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Editoriaal: voornemens
We laten ons volgend jaar niet meer in de zak zetten …
Er staan stilaan al wat kilometers op mijn teller en ik heb met kleine stapjes de wereld zien veranderen. Van een duidelijk afgelijnde wereld naar een vluggere en “verwarrende” wereld. Was het
vroeger een kunst om met duidelijke woorden en korte zinnen een
boodschap over te brengen, dan is het nu de kunst om de toehoorder te imponeren met geleerde, nieuwe of anderstalige woorden.
Onder algemeen applaus (algemene goedkeuring) aanvaardt de toeschouwer veel omdat hij niet als dommerik wil versleten worden.
Enkele jaren geleden wees een leidinggevende uit de FOD Financiën
in zijn pensioneringsspeech op dit fenomeen en klaagde hij dit aan.
Ik kan beamen ….het is nog verergerd. Hoe zit het trukje in mekaar ?
1. Spreek of schrijf met zoveel mogelijk afkortingen.
In de loop van de jaren zagen we het aankomen. Alleen ingewijden
verstaan deze afkortingen. Een gewoon toehoorder/lezer valt uit de
lucht. Op vergaderingen is dit ideaal ! Ik heb al vele vergaderingen
meegemaakt, maar nagenoeg nooit gehoord dat iemand uitleg vroeg
over afkortingen en de betekenis ervan. Men vreest ofwel ergens de
draad te hebben verloren, ofwel dat men niet slim genoeg is . Het laatste wat men wil, is afgaan in de vergadering en men zwijgt. Men komt
buiten met een wrang gevoel. Je bent gegarandeerd niet alleen, maar
niemand durft het te zeggen. De enige die op dat moment wint, is de
voorzitter / de spreker van de vergadering. Die heeft de indruk dat hij
de mensen inpakte en is overtuigd van zijn eigen gelijk en slimmigheid.
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een snelle, chique en bovenal dure wagen, zo klopt de verpakking
ook. Ik geef het toe, waarschijnlijk heb ik mij ook al in de zak laten
zetten door zo’n gewiekste sprekers /praatjesmakers. Echter in 2020
is het gedaan ! Ik tracht nog meer de inhoud van woorden te doorgronden en ik ga mij geen dommerik meer voelen
tegenover verkopers van onzin.
Misschien ook een ideetje voor jou ?

Erik O • Gemeenteraadslid

2. Naast afkortingen, zwier er verschillende moeilijke woorden (zelfs
onbestaande) tussen. Woorden met een Engelse, Duitse, Franse oorsprong, enz. kunnen ook wonderen doen. Daartussenin verwerk je
enkele zinssneden van bekende of onbekende auteurs (waarvan de
autoriteit totaal onbekend is) en je broodje is gebakken. De lezer/toehoorders zijn nog wat meer geïmponeerd. Het moet een immens slimme, intelligente mens zijn die zoiets kan schrijven /zeggen. Een gewone mens kan dit niet.
3. Tracht je boodschap zoveel mogelijk te verspreiden via sociale media en de nationale pers. Gebruik gul de voorgaande twee ingrediënten. De pers is waarschijnlijk reeds gelukkig met een gratis opinie.
4. Verzwijg zoveel mogelijk feiten die je uitleg kunnen
ondermijnen. Geef er desnoods een interpretatie aan die het beste in
je kraam past. Er zijn immers maar weinig toehoorders die weten hoe
de vork juist aan de steel zit.
Eigenlijk zijn trukjes zo oud als de straat maar gaandeweg werden ze
in een ander kleedje gestoken. Handelsverkopers kenden deze truken
reeds lang. Beveel enkel de voordelen van je handelswaar aan, zeker
niet de tekorten/ nadelen. Doe een proper kostuum aan en kom aan in
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Een opsomming van al de studies en plannen die men liet maken, zou
te hallucinant worden. Een opsomming van vertrokken (en nieuwe)
ambtenaren laten we tevens dan nog buiten beschouwing en ook de
kosten hierrond.

Peter Berckmans vervangend gemeenteraadslid
Op de gemeenteraad van 19 september heeft Peter Berckmans
van Lennik Kwadraat de eed afgelegd als gemeenteraadslid en
tegelijk ook Ocmw-raadslid. Het is zijn eerste mandaat.

