LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politiek infoblad in Lennik

Editoriaal: We hebben een keuze!
Deze maal ga ik het niet hebben over het zes jaar falend beleid van het gemeentebestuur van Lennik. Ik ga het niet hebben over de saga van de huisvuilzakken, de aankondigingspolitiek, het gesjoemel met de rekeningen, het
verloop van het personeel van het gemeentehuis, de al dan niet gedwongen
ontslagen, de niet-transparante niet-democratische manier van werken,
de achterkamerpolitiek, de steeds aanwezige confrontatiepolitiek, het in
de wind slaan van goede raad met alle gevolgen van dien, de fout van het
falen steeds bij een ander leggen, het gebruik van slechte asfalt en het
nog toegeven ook, enz... (zie ook onze nieuwsbrief de Lennikse Tribune de
laatste zes jaren).
Neen, in deze bijdrage de vraag wat kunnen we hieraan doen. Het is duidelijk dat de huidige bestuursmeerderheid verder wil doorgaan en dat het
bestuursakkoord tussen Open VLD en CD&V reeds geruime tijd is getekend.
Het is duidelijk dat vele Lennikenaren, o.a. gelet op de vele bezwaarschriften in de bouwdossiers deze meerderheid eigenlijk beu zijn. Het is duidelijk
de laatste tijd dat men nog tracht de meubelen te redden en er een vlaag van
aankondigingen komen waarover zelfs nog geen collegebesluit is genomen.
Het is duidelijk dat het College momenteel zo veel mogelijk wenst te vergaderen op uren waarop een bepaalde Schepen niet aanwezig kan zijn en dus
geen tegenwind kan geven. Het is ook duidelijk dat men gedurende zes jaar
alleen een beetje hoopjes aarde heeft herlegd.
Wel, beste Lennikenaren … indien jullie dit normaal vinden dan … moet u
de CD&V of Lijst van de Burgemeester (Open VLD) blijven steunen.
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We hebben reeds in verschillende publicaties aangetoond dat het niet
goed gaat in onze gemeente : een tekort aan investeringen, nauwelijks
afgewerkte projecten , kortom het gebrek aan werkkracht van deze
bestuursploeg. We hebben al dikwijls uitgelegd hoe we dit wensen
recht te trekken opdat we allen opnieuw met een beetje trots kunnen
zeggen dat we uit Lennik zijn. We hebben onze werkkracht meermaals
getoond in deze 6 jaar door een buitengewoon actieve oppositie te
voeren: oplettend, kritisch, én met constructieve voorstellen.
Laat ons deze zelfde werkkracht de volgende zes jaar positief
benutten om van Lennik een voorbeeld-gemeente te maken voor
het Pajottenland en Vlaanderen.
Het is duidelijk dat we hiervoor een sterke stem
moeten krijgen vanuit de Lennikse bevolking.
“Lennik kan beter”en bovenal “Lennik verdient beter”!

Indien u dit niet meer normaal vindt en u hoopt dat Lennik opnieuw een
“normale” gemeente zou worden, dan is er maar één oplossing,

Erik O • Gemeenteraadslid
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Gouverneur schorst Lennikse budgetwijziging
De gemeentelijke budgetwijziging 2018 van Lennik is door de Gouverneur
van Vlaams-Brabant geschorst, zodat ze niet kan uitgevoerd worden.
Er zijn meerdere foutief ingebrachte cijfers vastgesteld met een negatief
kasresultaat van -146.000 tot gevolg.
Eerder maakte de gouverneur ook al opmerkingen tegenover het Budget
2018 over onder meer te weinig transparantie over financiële risico’s,
lage realisatiegraad van investeringsprojecten en onrealistische
inschattingen.

