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Zo ondertussen zijn we reeds meer dan een maand verder met het aantreden van een “nieuwe coalitie” en is duidelijk geworden dat wat we
vreesden is uitgekomen. De uitgestoken hand die Irina De Knop naar de
inmiddels grootste politieke groep van Lennik stak, is zoals we hadden
verwacht, leeg.

Comité Sociale Dienst: 2 benoemingen vernietigd
Onze vertegenwoordigers
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8 Gemeenteraadsleden staan paraat
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Hoekje van LENNIK² - Nieuwjaarsreceptie: veel volk
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Het lijkt er meer en meer op dat de ingezette weg van zes jaar geleden
gewoon wordt verder gezet en men oude wijn in nieuwe vaten verkoopt.
Wel wijst men nu reeds met zijn vingertje naar de oppositie indien dingen, die dreigen te gaan mislopen, de mist ingaan.
Er waren nochtans al gelegenheden om te bewijzen dat de meerderheid het meende om echt iets te veranderen in de verzuurde sfeer in
de Lennikse gemeenteraad, maar hun slechte gewoonten halen toch
de bovenhand. Bij de installatie van de gemeenteraad liep het reeds
verkeerd. Bij het installeren van de leden van het Bijzonder Comité voor
de Sociale dienst (eigenlijk zowat de opvolger van het dagelijks bestuur
van het OCMW vroeger) wees onze fractie erop dat er waarschijnlijk
een fout was geslopen in het aanwijzen van de leden bij de lijst van de
Open VLD/LB (zie ook blz. 2). Koppig verwees men deze opmerking naar
de prullenmand en liet men de mensen hun eed afleggen. We willen er
op wijzen dat op dat moment reeds de wet wordt overtreden. Om de
wettigheid van de aanstelling van deze raad te vrijwaren, moesten we
dus een klacht indienen bij de hogere instanties, en kregen gelijk. Dus
nu al een valse start.
Overlegcultuur? Participatie?
Op de volgende gemeenteraad bleek dat men de dag waarop deze
raad vergadert, aanpaste. Reeds van met de fusies (dus 1976) gaat
de gemeenteraad in Lennik door op de vierde maandag van de maand
(behalve indien dit op een feestdag / vakantieperiode zou vallen). Dus
reeds bijna 50 jaar. Zoals in de aloude gewoonte werd dit zomaar in de
maag gespiesd van de oppositie, goed wetende dat het waarschijnlijk
onmogelijk zou worden dat sommige raadsleden donderdagavond niet
kunnen komen. Zo is er een raadslid die avondwerk moet doen en nu
reeds de maandagavond had voorzien , zo is er ook een volksvertegenwoordiger die donderdag (tot soms laat op de avond) in de plenaire
vergadering van het parlement dient te zijn…
Het was zeer gemakkelijk geweest indien het college en de voorzitter
van de gemeenteraad van hun ivoren toren zouden gekomen zijn en
misschien eens hadden overlegd met de andere fracties in de gemeenteraad. In de meeste democratische instellingen is dergelijk overleg steeds mogelijk. In Lennik spijtig genoeg
niet... Waarschijnlijk gaan persoonlijke belangen van
sommige collegeleden voor op de democratie en het
gezond verstand... Zou de eerste keer niet zijn...
Erik O • Gemeenteraadslid

zaterdag
zondag
maandag

2 maart 2019 van 18 tot 21 uur
3 maart 2019 van 12 tot 21 uur
4 maart 2019 van 12 tot 21 uur

