacyregels.
Het huidige voorstel werd verwezen naar het college. We hopen dat
het, net zoals al onze vorige voorstellen, er geen stille dood zal sterven. In ieder geval zullen we regelmatig het voorstel herhalen.

Op het einde van elke gemeenteraad volgt steeds het hoofdstuk ‘varia’. Hierin kunnen leden van de raad vragen stellen aan het bestuur of
informatie meedelen aan de gemeenteraad. De punten aangehaald in
de varia worden in onze gemeente spijtig genoeg niet opgenomen in
het verslag van de gemeenteraad.
Verslag in elke Tribune
Net omdat deze punten niet worden opgenomen in het verslag hebben
we in de Lennikse Tribune een hoofdstuk ‘Varia’ gecreëerd waarin
we in telegramstijl een overzicht trachten te geven van deze veelal
interessante korte discussies.
Plots gedaan met de gemeenteraad
Afgelopen gemeenteraad van 1 juli rond 23:30 werden we met verstomming geslagen. Na het laatste agendapunt van Wim meldde de
voorzitter plots dat hij moe was en dat de ‘varia’ deze keer niet zou
behandeld worden. 23:30 is absoluut geen laat tijdstip om de gemeenteraad af te sluiten. Deze legislatuur duurden vele gemeenteraden al
tot na 1:00 en de fractie van N-VA - Lennik² was alleszins nog niet moe.
De N-VA - Lennik² fractie had in totaal 22 variapunten voorzien om te
bespreken op de gemeenteraad. In de vorige Lennikse Tribunes kan u
lezen dat vele punten vitaal zijn.

Een kort lijstje van recente punten
Hieronder vindt u een korte bloemlezing van een aantal variapunten
die op vorige gemeenteraden werden naar voor gebracht door onze
fractie en die het bestuur noodzaakten om actie te ondernemen:
• De bedroevende steun van het bestuur in de organisatie van de
trip naar Arconate werd geoptimaliseerd door onze opmerkingen
in de varia
• Optimalisatie van de zwerfvuilactie met peterschap van veel
leden van NVA - Lennik²
• Aanpassing zoenzone (aan halve maan) van basisschool De Key
• Het te vroegtijdig maaien van de bermen en overtreden van het
bermdecreet
• Vraag tot opnieuw organiseren van de dag van het Park
• Late en fletse organisatie intergemeentelijke 11 juli-viering
• Te late vervanging van verkeersborden die dorpskom aanduiden
• Onevenwichtige sponsoring van verenigingen Lennikse Feesten
• Verplaatsing gemeenteraad door voorzitter om ‘professionele’
redenen die fietsreis bleek te zijn
• Alweer activiteit doorgegaan waarop de gemeenteraad niet
werd uitgenodigd
• Onderhandelingen met Ternat over het containerpark
• Onveiligheid van de drempels op de Frans Van Der Steenstraat
• De (heel) slechte staat van de toiletten in de Jongensschool

Hoekje van Lennik²! (met dank aan Anne )
Uit het leven gegrepen.
Heb je even? Dat hangt ervan af.
‘Hé, Anne… jij bent toch Anne hé… ik moet jou heel dringend spreken.
Heb je even?’ De eerste reacties die door m’n hoofd schieten, zijn: wie
is die man en… heb ik even WAT? M’n maag knijpt samen. Ik ken het
antwoord immers… wie durft het woordje ‘TIJD’ nog uit te spreken?
‘Natuurlijk, heb ik even,’ lach ik. De leugen bezorgt me meteen knalrode
wangen.