Door de traagheid van uitvoering van werken, stijgt de kostprijs en moest
er alweer bijkomend gebudgetteerd worden ; de nieuwe speeltoestellen
voor kinderen in Sint-Martens-Lennik (weggenomen in april) zullen pas in
september (nà de zomervakantie) teruggeplaatst worden ; Herinrichting
Dekenijtuin: traagheid van uitvoering en kosten lopen hoger op ; Renteloze leningen aan 3 sportclubs, met onvoldoende sluitende voorwaarden,
hebben we niet goedgekeurd omdat dit niet tot het takenpakket van de
gemeente behoort.
We hebben pertinente opmerkingen gemaakt, die op de gemeenteraad
niet ernstig werden genomen, maar tegen de goedkeuring van deze
budgetwijziging werd toen door ons geen beroep meer aangetekend”.

Geert De Cuyper, fractieleider van kartel N-VA – LENNIK KWADRAAT :
“Al 6 jaar is het huidig OpenVLD-CD&V-gemeentebestuur het onderwerp
van problemen, incidenten, onstabiliteit, geruzie en afscheuring. Er zijn
ontslagen en een opmerkelijke uitstroom van ervaren gemeentepersoneel. We zien heel wat aankondigingspolitiek, maar in de praktijk zijn
er tal van projecten die stilvallen en maar niet uitgevoerd geraken. En
daarenboven gaat de gemeente op financieel vlak erop achteruit”.

Klacht leidt tot opmerkingen van toezicht
Tegen het gemeentelijk Budget 2018 dienden gemeenteraadsleden
Christel O en Geert De Cuyper klacht in bij de toezichthoudende
overheid, de provincie-gouverneur.
De kost van 4 investeringen stegen intussen voor meer dan 2,9
miljoen euro en drie ervan zijn nog altijd niet of nauwelijks opgestart:
feestzaal Jo Baetens, herinrichting gemeentehuis, complete vernieuwing Schapenstraat. Algemene bezorgdheid tegenover het Budget voor
het laatste jaar van de bestuursperiode, leidden tot deze klacht.
De Gouverneur antwoordde met talrijke opmerkingen : de kwaliteit van
de beleidsrapporten kan beter ; opmerkelijk uitstellen of laattijdig uitvoeren van vooropgestelde investeringsprojecten. De gouverneur heeft
het bestuur erop gewezen dat – gelet op de lage realisatiegraad (14 tot
16%) van de budgettair geplande investeringen – er moet geconcludeerd
worden dat bij de opmaak van de investeringsenveloppen geen realistische inschatting werd gemaakt omtrent het uitvoeringstraject, er is
geen transparant overzicht van de financiële risico’s die de gemeente op
zich heeft genomen, en vanaf het boekjaar 2018 kan er géén beroep meer
gedaan worden op de extra inkomsten die Lennik van de tussenkomsten
in de brandweer-kosten de voorbije jaren mocht ontvangen.
“De Gouverneur is toen net niet tot schorsing overgegaan. Het budget is
maar nipt toegestaan, met duidelijke opmerkingen aan het College van
burgemeester en schepenen dat het niet transparant is en de traagheid
van investeringen en het lage uitvoeringspercentage een zware weerslag
heeft op het Lenniks budget”.

“Maar er is meer.
“Op de jongste gemeenteraad van 25 juni werd de 1e budgetwijziging
2018 ter stemming voorgelegd. Deze was beperkt, doch onze fractie
was genoodzaakt ook hier te protesteren en tegen te stemmen:

Gouverneur schorst zelf budgetwijziging na controle.
De rekening klopt niet.
De Gouverneur heeft nu zelf op 14/08/2018 een besluit genomen waarbij
deze budgetwijziging ambtshalve wordt geschorst zodat ze niet kan
uitgevoerd worden.
De Gouverneur heeft een foutieve overdracht van niet-aangerekende
investeringskredieten 2017 vastgesteld. Ook werd het gecumuleerd
budgettair resultaat van de jaarrekening 2017 foutief ingebracht.
Indien de juiste cijfers worden ingebracht, wordt het kas-resultaat
negatief voor een bedrag van +/- 146.000 euro.
De gemeente mocht deze beslissing ontvangen op 20/08/2018 (net na
de Lennikse Feesten); het gemeentebestuur van burgemeester Irina
De Knop heeft nu 60 dagen de tijd om een en ander recht te zetten en een
nieuwe budgetwijziging te maken.