zaal van het Gemeenschapsonderwijs
Frans Devoghellaan 18 in Lennik
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Bijzonder Comité voor de Sociale dienst
Of waarom het belangrijk is dat de wet wordt toegepast
Vanaf deze legislatuur is de structuur van het vroegere OCMW veranderd. Was dit vroeger een “onafhankelijke” instelling met eigen raadsleden en een dagelijks bestuur, dan is dit nu compleet anders. De gemeenteraadsleden zetelen in het vervolg ook tevens als OCMW-raadsleden.
Beslissingen voor onder meer bijstand aan personen en dergelijke (het
vroegere dagelijks bestuur) worden nu genomen door een Bijzonder
Comité voor de Sociale dienst. Dit is samengesteld uit 6 leden verdeeld
onder de fracties van de gemeenteraad. Daarbij komt ook nog de voorzitter van dit Comité die ook zetelt als vijfde schepen.
Belangrijk is dat de wetgever stelde dat wanneer een politieke partij
meer dan 1 vertegenwoordiger kan aanwijzen, er rekening dient te
worden gehouden met het geslacht. Volgens de wet moet dus een
vertegenwoordiging van een partij die twee personen levert, bestaan
uit een man en een vrouw. Zo staat het beschreven … maar de Open
VLD leest dit dus compleet anders en gaf een verwarde uitleg waarom men toch twee vrouwen afvaardigde. Waarschijnlijk werden om
de gemoederen te sussen in hun rangen, de postjes uitgedeeld aan
enerzijds een zetelend gemeenteraadslid en anderzijds tijdelijk aan
een ander gemeenteraadslid. Met de optie dat de laatste ontslag zou
nemen op het moment dat een verkozen man zijn mandaat zou kunnen
opnemen (de eerste maanden onmogelijk wegens onverenigbaarheid).
Waarschijnlijk had men gehoopt dat niemand dit zou opmerken.
Spijtig genoeg was dit een misrekening. Bij onze fractie is het een
gewoonte dat de mandaten gewoon worden verdeeld volgens de
voorkeurstemmen en een dubbelmandaat wordt vermeden, behalve
wanneer dit zo in de wet is voorzien (bv politieraad). Daarom ook dat
deze constructie ons opviel.
Tegen de verkeerde voordracht heeft onze fractie klacht neergelegd.
Waarom kon dit niet zomaar passeren ?
Het is belangrijk dat we strikt de wet dienen toe te passen. Het is niet
aan Lennik om de wet aan de wil van één partij in de gemeenteraad aan
te passen. Een partij die op nationaal vlak zelf deze regel goedkeurde.
Toch is er nog een belangrijke bijkomende reden. Indien deze raad niet
is samengesteld zoals de wet het voorschrijft, kan ze ook geen beslissingen nemen die wettelijk afdwingbaar zijn. U kan zich voorstellen
dat elke beslissing op het vlak van sociale steun kan aangevochten
worden door een advocaat. Men riskeert dat steun dient te worden
teruggevorderd. In sommige gevallen is dit dus een onmogelijke zaak.
Het wordt mogelijk een ongelooflijk kluwen dat we Lennik wensen te
besparen. Wij wensten de verantwoordelijkheid op te nemen en Lennik
voor problemen te behoeden.
We vroegen tevens om de raadszitting even op te schorten zodat de
meerderheid zich kon beraden.
Evenzeer was de reactie van de meerderheid afwijzend zoals de
voorgaande zes jaar en werd er een verwarde uitleg gegeven dat er
een vrouw toch ging vervangen worden in april door een man en dat
hierdoor er geen vuiltje aan de lucht was.

Onze vertegenwoordigers in het Bijzonder Comité
voor de Sociale dienst (OCMW)

Lijst

Stemmen

%

Zetels

N-VA - LENNIK²

2,006

31,4%

8

Lijst Burgemeester

1,938

30,3%

7

CD&V

1,045

16,3%

3

Groen

711

11,1%

2

VLAAMS BELANG

548

8,6%

1

LEF

146

2,3%

0

6,394

100%

21

Inmiddels legden onze verkozenen de eed af op de installatievergadering. Doordat Kelly Van Vlaenderen onlangs verhuisde werd zij
vervangen door Gun Mignon. Dirk De Smedt kon niet opvolgen in de
gemeenteraad doordat Viviane, zijn moeder, er reeds zetelt.
Dirk De Smedt / LENNIK² & N-VA

Kristien Schets / N-VA

Wat het Bijzonder Comité Sociale Dienst is, hebben we hiernaast kort
geschetst. Onze fractie kreeg twee mandaten toebedeeld en voortaan
zullen Dirk De Smedt en Kristien Schets zetelen. Zoals we al schreven
pasten wij wel de wet toe (dus twee personen van verschillend
geslacht). Wij wensen ook geen dubbele mandaten zodat we een zo
groot mogelijke basis hebben, wat ons ook het meest democratisch lijkt.
Dus geen gemeenteraadsleden die ook zetelen in het Bijzonder Comité.