3 opvallende pijnpunten:
1. Een “topper “: de bouw van een nieuwe gemeenteschool in
Eizeringen. Wat het uitgelezen geschenk had moeten worden aan
de gemeente net voor de verkiezingen is een drama geworden en
is pijnlijk om te zien. Reeds meer dan anderhalf jaar staat er een
onafgewerkt bouwwerk. En nog altijd probeert men die miskleun
(onterecht) op het conto van de oppositie te schrijven! Even een
korte samenvatting. Al jaren was de princiepsbeslissing rond. Nu
wilde de meerderheid nog vlug de bijkomende schoolgebouwen
op te richten opdat dit net voor de gemeenteraadsverkiezingen
kon worden geopend. En dit maakte hen al te voortvarend. Nadat
er verschillende bezwaren werden ingediend door buren kreeg
men wel een eerste bouwvergunning. Evenwel kon die nog teniet
worden gedaan door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Gelet
op het voorgaande kon men niet wachten tot de vergunning volledig
was en startte men de werken. Ondanks de verwittiging van onze
fractieleider Geert De Cuyper voor het mogelijke probleem voor de
gemeente(kas) dat de bouwvergunning zou kunnen vervallen, wou
men starten. Wat het college niet verwachtte, gebeurde. De buren
kregen gelijk op 4 van hun 5 klachten en de bouwvergunning kwam
te vervallen. Men moest stoppen met bouwen (wat nog enige tijd
duurde) en naar oplossingen zoeken.
Die zijn er nog steeds niet met als gevolg de situatie die we nu
kunnen zien aan de school (die het slachtoffer is). Momenteel haalt
men alle kunstgrepen uit om deze scheve situatie recht te trekken.
Op een vraag van Geert De Cuyper hoeveel het kostenplaatje van
dit onvoorzichtig beheer nu reeds bedraagt, gaf men in juni dit jaar
schoorvoetend het bedrag van 670.000 € toe. Bij verder nazicht
kwam aan het licht dat sommige bedragen nog niet waren opgenomen in dit bedrag, dus er komt nog meer. Dit zijn dus bijkomende
kosten die de Lennikse belastingbetaler moet betalen of de prijs van
een serieuze villa in Lennik of 4 Tesla’s en dit ondanks onze verwittiging… Eigenlijk moet men maar durven, zo roekeloos omspringen
met de gemeentekas die het toch maar moet betalen.

Peter verving tijdelijk raadslid Lien De Slagmeulder die in de
zomer bevallen is van haar tweede kindje. Peter Berckmans was
nieuw als onaf-hankelijk kandidaat bij de recentste verkiezingen
voor de lijst van het kartel N-VA - LENNIK KWADRAAT. Hij is
actief in het verenigingsleven.
Als LENNIK Kwadraat zijn we trots dat we zo kunnen verder
werken aan vernieuwing. Vanaf de gemeenteraad van november
nam Lien haar mandaat opnieuw op.
Toestand sporthal
Berckmans stelde als kersvers
gemeenteraadslid meteen een
vraag in de varia-ronde. Hij vroeg
naar de stand van zaken van de
feestzaal van de sporthal die nu
al jaren leegstaat, ten nadele
van de Lennikse verenigingen.

De in het oog opvallende pijnpunten - een bloemlezing
Nu het eerste jaar van deze legislatuur er op zit, nog een kleine
opsomming van de miskleunen die men reeds enkele jaren met
zich meedraagt en die de Lennikse belastingbetaler moet betalen,
waardoor het spaarcentje dat de brandweer ons opbracht ….tja op
is en er eigenlijk niet echt grote realisaties gedurende de 7 jaren van
dit bewind zijn gebeurd.
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2. Het gemeentehuis - zou op koers zijn—maar eigenlijk niet …