Oppositie klaagt stilstand van projecten en wanbeheer aan.
Geert De Cuyper : “Dit is nog nooit gebeurd in Lennik. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe de huidige OpenVLD-CD&V-coalitie in Lennik de
gemeente nu al 5,5 jaar bestuurt. En er zijn nog tal van voorbeelden van
hoe het niét moet.
Het was voor ons niet moeilijk om vóór de zomer een slogan te kiezen, die
verwoordt wat in de gemeente leeft : #LennikKanBeter !
Lennik KAN beter! Niet alleen onze deelnames aan voorgaande
besturen tonen dit aan, maar ook ons stevig verkiezingsprogramma
Visie 2018-2030, dat in september verschijnt, is daar eveneens getuige van.
Net als vele Lennikenaren hebben we genoeg van politiek geruzie, beleid
vanuit een ivoren toren, wanbeheer en stilstand in onze gemeente.
Het loopt de spuigaten uit, zeker nu de legislatuur zijn einde nadert, en de
bestuursresultaten zichtbaar tegenvallen.
Er is in onze gemeente nood aan écht teamwerk, respect en een ernstige,
verantwoordelijke bestuursstijl. We zijn ervan overtuigd dat de mensen
nu een duidelijke keuze willen maken voor open en anders besturen.
Wij geloven in een positieve uitslag voor N-VA – LENNIK².”

DE LENNIKSE TRIBUNE
Volg onze inzet voor Lennik!
Lees de internetkrant

www.lenniksetribune.be
Nu al ± 1000 bladzijden nieuws!
Geert De Cuyper • fractieleider en lijsttrekker

Mogen we u voorstellen ?

(in deze bijdrage stellen we
de nieuwe kandidaten voor Lennik Kwadraat voor)

Daniël Van der Sypt
Geboren in Ukkel, 2/12/1948
Woont in de Henry Dunantstraat 11
Lid van Lennik2000/Lennik Kwadraat sinds 1994.
Gehuwd, 2 kinderen, 1 kleinkind
Wat zou je graag gerealiseerd zien in Lennik ?
Kun je even je politieke interesse schetsen? / Waarom wil je een
steentje bijdragen aan de gemeentepolitiek?
Politiek heeft mij altijd geboeid. Kranten, weekbladen en politieke
TV- uitzendingen volg ik om op de hoogte te blijven.
In Anderlecht stond ik mee aan de wieg bij de oprichting van de
Volksunie-afdeling. Zo werd mijn interesse voor politiek aangewakkerd en doe ik dit al vele jaren verder in Lennik.

Ben je momenteel actief (vroeger/nu) in verenigingen, drukkingsgroepen? Welke? En wat doe je in de vrije tijd?
In mijn jeugdjaren was ik leider bij de Chiro en bestuurslid van een
jeugdklub. Nu ben ik actief als kernbestuurslid van Lennik Kwadraat,
vrijwilliger bij Kind en Gezin, lid van de AV van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Halle-Vilvoorde, en sta mee in voor de organisatie
van de Rommel- en Antiekmarkt te Gaasbeek. Lid van de socioculturele Raad Lennik.
Op rust sinds 2009, dus vrije tijd te over voor vele activiteiten.

Naar welke items in de gemeentepolitiek gaat je voorkeur?
In de gemeentepolitiek gaat mijn voorkeur uit naar de senioren en de
inzet op mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Oudere en andersmobiele mensen actief betrekken in de gemeente.
Oprichting van een Toegankelijkheidsraad. Toegankelijkheid van de
volledige vervoersketen en winkels, banken, cafés en restaurants
voor minder mobiele mensen.

Volg je de nationale politiek, internationale politiek ? Wat was er
volgens jou frappant de laatste anderhalf jaar ?
Wat mij vooral opviel het laatste anderhalf jaar in de nationale politiek
is dat de regering niet is gevallen, de fipronilcrisis, Bende van Nijvel.
In de internationale politiek, de eedaflegging van Donald Trump,
immigratieproblematiek, #metoo-beweging.