Verkozen Gemeenteraadsleden fractie
N-VA –Lennik Kwadraat legden eed af
Over de verkiezingsuitslag hadden we het al vorige keer en ook over
hetgeen wat er achter de schermen gebeurde. We onthouden enkel
het feit dat men opnieuw niet inging op het signaal dat de kiezer gaf om
eindelijk een ander bestuur en andere aanpak te krijgen. Zoals we nu
reeds ondervonden de eerste maand wordt er heel veel aangekondigd.
We vrezen dat dezelfde aankondigingspolitiek van de vorige jaren
gewoon zal worden verdergezet. Tevens wordt bij de aankondigingen
nooit gesproken over hoe Lennik het gaat betalen en geeft men zichzelf
bovendien nog eens 12 jaar de tijd om alles te realiseren. Men geeft
zichzelf dus respijt om zeker niet binnen 6 jaar te kunnen worden afgerekend. Wat hebben ze dan wel de vorige zes jaren gedaan... Vele plannen
van toen zijn nog niet eens uitgevoerd geraakt.
Hieronder ter info nog eens de uitslag van de verkiezingen, waarbij
Lennik van 19 naar 21 gemeenteraadsleden ging en de oude coalitie
geen meerderheid meer kreeg van de kiezers.

Geert De Cuyper / LENNIK² & N-VA

Kristien Van Vaerenbergh / LENNIK² & N-VA

Erik O / LENNIK²

Karel Van Belle / LENNIK²

Viviane Tielemans / LENNIK² & N-VA

Lien De Slagmeulder / N-VA

Christel O / LENNIK² & N-VA

Gun Mignon / LENNIK² & N-VA

Onze lijst heeft de meeste verkozenen en is dus de grootste fractie in de
gemeenteraad (meer dan 1/3 van de zetels) en staat opnieuw klaar met
voorstellen en oplettende evaluatie.
Naam
DE CUYPER Geert

Voorkeurstemmen

Verkozene
1,014

1

VAN VAERENBERGH Kristien

709

2

O Erik

513

3

VAN BELLE Karel

399

4

TIELEMANS Viviane

338

5

DE SLAGMEULDER Lien

331

6

O Christel

323

7

VAN VLAENDEREN Kelly

273

8

DE SMEDT Dirk

272

-

MIGNON Gun

261

-

BERCKMANS Peter

241

-

DURANG Wim

239

-

VAN DER SYPT Daniël

228

-

DE BRUYN Jasper

216

-

SCHETS Kristien

210

-

HEYVAERT Gilberte

201

-

PANNEELS-UYTTENHOVE Lydia

198

-

DE VOS Kristel

194

-

WEEMAELS Daniel

148

-

FRANÇOIS Jos

136

-

FRIES Bé

135

-

Rechtbank verklaart benoemingen onwettig in Lennik
Eigenlijk was men dus bereid om te vergaderen gedurende drie maanden met een onwettelijk samengestelde raad...
Ondertussen heeft men toch de ernst van de zaak ingezien en vergadert
het Comité ZONDER de liberale vertegenwoordigers tot er een uitspraak
en oplossing is. De comitéleden van N-VA-Lennik Kwadraat nemen hun
volle verantwoordelijkheid hierbij op, ze zijn ook soms zelfs nodig om
beslissingen nemen mogelijk te maken.
Op 8 februari vernietigden de rechters van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de ontvankelijkverklaring en verkiezing van de voorgedragen liberale comitéleden...

