LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politieke blad in Lennik

Editoriaal : een heel bijzondere ereburger!
Reeds lang geleden dat er nog een ere-burger is verkozen in Lennik.
De laatste verkozene was de vroegere voorzitster en járenlang trekker
van de cultuurraad van Lennik, onze 'Cultuurmoeder' én bezieler rond
de activiteiten van “Prins”, Godelieve Eeckhout.
Ze was tevens de eerste en intussen de enige vrouw die deze titel kreeg.
Ondertussen reeds 4 jaar geleden (december 2013)!
Niet dat er geen verdienstelijke burgers meer zijn in Lennik, neen,
integendeel. Voor de vuist weg zouden we nog wel meerdere kandidaten
kunnen nomineren.
Wel omdat de titel door de huidige meerderheid is afgevoerd.
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Daarom en dit ondanks dat de titel praktisch is afgeschaft, hebben we
de “moed” om toch een bijzondere ere-burger voor te stellen namelijk
“de Lennikse vrijwilliger”.
Dankzij hem of haar kan het verenigingsleven hoge toppen scheren in
Lennik. We hebben het over alle verenigingen, sportclubs, culturele
verenigingen, jeugdbewegingen, sociale initiatieven voor doelgroepen,
enz…
Wat zou bijvoorbeeld een voetbalclub zijn zonder de personen die het
onderhoud doen, de jonge spelers opvangen en de kantine openhouden. Of mensen van zaalsporten die er voor trachten te zorgen om
over voldoende accommodatie te beschikken. Alle bestuursleden van
verenigingen of kringen. Of mensen die de uitstappen verzorgen in de
verschillende verenigingen, of …
De totale en gratis inzet is steeds de rode draad voor deze tientallen
mensen. Het moet maar een klein onderdeeltje zijn dat men doet, maar
ook dit moet gedaan worden voor het welslagen van een vereniging /
activiteit.
Kortom, zij zorgen er voor dat Lennik een warme gemeente is en zal
blijven. En daar kunnen kibbelende politici niets aan doen, behalve door
te zorgen dat de faciliteiten aan de verenigingen gegarandeerd blijven
en/of zelfs verbeteren.
We toasten dan ook allemaal op ONZE ERE-BURGER : de onvoorwaardelijke inzet van de LENNIKSE VRIJWILLIGERS !

De Voorzitter van Lennik Kwadraat
en de bestuursleden van Lennik Kwadraat,
de Gemeenteraadsleden en Ocmw-raadsleden
van de fractie N-VA — Lennik Kwadraat,
De redactie van ons blad en van de Lennikse Tribune,

wensen u van harte een
Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar
Mogen alle positieve wensen
voor volgend jaar de waarheid worden!
Van harte welkom op onze

jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
op zondag 28 januari 2018
vanaf 11 uur in ons zaaltje in de
A. Vanderkelenstraat 7.
Iedere Lennikenaar is welkom.

Erik O • Gemeenteraadslid
V.U. ETIENNE VAN VAERENBERGH, NINOOFSESTEENWEG 236, 1750 LENNIK • WWW.LENNIKKWADRAAT.BE • ABONNEMENT: 2,50 EURO

Constructieve oppositie ?
Na de turbulente dagen in de meerderheid werd er allesbehalve een
stichtende strijd geleverd op het nieuwe strijdtoneel namelijk de
sociale media en Facebook in het bijzonder. Als je de verwijten las,
kan je maar één ding besluiten : dit komt nooit meer goed en we dragen
dit mee tot met de verkiezingen.
Vaak vergeet men dat de rol van de oppositie … oppositie voeren is …
Onze liberale vrienden komen nu bijvoorbeeld zwaaien en schermen
met de 'nieuwe' term namelijk: constructieve oppositie.
Hoe moeten we dit begrip eigenlijk invullen? Wat verstaat men daaronder dan precies? We kunnen ons daar wel iets bij voorstellen, maar
op de Lennikse scène is dit allemaal niet zo eenvoudig. Daar kunnen
we al enkele jaren van meespreken.
Toch gingen we enkele mogelijkheden na, maar we moeten passen.
Constructieve oppositie: zou dit soms zijn ... ?
1. positieve voorstellen voor Lennik vanuit de oppositie
die dan steevast worden afgeschoten door de meerderheid ?
(Hebben we al elk jaar geprobeerd. Zie onze 'Lennikse Tribune').