3. En ondertussen staan onze zaalsporten en verenigingen reeds

Even het geheugen opfrissen. Plotseling moest vanaf 2017 de
gemeenteraad doorgaan in de Schepenbank want het gemeentehuis diende compleet te worden gerenoveerd. Ongeveer 20
jaar geleden was dit reeds gebeurd dus de noodzaak ontging ons
een beetje : was dit het dringendste in Lennik? Meubilair voor de
gemeenteraad werd aangekocht voor een hallucinant bedrag. En
plotseling dienden we te vergaderen in het zaaltje in de dekenij
(die ook trouwzaal werd). We dachten …nu gaan de werken vlug
starten, maar neen en het zou nog een serieuze tijd duren en het
kostenplaatje schoot opnieuw de hoogte in. Ondertussen kwam de
aangrenzende brandweerkazerne vrij (zoals te voorzien was) doch
deze werd niet betrokken bij de renovatie. Nochtans was dit het ideaal gebouw om te integreren in het gemeentehuis en alle diensten
(dus ook OCMW) naar het complex over te brengen. Ondertussen
zou er in ons gemeentehuis geen raadszaal of grotere vergaderzaal meer bestaan. Vast staat dat het kostenplaatje aanzienlijk
is gestegen. Ook omdat men voornamelijk werkte met externen.

meer dan twee jaar in de kou. Men is eindelijk gestart met de
werken aan de feestzaal Jo Baetens. Ons ontgaat het waarom
dit zo prioritair was want de eigenlijke sportzaal zelf is meer toe
aan vernieuwing. Dat is 100 % de verantwoordelijkheid en de
keuze van het huidige beleid.
Alle verenigingen zochten noodgedwongen een andere, tijdelijke
locatie voor hun etentjes. En dit nu reeds meer dan 2 jaar (dus ook
zonder huurinkomsten voor de gemeente). Ook hier noteren we
het zelfde fenomeen. De verbouwingen zullen duurder uitvallen
dan voorzien! Ondertussen is alleen de sporthal nog te gebruiken.
Besluit : we houden ons hart vast en ook de gemeentekas
wanneer alles dient te worden betaald. We zijn er absoluut niet
gerust in…
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de zitting stilgelegd en het schepencollege, ook de enige jurist
daarin, vindt dat men dient door te gaan met de procedure zoals
zij gepland hadden. Zij wensten niet in te gaan op onze opmerkingen noch op onze vraag de verkiezing eventueel uit te stellen
tot de volgende raad. Hardleers ging men door … Waar hebben
we dat nog gehoord…
Onze fractie diende dan bezwaar in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en we kregen een eerste keer gelijk ! Het bestuur,
in dit geval het OCMW, haalt er juristen bij om toch maar gelijk
te halen. Men kijkt op geen cent en er wordt zelfs een professor
en zijn medewerker bij betrokken. Op dat moment wordt het een
zeer kostelijk plaatje dat door de belastingbetaler moet worden
gedragen (omwille van een foute voordracht van één politieke
partij, die van de burgemeester).
Bij de volgende verkiezing van nieuwe kandidaten van de Open
VLD maakten we de opmerking dat de verkiezing moest gebeuren in één stemronde, geen twee. Dit werd opnieuw genegeerd.
Opmerkelijk: deze regel zou wel als gevolg hebben dat de sterkte
van politieke fracties in de raad opnieuw ging spelen, m.a.w. één
van de twee mandaten zou naar de grootste fractie, de onze,
gaan. Volgens ons is de wet de wet. Rechtsregels moeten met
respect worden toegepast. Opnieuw wordt de zaak aanhangig
gemaakt bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en weer
krijgen we gelijk.
Het OCMW gaat echter in beroep tegen die tweede verkiezingskwestie en haalt vele maanden later gelijk bij de Raad
van State. De RvS interpreteert het decreet anders en vult aan
wat er te weinig duidelijk in zou staan. Hamvraag: wat moet
gebeuren als je het Bijzonder Comité – heel uitzonderlijk – niet
volledig kan installeren bij het begin van de bestuurstermijn
en je later een deel opnieuw moet verkiezen? De RvS oordeelt
dat de coalitiemeerderheid dan steeds elk mandaat behaalt.
Vreemd genoeg lijkt deze uitspraak te betekenen dat indien niet
Lijst Burgemeester, maar N-VA – Lennik Kwadraat in januari een
foute voordracht zou hebben voorgelegd, geen enkel mandaat
nog voor de oppositie zou zijn. Van democratie gesproken…
Wat leren we uit de situatie. De OpenVLD heeft voor 1
mandaat uiteindelijk 4 kandidaturen ingediend... De werking van
het Comité zelf is nooit in gevaar geweest dankzij (de noodzakelijke aanwezigheid van) onze raadsleden en hun loyale inzet. De
OCMW-comitévoorzitter beaamde zelfs in de gemeenteraad dat
de verstandhouding zeer goed is in de raad.
Voor ons mocht dit geding principieel een prijs hebben.