IN HET HOEKJE VAN LENNIK²
GENDERGELIJKHEID OF WAT?
door Anne Wyckmans

Nieuwjaarsreceptie N-VA - Lennik Kwadraat

Het was een eer om haar te mogen, te kunnen ontmoeten (nou ja)
tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA – Lennik². Ik zag haar van
ver (eigen schuld), ik hoorde haar praten en dacht wauw… dat is een
vrouw (vergeef me de uitdrukking) met ballen aan haar lijf!
Ik heb het over Assita Kanko.
Een dame om U tegen te zeggen! Een dame waar je als ‘zogezegd
moderne, hedendaagse, Belgische vrouw’ jaloers op bent omdat ze
duizendmaal sterker en moediger is dan de doorsnee ‘zogezegd moderne, hedendaagse, Belgische vrouw’, net door datgene wat ze heeft
meegemaakt en waartegen ze zich dus met hand en tand verzet maar
vooral… hoe ze dat doet en hoe ze zich INZET!
Haar boeken (waar haalt ze de tijd?) liggen klaar om gelezen te worden
maar ik ben bang. Ik ben bang om datgene te lezen wat ik diep in m’n
binnenste allemaal wel weet maar zo graag ontken. Erger nog… ik ben
bang om met m’n neus op teveel concrete feiten gedrukt te worden.
Feiten die ikzelf mee in stand houd en waarvan ik doe alsof ik er geen
graten in zie. Ik ben eveneens als meisje geboren en ja, ook bij mij thuis
bleek dat dikke pech! Als kind leerde ik al vlug dat jongens blijkbaar
veel belangrijker waren dan meisjes...
Als kind aanvaardde ik dat met een absoluut onbegrijpelijke (achteraf
beschouwd) fierheid. Ik mocht voor papa en de broers zorgen, hen
bedienen! ... WAUW!

Traditiegetrouw sluit de nieuwjaarsreceptie van onze groep de rij van
de politieke partijen in Lennik. Steeds pakken we uit met verrassende
personen als gastspreker. Dit jaar was Assita Kanko onze gast.
Assita is afkomstig uit Burkina Faso en kwam via Nederland naar ons
België. Al vlug leerde zij Nederlands (en zeer goed).
Ze kwam wonen in Elsene en werd er verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de MR. Later zette zij een punt achter de
gemeentepolitiek en werd ze vooral bekend door haar ijveren voor de
vrouwenrechten. Evenwel was de lokroep naar de politiek te groot en
heeft ze zich recent als kandidaat bij de N-VA aangesloten.
Zoals gewoonlijk liep de zaal goed vol. Wij danken de talrijke
aanwezigen op onze nieuwjaarsreceptie!

Als tiener kwam ik wel in opstand maar… wat deed ik als volwassen
vrouw om de traditiegetrouwe en zeer foute ongelijkheid te doorbreken?
Ik heb twee dochters en een zoon en heb hen, naar mijn gevoel, zo
gelijk mogelijk opgevoed. Daarvoor geef ik mezelf alvast een pluim.
Ik zei hen meer dan eens: ‘Kinderen worden uiteindelijk allemaal op
dezelfde manier gemaakt en of je nu als meisje of jongen op de wereld
komt, is puur en gewoon toeval dus… geen onderscheid alsjeblief!’
Waar een basiswil is, is blijkbaar toch een weg… mijn drie volwassen
kinderen kunnen, desnoods met vallen en opstaan, alvast hun eigen
boontjes doppen!
Toch betrap ik mezelf steeds opnieuw op een vorm van wrevel wanneer
dochters en schoondochter op hun strepen gaan staan!
Eigenlijk zou ik daarmee zeer gelukkig moeten zijn maar ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik me nooit volledig heb kunnen losmaken van
de dienende opvoeding die ik toch kreeg.
Die opvoeding zit zo diep ingebakken dat ik me niet goed zou voelen
moest ikzelf plots op m’n strepen gaan staan. Het besef dat de meeste
vrouwelijke leeftijdsgenoten met hetzelfde probleem zitten opgescheept, stemt me niet bepaald gelukkiger. Ik heb hierover de laatste
jaren veel nagedacht. Voel ik me nu slecht in mijn vel?
Eerlijk? Nee, nee en nog eens nee.
Ik heb voor mezelf kunnen uitmaken dat de gelijkheid die ik zo graag
had gewild, plus minus tot uiting komt bij mijn kinderen. Zij bepalen
uiteindelijk toch de toekomst, of niet soms? Laat me nog maar wat verder filosoferen, opstandig zijn, proberen, enne… die boeken van Assita
Kanko ga ik echt wel lezen. Ik zal er met plezier en heel opstandig
de poetsweek voor overslaan.

www.lennikkwadraat.be

onze uitgebreide website vol informatie
VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP :

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