25 jaar Prins : Lennik op stelten
Het gebeurt niet elke dag: duizenden mensen op de Lennikse Markt.
Maar een jubileumviering voor Prins, het bronzen reuzentrekpaard, en
mee symbool van Lennik en het Pajottenland, is altijd prijs!
Gelukkig is er in Lennik een Prinscomité dat zich hiervoor inzet, geld
inzamelt voor de vijfjaarlijkse Prinsviering, en het geheel organiseert.
Met gewaardeerde hulp van verenigingen, middenstand, de Gemeente, sponsors, en vele vrijwilligers.
Voor sommigen heeft “het paard” al altijd op de Markt in Lennik gestaan, de iets ouderen zullen zich die septemberdag in 1992 nog goed
kunnen herinneren dat de Markt en zijstraten uitpuilden met 10.000
toeschouwers voor de installatie van het monument.
Na diverse activiteiten tijdens dit Prinsjaar, was het nu het echte
zilveren verjaardagsfeest met gelukkig goed weer. De presentator
opende: "de mensen van het Prinscomité hebben zich geen moeite
bespaard om van deze Prinsviering weer een prachtige dag te maken".
Een uitstekende zet waren de spectaculaire en kleurige Koninklijke
Merchtemse steltenlopers, die inleidden met hun feestmuzikanten.

2. het bespreken van grote projecten die men voorspiegelde om te
doen en dat de hele gemeenteraad, dus ook de oppositie een inbreng
zou krijgen …
kregen we de kans niet toe…
3. voorakkoorden afsluiten met andere partijen om zo de bestaande
meerderheid al stokken in de wielen te steken …
aan zulke streken, daar doen we niet aan mee, hoewel het in Lennik
recent wel gebeurde
4. het bijspringen door de oppositie om bepaalde maatregelen er door
te krijgen in de gemeente ...
Vanzelfsprekende en correcte zaken keuren we sowieso goed,
regelmatig zelfs.
(Maar een permanente meerderheid, die moet een coalitie zelf dragen.
Anders is er een andere nodig, zo werkt dat in een democratie.
Wil men de stemmen van de grootste fractie, dan moet ook rekening
gehouden worden met ons eigen programma en visie).
5. de laatste mogelijkheid misschien : géén oppositie voeren, geen
bestuderen van de dossiers, zwijgen, geen verbeteringen voorstellen, zomaar knikken zonder kritisch te evalueren? Kortom, onze
zitpenning oprapen en zo vlug mogelijk naar café gaan?
Spijtig voor sommigen, maar ons handelsmerk is dit niet. (Men
had het kunnen weten!) Ten andere, ik denk niet dat onze kiezers dit
bedoelden of willen, of dat we hiervoor zouden verkozen zijn.

Als openers kwamen toen de vendeliers van oud-KLJ hun kunnen tonen.
Daarna de koets met prominenten : ereburgemeester Etienne Van
Vaerenbergh (onder wiens bestuur Prins er kwam, en Prins-comitélid), schepen voor cultuur Van Ginderdeuren, én net als 25 jaar geleden
de Vlaamse Minister van Cultuur, nu minister Gatz, die - notabene op
nationale Open Monumentendag (!) - uitgerekend naar Lennik wilde
komen getuigen hoe belangrijk 'immaterieel' erfgoed als traditie kan
zijn. Een sterke zet van het Prinscomité om deze eregast te strikken.

We willen best, maar ... tot mijn spijt kan ik dus constructieve oppositie (of constructieve meerderheid?) heel moeilijk plaatsen in de
huidige situatie in Lennik. Misschien lees ik het binnenkort in één of
ander blaadje of op Facebook.
Erik O • Gemeenteraadslid

Prinscomité fier dat alle trekpaardensoorten naar Lennik kwamen

Intussen klonk over de Markt de officiële begroeting en verwelkoming
van het publiek door Geert De Cuyper, namens het Prinscomité. Dat
het Prinscomité zo fier was dat ze maar liefst bijna 150 Brabantse
trekpaarden naar Lennik bijeengekregen hadden, waarbij álle 7 unieke
soorten trekpaardkleuren vertegenwoordigd waren.
Zeker geen alledaags gebeuren!

Haar eerste woorden waren "Het was blijkbaar even moeilijk om mij
even het woord te gunnen ... Maar ik wilde toch graag ook zelf jullie allen vandaag heel welkom heten”. Rare manier van doen toch. Waarna
ze de minister aankondigde alsook de burgemeester van Arconate, die
beiden net al verwelkomd waren. De sympathieke Andrea Colombo
sprak ook nog even dankbaarheid uit voor de ontvangst.

De Cuyper vergat ook niet een welkom "aan onze vrienden uit Arconate",
de Italiaanse zustergemeente, die we vanuit Lennik twee jaar geleden
nog bezochten. Ook zij kregen het voorrecht om Lennik op zijn best
te zien.