Saga rond het Bijzonder Comité Sociale dienst van het
OCMW Lennik

WE HEBBEN DIT ZELF BETAALD ! Ondanks dat het OCMW
eigenlijk geen belanghebbende is, ondanks dat de burgemeester op een gemeenteraad beweerde dat haar partij de factuur
ging betalen omdat de Open VLD inderdaad initieel in de fout
was gegaan, heeft het OCMW (dus de belastingbetaler) de rekening betaald of momenteel meer dan 23.000 euro en de laatste
rekening is nog niet binnen. Bovendien geeft de jurist in het
schepencollege nog op Facebook mee dat eigenlijk de oppositie
die rekening zou moeten betalen... Rare kronkel voor een jurist.
Menig advocaat zou tot de bedelstaf worden veroordeeld. En
bovendien heeft het naleven van de wet en de democratische
regels meer waarde dan enkele zilverlingen.

In ons vorig nummer gaven we reeds uitleg over het Bijzonder
Comité Sociale dienst (BCSD). Ondertussen is er een vervolg
gekomen aan dit dossier.
Nog eens kort de historie. Bij de installatie van het BCSD
(nieuw/vernieuwd orgaan) verwittigt onze fractie dat men bij
de verkiezing rekening moet houden met de gendergelijkheid
(indien men meer dan één verkozene heeft, moeten dit een man
en een vrouw zijn). Daar heeft onze fractie zich zelf correct aan
gehouden. Voor de stemming wijzen we er op dat men, met een
ongeldige voordracht van Lijst Burgemeester, verkeerd bezig is
en dat de regels zeker moeten gevolgd worden. Eventjes wordt
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Nieuwe adviesraden in de maak
maar het gaat toch wat duren, vrezen we…

Politiezone Pajottenland : een plan voor de toekomst
door Christel O

Het bestuur wil nieuwe adviesraden. Klaarblijkelijk waren de
vroegere adviesraden niet meer goed, leden ze aan ouderdomskwalen zowel in structuur als bij de mensen die er deel
van uit maakten. Dit mogen we concluderen na de uitleg van de
bevoegde schepen.
Intussen is er al een jaar verloren gegaan zonder vernieuwing, zonder concreet resultaat of nieuwe structuur. Laat ons
dan ook toe om hier zeer sceptisch tegenover te staan. Vooral
omdat dezelfde partijen ook in de vorige legislatuur zeer koele
minnaars waren van de adviesraden en dus ook van de verenigingen .
Goed werkende adviesraden zijn een zegen en meerwaarde
voor de gemeente. Het welslagen ervan hangt niet alleen af
van doortastende organisatie en voeding en stimulans door de
administratie maar ook van de steun en inzet van de bevoegde
schepenen, en daar schort nogal wat aan de laatste 7 jaren.
Er zou daarover heel wat frustratie bestaan bij vrijwilligers in
een aantal adviesraden. Zoals een vroegere schepen ooit zei :
“Schepen zijn is geen ere-titel maar een werk-woord”.
We vroegen dan ook het aantal bijeenkomsten van de verschillende raden op bij de gemeentelijke administratie. Onthutsende
cijfers (en niet altijd getuigend van gezonde werking) werden
ons voorgeschoteld. Volgens een ingewijde zijn deze cijfers
zelfs niet allemaal correct en soms overdreven. Feit is dat de
frequentie schromelijk laag ligt …
Is inspraak en participatie en medewerking van Lennikse
verenigingen en geëngageerde burgers in de gemeente niet
méér waard?