Waarom voel je je thuis bij N-VA - LENNIK² ?
Waarom Lennik Kwadraat ? Wat trekt je aan bij deze groep ?
De groep N-VA – Lennik² is een hechte groep waar ik nieuwe vrienden
heb leren kennen en waar iedereen met dezelfde gedrevenheid streeft
naar de absolute meerderheid in Lennik, omdat door verandering het
in Lennik beter kan.
Ik heb voor Lennik Kwadraat gekozen omdat ik onafhankelijk wens te
zijn en niet gebonden aan een partij.
Ten slotte : Als een van de oudsten van de 21 kandidaten in onze groep,
ben ik nog vol energie om de kwieke en minder mobiele senioren in
onze gemeente te ondersteunen.
Samen voor een sociaal, gastvrij, bruisend, groen en Vlaams Lennik!

Kernbestuur van Lennik Kwadraat

www.lennikkwadraat.be
onze uitgebreide website vol informatie

www.lenniksetribune.be
onze maandelijkse nieuwsbrief met visie

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP :

www.facebook.com/LENNIKKWADRAAT
www.facebook.com/de.Lennikse.tribune

https://twitter.com/lennikkwadraat

Bouwwoede alom in Lennik
Lennik is een groene en landelijke gemeente met belangrijke handelscentra in de verschillende deelgemeenten.
Evenwel in het gemeenterapport van Statistiek Vlaanderen wordt de
natuurlijke aangroei van de Lennikse bevolking tegen 2023 op slechts
172 nieuwe Lennikenaren geraamd.
Tevens, volgens het Betonrapport 2005-2015 ( bouwpercelen waarop
binnen een bepaald tijdsbestek wordt gebouwd waardoor open ruimte
verloren gaat ), hoort Lennik bij de 20 % slechtst scorende gemeenten.

Dit houdt eveneens in dat er zéér verstandig en doordacht dient
omgegaan te worden met de bestaande woonzones en met eventuele
aansnijding van woonuitbreidingsgebied.
Visie ?
Er ontbreekt momenteel een visie naar de toekomst toe. Projecten
worden afzonderlijk één na één behandeld waarbij de meeste worden
goedgekeurd.

Dit rapport houdt nog geen rekening met de recente bouwwoede in
Lennik!

Het RUP over het aantal woon-bouwlagen werd nu pas zeer laattijdig
opgestart. Intussen werden er talrijke projecten probleemloos goedgekeurd. Het centrum van Lennik wordt momenteel ‘verstikt’ en niet
‘verdicht‘.

Momenteel lopen er in Lennik 30 woonprojecten (302 woongelegenheden) waarbij er voor minstens 755 nieuwe inwoners wordt
bijgebouwd.

Onze voorstellen:

Deze nuchtere cijfers tonen aan dat er in Lennik op vrij korte termijn
een overaanbod aan woonentiteiten zal zijn met belangrijke leegstand,
waardevermindering van de eigendommen en vermindering van open
ruimte en groen in centra tot gevolg. We hebben dit reeds aangekaart
in onze vorige edities. We waarschuwden dat een ongebreidelde
afbraak ook de ziel van onze gemeente aantast. Waarop een Lennikse
architect, die vroeger een tijdje in de gemeenteraad zat, in een open
brief betwijfelde dat een bepaald pand een (erfgoed)waarde had en
eigenlijk beter zou worden afgebroken. Je moet het maar doen. Wat
hij fijntjes niet opmerkte is dat hij eigenlijk de architect van de op til
staande nieuwbouw is.
Wat men meestal ook vergeet te vernoemen is : wat gaat de waarde
van de gewone woningen zijn die er al een tijdje staan of de huurprijzen van oudere appartementen indien de prijzen door een overaanbod
gaan verminderen (dit is een gewone economische wetmatigheid).
Voor sommigen misschien heel goed nieuws, voor de eigenaars die
dachten door een investering in de tijd een appeltje voor de dorst te
hebben een streep door de rekening . Misschien een interessante
vraag wanneer een politieker aan de deur komt … Of misschien kun je
hen vragen voor wie al die extra woningen bedoeld zijn. Brengen we
zo de stad niet naar Lennik ? Terwijl de Lennikenaren net de rust en
het groen zo belangrijk vinden (volgens enquête onlangs). En wat met
de druk op de mobiliteit?
Nog onlangs stond in de pers te lezen dat bijvoorbeeld assistentiewoningen gewoon niet verkocht geraken, zeker wanneer ze niet bij een
verzorgingstehuis gelegen zijn. Men kan immers geen beroep doen op
dit verzorgingstehuis en men moet beroep doen op privé-firma’s.
Wat gaat met deze woningen gebeuren indien ze niet verkocht
geraken ... herbestemd misschien ?
Huidig bestuur geeft voorrang aan grote projecten
Het huidig Open VLD- CD&V-bestuur geeft voorrang aan de grote
bouwprojecten meestal van bouwpromotoren en houdt geen rekening
met de tientallen bezwaar-schriften die door haar eigen inwoners
worden ingediend. In beroepsprocedures gaat het College zelfs de
grote privé-projecten verdedigen bij de hogere instanties, tegen
de bezwaarschriften van haar eigen inwoners in. Wel raar dat een
gemeentebestuur dit gaat doen, maar er zal wel een uitleg zijn, zeker?

RAAM-AFFICHE OP ACHTERZIJDE
#LENNIKKANBETER!
Wil je onze boodschap
steunen ?!

Breng deze affiche aan
op je raam !

Er dient vooraf een ‘ totaalvisie ‘ naar de toekomst te worden uitgewerkt, een masterplan.
Hoe wenst men dat Lennik op woongebied evolueert naar de (nabije)
toekomst toe en dit met de bescherming van haar groen en landelijk
karakter ? Welke gemeente willen we aan de volgende generatie,
onze kinderen overlaten?
N-VA - LENNIK² wil een structurele aanpak van de
woon-problematiek in Lennik.
In de eerste plaats dienen er gronden aangesneden in de dorpskernen of woongebieden waar al langs de straatzijde werd gebouwd.
Bestaande gebouwen zonder woon-functie kunnen omgevormd
worden tot woongelegenheden. Een bijzondere aandacht moet gaan
naar de uitbreiding van sociale huisvesting (voor grotere gezinnen,
alleenstaanden, jonge en éénoudergezinnen). Sociale woningen/
kavels dienen gestimuleerd te worden ( bv. bij nieuwe verkavelings
projecten wordt er verplicht een aantal sociale kavels te laten aanbieden).
Er dient eveneens gestreefd te worden naar een beperkt aantal kavels
in leefbare zones met als richtlijn een oppervlakte van 5 are per kavel.
Tenslotte moeten de instrumenten van de Vlaamse overheid ( wonen
in eigen streek – kennis van het Nederlands of de bereidheid het te
leren – daadwerkelijke integratie ) in het Lennikse woonbeleid worden
opgenomen en gevolgd.

Welkom op ons

Lennikse Feesten en het seniorenfeest
Het zal de aanwezigen niet ontgaan zijn maar onze fractie was weer
goed vertegenwoordigd en actief op het seniorenfeest. Enkele foto’s

Wist u? Gesprek met de kandidaten ? Welkom !
Sommige kandidaten komen aan de deur … Voor sommigen tot
vervelens toe, voor anderen een welgekomen moment om iets te
vragen. Voor sommigen misschien net op een vervelend moment,
men staat in de douche, men werkt in de tuin, men doet net de afwas.
Niemand weet hoe u hier tegenover staat.
Daarom is er elke zaterdagochtend vanaf september tot aan de verkiezingen een “open moment“ in ons campagne-lokaal in de “7” in de
Vanderkelenstraat vanaf 10 uur en dit zeker tot 11 uur.
Dus, zit u met vragen of u wenst gewoon kennis te maken met onze
kandidaten, spring gerust eens binnen en leg ons misschien eens op
de “rooster” !

RAAMAFFICHE