Na deze toespraken bleek dat de tribune van de gemeente vol zat en
er geen plaats meer was vooraan voor de minister en burgemeesters,
maar hier werd ter plekke aan verholpen. Misschien te lang op de
receptie blijven hangen. Gelukkig zullen weinigen deze incidentjes
gemerkt hebben. Want ondertussen rolden de paardenvoertuigen en
stapten de statige paarden in allerlei spannen opeenvolgend voorbij
in een gevarieerd en indrukwekkend programma met een dubbele
passage langs de Markt.
Bij het afsluiten van de optocht kwamen de steltenlopers terug en
verbaasden de toeschouwers met hun straffe en guitige truken van
(letterlijk) hoog niveau.
Na de stoet werd het nieuw gecomponeerde Prinslied nog gespeeld
onder begeleiding van onze koninklijke harmonie Sint-Cecilia van
Sint-Martens-Lennik. En er was de spannende Prinsworp met chocolademunten en penningen met prijswaarde. In samenwerking met alle
medewerkers alsook veiligheidsdiensten, is het gehele programma
zonder ongelukken uitstekend verlopen.

Nationaal en internationaal bezoek voor Prins

Hij herinnerde eraan dat Prins van kunstenaar Koenraad Tinel wellicht
het grootste bronzen beeld van de 20ste eeuw is. En bedankte ook
het comité Orange I voor hun komst (mét beeld) uit Grimminge, de
geboorteplaats in 1864 van Prins (of Orange I) die de stamvader is van
de huidige trekpaarden.
Nu is een strakke regie en volgorde absoluut nodig in een grote organisatie met dieren : net geen 150 grote trekpaarden, met meer dan 100
begeleiders en medewerkers in vlotte banen leiden is natuurlijk geen
sinecure. Toespraken waren dan ook bewust beperkt gehouden, om
de trekpaardenstoet niet te lang op te houden.
Toch liep het even niet zoals gepland met de toespraken en timing.
Geert De Cuyper sloot af met : "Graag verleen ik nu het woord aan
de Minister van Cultuur", waarna de presentator eerst even overnam
omdat een paardenspan de Markt opkwam en van uitleg diende voorzien te worden. Dan kondigde de presentator opnieuw de Minister
aan, maar het publiek moet vreemd opgekeken hebben toen de stem
die vervolgens klonk van burgemeester De Knop was, want zij had de
microfoon gegrepen, hoewel dit niet in het (door het gemeentebestuur
gekende) regiedraaiboek voorzien was. De stoet moest wachten.

"25 jaar Prins" heeft Lennik weer op de kaart gezet

Het was een pracht van een dag in Lennik met een groots en uniek
evenement dat onze gemeente nog eens deed herleven. Dit toont tot
welke prachtige resultaten positieve samenwerking kan leiden.
Deze bruisende sfeer zou er nog meer kunnen zijn mits de nodige
constructieve stimulans in de gemeente. Daar willen we meer van!
Wim Durang • raadslid

Weer een geslaagde editie
van Jaarmarkt Lennik
We zijn steeds present met ons
Jaarmarktcafé, van waaruit we ook
opnieuw onze optimistische strandballen in de straat uitdeelden.
Men kon er ook onze videobeelden
van de Prinsviering bekijken.
Volgend jaar bent u natuurlijk opnieuw
welkom !

Recordopkomst in ons gezellig Jaarmarktcafé!

Bevraging van Lennik

Deel 1 : Lennik in het Pajottenland

Gedurende enkele maanden hebben we rondgangen en pop-up cafés
georganiseerd in elke deelgemeente van Lennik.
Regelmatig zullen we een bevinding van de enquêtes in ons blad
publiceren. Vandaag één van de eerste vaststellingen.
Open VLD-CD&V bestuur levert te weinig inspanningen om het
Vlaams karakter van Lennik te benadrukken
Ziehier één van de eerste enquête-resultaten :
Stelling: "De gemeente Lennik levert voldoende inspanningen om het
Vlaamse karakter van Lennik te benadrukken" :
Helemaal niet akkoord:
Niet akkoord
Neutraal
Akkoord
Helemaal akkoord

8,60%
35,00 %
21,25 %			
27,65%
8,50 %

Hieruit blijkt dat slechts 36% vindt dat de gemeente genoeg doet.
44 % van de Lennikenaren vindt dat de gemeente, in casu het
OpenVLD-CD&V bestuur, een krachtiger Vlaams beleid dient te voeren
en minstens ter zake initiatieven zou dienen te nemen.
N-VA – LENNIK² engageert zich dus ook in de komende bestuursperiode een concrete prioriteit te maken van een Vlaams beleid.