De politiezone Pajottenland heeft haar beleidsplan voor de periode
2020 - 2025 klaar. Dit beleidsplan bepaalt de doelstellingen en de
interne werking van de zone. Bij de opmaak werd deze keer ook
rekening gehouden met de inbreng van de bevolking. In 2018 werd
immers een grote bevolkingsbevraging georganiseerd binnen
onze politiezone, waarbij gepeild werd naar het onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, slachtoffers en kwaliteit van het
optreden van de politie.
Wat bleek onder meer uit deze peiling ?
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2016

2017

Meer dan 84 % van de inwoners van het Pajottenland voelen zich
veilig in hun gemeente, en zijn tevreden over de houding van de
politie.
Over de aanwezigheid van "blauw op straat" zijn de mensen dan
weer veel minder te spreken, slechts 15 % vindt dit voldoende.
Wat staat in de top 3 als het over buurtproblemen gaat ?
- onaangepaste snelheid (67 %)
- sluikstorten en zwerfvuil (54 %)
- woninginbraken (41 %).
Een fenomeen dat uit de bevolkingsbevraging minder naar voor
kwam, maar waar de politiezone door de zeer sterke stijging
toch bijzondere aandacht moet aan wijden, is cybercriminaliteit.
Sensibilisering is hier noodzakelijk om de mensen meer bewust te
maken van de gevaren van internetfraude.
Onze zone blijft ook niet gespaard van de drugsproblematiek. De
cijfers wijzen op een duidelijke stijging van dit fenomeen. De bestrijding ervan (vooral in schoolomgeving en bij evenementen) zal
in de toekomst dan ook een prioriteit blijven.
Rijden onder invloed blijft een pijnpunt, en in de komende jaren zal
bijzondere aandacht worden besteed aan het terugdringen van
rijden onder invloed van alcohol en drugs.

2018

Vermits het sluikstorten zeer hoog scoort op de irritatiebarometer
van de bevolking, en ons Pajottenland door de vele landelijke wegen en een geringe pakkans zeer vatbaar is voor het fenomeen, is
de bestrijding ervan ook één van de doelstellingen worden. Hiervoor zal worden samengewerkt met de gemeentelijke diensten.
We komen zeker nog terug op de inhoud van het beleidsplan van
onze politiezone. Onze politieraadsleden (Christel O en Erik O)
volgen alles op de voet op .

Marc Hellinckx net gepensioneerd als bevelhebber van politiezone
Pajot werd onlangs ontvangen op de gemeenteraad
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IN DE LAATSTE HOEKJE VAN 2019 ²
Of hoe een mens een jaar afsluit ! door Anne Wyckmans
‘Ja maar, ik wil dat … ik wil dat zo graag, ik wil, ik wil, ik wil’ en
zo nu dan een: ‘Ik wil dat niet hoor!’ Kleindochter was enkele
dagen bij oma, bij mij dus… want ziek! Nou ja, een nationale
eindejaarsramp als je in ’t vierde leerjaar zit, al een beetje op
een puber lijkt en… ineens met kinderachtige windpokken wordt
opgezadeld.
Ik herinner me haar grote broer die windpokken kreeg als peuter.
Ne melaatse had er niets aan. Ik herinner me een andere kleinzoon die ze ook kreeg als peuter… zonder meer pure gruwel! Ik
herinner me niet dat mijn kinderen het ooit ZO erg hadden.
Oma (ik dus) ving de peuters toen op en stak ze alle dagen in een
bad met stijfsel want ‘amidon’ was een zeer oude en effectief
goedwerkende remedie om die blaasjes snel uit te drogen! Het
hielp geweldig. Ze overleefden de windpokken zonder littekens!
Kleindochter is al groot. Ze heeft al echte tienerkuren en daar
moet ik geen tekening bij maken, zeker. Thuis hebben ze een
heerlijke douche maar geen bad dus… wat dacht je. Oma zou
kleindochter even een ‘amidonbad’ laten nemen…Dat verliep
dus als volgt: ‘Lieveke, je bad staat klaar.’ ‘Oma, ik ga niet in dat
bad!’ ‘Maar lieveke, daar drogen je blaasjes goed van uit, vraag
dat maar aan mama.’ ‘ Oma, dat water ziet helemaal wit.’ ‘Ha ja,
lieveke, ik heb daar stijfsel in gedaan!’ ‘Ik ga niet in ’t stijfsel,
oma…’ (ogen rolden alle kanten op), ‘geen denken aan.’
Ik zal het verhaal niet te lang maken.
Oma is, ten einde raad want al dat water en dat stijfsel zomaar
verknoeien, een half uur in het prachtig witte stijfselbad gaan
liggen en kon nadien als herboren in de spiegel kijken. Lang
geleden dat oma’s huid zo zacht aanvoelde. Had ik nu niet ineens
wat minder rimpels? Kleindochter ontweek me een beetje na dat
bad! Ze beweerde dat ik een stijfselgeurtje had.
Twee dagen later begon kleindochter zich te vervelen. Dat was
alvast een goed teken. Na een paar dagen verwennerij met
allerlei dingen waar ze dan toch wel heel even zin in had maar
onmiddellijk daarna dus niet meer, begon het gezeur. ‘Mag tv op,
oma? Mag ik op de computer, oma? Mag ik die gsm nu eindelijk
om berichtjes te sturen naar mama? Heb jij nog croissantjes in
de diepvries, oma? Waarom staat jouw kerstboom er nog niet,
oma? Heb jij nog kiwi’s, oma?
Mag ik warme chocomelk, oma?