DE LENNIKSE TRIBUNE
Nu al 27 maandelijkse nieuwsbrieven vol Lenniks
politiek nieuws en visie !
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De vraagsteller denkt allicht dat ik last heb van opvliegers of zo. Hij laat
er alvast geen gras over groeien. ‘Ik heb een nichtje en die schreef een
prachtig boekje en nu wil ik graag even van jou horen of…’
‘Stop, stop, stop…’ Ik schrik van mezelf. In mijn achterhoofd klinkt
overduidelijk de stem van m’n moderne schoondochter. ‘Wanneer ga
jij eens leren NEE zeggen, Anne!’
‘Nee!’ zeg ik dus. Het klinkt zo overtuigend en vastberaden dat ik er zelf
van schrik. ‘Nee, sorry… dat soort vragen krijg ik gewoon TE dikwijls.’
In het begin gaf het me een heerlijk gevoel. Sedert het verschijnen
van mijn eerste boek (een leven geleden) vinden sommige mensen het
plots belangrijk wat ik van de teksten van hun kinderen, neefjes, nichtjes, ouders of grootoom vind. Ik merkte algauw dat het beoordelen van
teksten (voor buitenstaanders) niet onder de categorie ‘werken’ valt.
Het lijkt hen meer een ontspannen tussendoortje. Dat is het dus niet.
Ik bedoel… het is geen ontspannen tussendoortje! Het is, als je alles
grondig gaat lezen en dan ook nog even eerlijke, niet kwetsende feedback wil geven, veel extra werk. Ik probeer de laatste tijd steeds meer
mensen attent te maken op het feit dat daarvoor manuscriptenlezers
bestaan die voor dat werk ook een factuur opsturen. Ik heb er echt
geen tijd voor.
‘Maar… je zegt net… Natuurlijk heb ik even…’
Ik knik. ‘Het zou erg zijn, moest ik niet even naar jou willen luisteren…
toch? Dat wil niet zeggen dat ik meteen ook alles ga DOEN wat je me
vraagt.’ Het gelaat van mijn gesprekspartner spreekt boekdelen. Hij
bekijkt zuchtend mijn vuilniszak op wieltjes, het groene fluo hesje dat
ik de laatste maanden wekelijks aantrek en de werkhandschoenen die
dringend in de was mogen.
‘Waar ben jij nu mee bezig?’ stottert de man. ‘Zwerfvuil in de vuilbak,’
leest hij fronsend.
Ik grijns! ‘Ik houd onze straat proper, tenminste… ik doe een poging
tot.’ Zijn mond valt open. ‘Ha ja… ik las zoiets in het infoblad van de
gemeente. Dus jij doet dat nu ook!’
Ik recht m’n rug en steek mijn borst vooruit. Dat laatste kost me trouwens niet veel moeite want de natuur heeft me goed voorzien. ‘Ik doe
dat niet nu ook… ik doe dat al meer dan drie jaar,’ antwoord ik fier.

www.lennikkwadraat.be

‘En tussen haakjes… als je even tijd hebt… een uurtje per week
is genoeg… we hebben nog veel opruimers tekort in onze gemeente
hoor!’
De man bekijkt me vol ongeloof en schudt bedenkelijk het hoofd. ‘Dat
iedereen ne keer z’n eigen vuil opruimt hé!’
Ik knik…. ‘Groot gelijk, maar dat gebeurt niet dus... Alleen de bewoners
van mijn straat zijn super-opruimers voor eigen deur en dat mag gezegd
worden.’ Ik peuter zorgvuldig een dikke, verse, nog bijna natte kauwgom los van de grond, raap meteen even de sigarettenpeuk op die hij
net doofde en gooi ze allebei in mijn zak op wielen.
‘Kauwgom is pas na 20 jaar volledig vergaan… Sigarettenpeuken met
of zonder filter… 2 tot 12 jaar.’ Ik gris een halfrotte bananenschil uit de
berm. ‘Dat is afval puur natuur, dat vergaat gewoon,’ mompelt de man.
Ik knik. ‘Bij mijn weten groeien er hier geen bananen en weet je hoelang het duurt vooraleer een bananenschil volledig afgebroken is? Een
jaar…een heel jaar.’ De man snuift luid. Hij durft me niet tegenspreken
maar gelooft me duidelijk niet. Ik steek m’n arm door de afspanning
van een schapenweide en pak de zoveelste plastic zak voordat de
schapen die te pakken krijgen. ‘Lief hoor… mama’s komen met hun
kindjes brood brengen naar de schapen. Schapen zijn herkauwers,
meneer. Plastic zakken zijn dodelijk voor herkauwers. Ik vind hier elke
week zakken… en blikken… elke week in één zelfde straat…een 14-tal
blikken. Elk blik heeft 50 jaar nodig om op een volledig natuurlijke manier te verdwijnen.’ ‘Het is da werkvolk van ’t school…’ zegt de man nu
gepikeerd. Ik probeer vriendelijk te blijven. ‘Drie jaar geleden was het
werkvolk van ’t school hier niet en die gaan binnenkort ook weer weg.
Die gooien bij mijn weten geen vuile Pampers en Fristi-verpakkingen in
de bermen. Van Pasen tot nu… 8 grote, volle zakken zwerfvuil… in één
straat! Zegt het u iets?’

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

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

Ik krijg geen antwoord meer. De man die me een kwartiertje geleden
nog vriendelijk wat te vragen had, steekt een nieuwe sigaret op en
wandelt luid mopperend van me weg.
‘Dan heeft ze geen tijd… da geloof ik… goe zot, da mens…’ Dat had ik
nog net gehoord natuurlijk.
Anne Wyckmans