Opnieuw FIER zijn op zijn gemeente ,
FIER zijn op Lennik
Het viel ons op dat Lennikenaren niet meer fier zijn op hun gemeente.
Wanneer Lennik in het nieuws komt is het al te dikwijls met negatieve
zaken : huisvuilzakken met problemen, problemen met het gerecht,
ruzies tussen gemeentepolitici enz… Misschien spelen we daar ook
wel een beetje een rol in, want als oppositie kaartten wij nu eenmaal
de zaken aan waar het volgens ons verkeerd loopt, en beter moet
kunnen, in onze mooie gemeente.
Sensationele zaken haalden dan ook de kranten, andere interessante
punten werden niet hernomen in de media. Dit was ook één van de
redenen waarom wij “De Lennikse Tribune“ opstartten.

Momenteel zijn in bepaalde streken van Vlaanderen nieuwe fusies van
gemeenten uitgewerkt, in andere streken is men meer overtuigd van
een nauwere samenwerking tussen de verschillende gemeenten. Deze
discussie werd er niet echt gevoerd noch in Lennik, noch in het Pajottenland, maar dit terzijde. Feit is dat we eigenlijk al meer dan tien jaar
een stevig samenwerkingsverband hebben met nog 6 andere Pajotse
gemeenten via Pajottenland Plus (P+ = Lennik, Gooik, Roosdaal, Herne,
Galmaarden, Pepingen en Bever). Dit samenwerkingsverband krijgt
regelmatig subsidies van Europa om bepaalde gezamenlijke projecten
uit te voeren.
Sinds de huidige meerderheid het bewind overnam is dit samenwerkingsverband niet graag meer gezien in Lennik. Nog op de laatste
gemeenteraad vertelde onze vertegenwoordiger dat die organisatie te
veel kost aan Lennik. Het rare is dat we nu al jaren zelfs de verslagen (en
aanwezigheden) niet meer mogen zien van Pajottenland Plus. Feit is dat
de werking van P + met Lennik niet optimaal is, dit zijn gemiste kansen,
en we kunnen hierover niet meer FIER zijn.
Daarom wensen we dat in de toekomst de samenwerking met P+
opnieuw geoptimaliseerd zou worden . Is het niet zo dat we beter
goede buren hebben dan verre vrienden. Om die reden wensen we de
voortrekker te worden voor P+ en de plaats opnemen waar we eigenlijk
thuishoren : als één van de belangrijkste gemeenten!
Lennik mag niet meer doorgaan als het kneusje van de 7.
Wat zouden we, naast de Pajotse projectwerking, bijvoorbeeld nog
meer kunnen realiseren ?
Op het vlak van toerisme proberen een duw te geven tot verblijfstoerisme voor zachte recreanten. Streekproducten nog meer promoten.
Waarom geen echte afspraken via convenanten met de andere 6
gemeenten om de investeringen in bijvoorbeeld voertuigen, machines ,
producten echt samen te doen en hierdoor geld te besparen.
Waarom zouden we geen convenanten met mekaar afsluiten in verband met de inrichting van ons wegennet . Waarom moeten verkeersremmers in elke gemeente zo verschillend zijn terwijl wij hierover
afspraken kunnen maken ?
Waarom moet de afwerking
van wegen ook zo verschillend
zijn per gemeente. Indien
alles gelijklopend is kunnen
we spreken... Wij zijn in het
Pajottenland en we kunnen er
FIER op zijn.

Vroeger kwam Lennik veelvuldig positief over in de kranten. Door
de naburige gemeenten werden we menigmaal beschouwd als een
voorbeeld hoe het ook kon . Nieuwe ideeën waren ons handelsmerk.
Helaas, denken we maar aan de cultuuruitstappen (3 autobussen) of
huiskamervoorstelllingen, verenigingengids, verdienstelijke ere-burgers, enz… Dergelijke zaken werden stelselmatig afgebouwd door het
nieuwe College. Misschien omdat het nog te veel onze stempel droeg ??
Eigenlijk sloot de meerderheid hierdoor de mogelijkheid uit om op een
positieve manier Lennik in de schijnwerper te zetten.
Wij vinden dit zeer spijtig dat hierdoor het negativisme ingang kreeg
in de gemeente .
En we willen dit herstellen door een resem positieve voorstellen te
doen om het positieve opnieuw de bovenhand te laten krijgen en van
LENNIK opnieuw een gemeenschap te maken die FIER is.
In onze volgende uitgaven komen dan ook voorstellen hoe we het zien
of wat we wensen te doen indien we na de verkiezingen de kans krijgen
het uit te voeren. De kans bestaat natuurlijk dat we het misschien niet
voor het zeggen zullen hebben maar dan zullen we wel de verdienste
hebben van de ideeën te hebben aangebracht .

En Lennik is één van de voortrekkers en dat mag geweten
zijn.

www.lennikkwadraat.be
onze uitgebreide website vol informatie
over Lennik en Lennik Kwadraat
met een groot opgebouwd archief.

www.lenniksetribune.be
VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
www.facebook.com/de.Lennikse.tribune
https://twitter.com/lennikkwadraat