Nieuwjaarsreceptie van
N-VA en LENNIK KWADRAAT
op zondag 26 januari 2020 om 11 uur
in ontmoetingsruimte "de 7",
A. Vanderkelenstraat 7. Iedereen welkom.

Gisteren ineens een ander geluid: ‘Ik wil eten, oma!’ en geen
twee minuten later: ‘Ik wil eigenlijk terug naar school, oma!
We gaan in de klas zeker werken rond vrede!’ Het klonk als
muziek in mijn oren want oma was na enkele dagen tieneroppas
moe. Geef me gerust tien peuters of kleuters met gelijk welke
kinderziekte maar… een tiener met een peuterkleuterziekte was
overduidelijk een ander paar mouwen. Ze was als de dood voor
die windpokken. ‘Niet in mijn gezicht hoor, dat wil ik niet!’
Nou moe… de windpokken hebben er rekening mee gehouden.
Haar buik en rug waren letterlijk bezaaid maar haar mooie gezichtje bleef +/- ongeschonden. Honger? Oké, ik liet haar helpen
met de soep… Ze kookt graag en goed (dat heeft ze uiteraard
van oma). De preiringen vlogen in het rond… de courgettes in
blokjes, ajuinen zijn om van te bleiten dus… die waren toch gewoon voor oma, een kruidentuiltje is gewoon leuk knutselwerk.
De soep kreeg vorm en stond algauw te pruttelen.
’Nu wil ik nog een appeltaart maken,’ besliste ze. Oké… na een
paar dagen kwakkeleten mochten die extra calorieën wel. De
geur van appeltaart met veel kaneel vulde het huis en deed manlief watertanden! Maar goed ook want… eens de soep op tafel,
bleek kleindochter absoluut misselijk te worden van de geur van
soep en eens de appeltaart uit de oven… viel kleindochter in
slaap in de zetel en kon de helft van de afgekoelde taart ’s avonds
mee naar huis waar mama en papa er mochten van genieten.
Genezen? Kleindochter heeft nog een paar niet helemaal opgedroogde blaasjes. Morgen zijn die wel helemaal opgedroogd dus
overmorgen kan ze naar school en is ze weer happy met een
brooddoos en een drinkbus en klasgenoten die haar nog een
beetje zullen ontwijken want… met de kerst in ’t vooruitzicht wil
niemand windpokken toch?
Ik zucht (stiekem een beetje opgelucht) als ze de deur dichttrekt
en kijk verrukt naar de kerstboom die,
een week vroeger dan normaal, stevig
staat te schitteren! Dat heeft die kleindochter van ons toch even mooi voor
elkaar gekregen. Op tafel staat nog een
vergeten speeldoos ‘Doolhof’. Ik grinnik!
We speelden het elke dag en vrede was
tijdens dat spel soms ver te zoeken!
Morgen komt ze dus niet… ik mis dat
geweldige tiener-spook nu al!

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

