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LENNIK KWADRAAT
Editoriaal  : 
“de winters zijn niet meer als vroeger” 

Bij temperaturen van rond de tien graden in “putje” winter een edito-
riaal schrijven over een item zoals klimaat, is niet zo evident. Iedereen 
voelt dat de winters niet meer zijn zoals vroeger. Er zijn natuurlijke 
factoren en cyclische evolutie met ijstijden en warme tijden, maar ook 
het ongebreidelde directe ingrijpen van de mens in het milieu. Het blijft 
stof tot discussie. Feit is dat er een probleem is, een groot probleem 
waar we samen wat moeten aan doen.
     
Ongeveer zes maanden geleden werd aan de gemeentebesturen van 
het Pajottenland het plan “Opgewekt Pajottenland” voorgesteld. De 
meeste lezers van ons blad zullen weten dat onze partij reeds jaren 
begaan is met het milieu. LENNIK² (voorheen LENNIK2000) was trou-
wens de enige die nooit onder stoelen of banken stak dat ze overwoog 
om via een Coöperatieve Vennootschap de Lennikenaar een kans 
te geven om te investeren in windenergie. Windenergie gemaakt in 
Lennik en bedoeld voor de Lennikenaar. Moesten we de lasten nemen 
dan zouden we ook de lusten oogsten en verdwijnen de winsten niet 
naar NV’s verbonden aan groepen in het buitenland. 
We moeten er niet bij vertellen dat er toen een politiek spelletje werd 
gespeeld waarbij één partij resoluut tegen dat idee inging en een 
andere partij poker speelde. Die ging plotseling en na een politiek ak-
koord, kantelen naar de tegenstanders. Groen onthield de Lennikenaar 
zijn concreet standpunt. 
Tijdens een vergadering in Gooik werd “Opgewekt Pajottenland” 
voorgesteld. In totaal doen tien gemeenten mee aan dit project. Men 
heeft voor deze studie 300.000 € ter beschikking.
Zoals verwacht, bleek onze fractie als enige vertegenwoordiger uit 
Lennik aanwezig.

Ondanks datgene wat de andere politieke fracties willen laten uitschij-
nen, brandt hun interesse in energie en klimaat blijkbaar nog steeds op 
een laag pitje. De geschiedenis in acht genomen, verbaast ons dit niet. 
In het plan wordt voorgesteld om het Pajottenland te laten inzetten op 
energiewinning via biomassa, windenergie, zonne-energie, eventueel 
waterenergie en zeker ook door besparingen op het energieverbruik. 
Voor het uitwerken van de nodige plannen voor de eerste projecten, 
voorziet men tien jaren. Men wil eveneens zoeken naar oplossingen 
om, op landschappelijk niveau, zo min mogelijk schade aan te richten.

Voor ons was de voorstelling van dit plan (dat onderschreven werd 
door het gemeentebestuur van Lennik en de naburige gemeenten) 
zeer goed… maar eigenlijk leek dit verdacht veel op de film die we 
tien jaren geleden reeds draaiden. Toen werden die plannen door de-
zelfde politieke partijen op een vernuftige manier de nek omgedraaid. 
Ook nu speelt dat idee van een Coöperatief model en participatie door 
de burger een belangrijke rol. Met de bedoeling zo weinig mogelijk 
van het landschap te “schaden” (een heel subjectieve benadering), 
gaat men zich in een keurslijf wringen waardoor men heel weinig 
bewegingsruimte over laat. 
Tien jaren na ons voorstel, draaien in de Lennikse gemeentepolitiek, 
nog steeds dezelfde personen mee. Hun grootste bekommernis lijkt 
niet het milieu als dusdanig maar wel… hoe dit zonder politieke 
schade te verkopen aan de bevolking. Men voorziet een zo traag 
rijdende trein, dat wij ons ongewild vragen beginnen te stellen over 
datgene wat onze politieke tenoren eigenlijk echt wensen. 
Onze partij staat uiteraard zeer positief tegenover het feit dat er 
binnen het Pajottenland eindelijk iets gaat gebeuren op het vlak 
van energie en klimaat. Door energie vretende (hoe toepasselijk), 
politieke spelletjes hebben we in Lennik immers al 
veel te veel tijd verloren. 
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Traditie : onze jaarlijkse pralines 
voor het  gemeentepersoneel

Het personeel was op 3 januari net begonnen met de grote verhuis 
naar het vernieuwde gemeentehuis toen we bij de meeste diensten 
aanklopten om hen te bedanken voor een gans jaar optimale dienst-
verlening aan de Lennikse bevolking . We beseffen maar al te goed 
dat dit niet altijd zo evident is. DAAROM vanwege de grootste partij 
van  LENNIK :  EEN DIKKE MERCI.

Een gesmaakte nieuwjaarsreceptie 
van N-VA - Lennik Kwadraat 

Nog een jaarlijkse gewoonte is de receptie van onze groep als de 
laatste in de Lennikse politieke wereld. Zoals altijd ging ze door in het 
lokaal van “de 7” in de Vanderkelenstraat. 
Naast de wensen van de twee voorzitters van onze respectievelijke 
partijen Lennik Kwadraat en NVA was Tomas Roggeman uitgenodigd 
om het boek “Honderd Keer Vlaanderen” voor te stellen. Hij is hiervan 
medeauteur. Tomas Roggeman is tevens schepen in Dendermonde en 
volksvertegenwoordiger.  

Het boek “Honderd Keer Vlaanderen” : Met honderd korte 
maar sterke verhalen over het volk tussen Noordzee en Maas 
nemen Karim Van Overmeire, Tomas Roggeman en Maarten 
Vanderbeke u mee op een heuse ontdekkingstocht, op zoek naar 
wat de Vlamingen typeert en naar wat Vlaanderen verschillend 
maakt van de buurlanden. U maakt kennis met helden en schurken, 
met uitvinders en architectuur, met automerken en mannekens-
bladen, met volksgebruiken en bizarre verhalen. Beroepsfotograaf 
Jean-Pierre Swirko illustreerde het boek met zijn beste foto’s. In 
dit boek vindt u alles wat u nodig hebt om uw binnen- en buiten-
landse gesprekspartners met allerlei weetjes de loef af te steken. 
Met veel zelfrelativering en zin voor humor wagen de drie auteurs 
zich aan een omschrijving van de Vlaamse identiteit. Meer info?  
www.100keervlaanderen.be

       Tomas Roggeman

 Kristel De Vos

 Enkele van onze mandatarissen met pralines en wenskaarten 

 Etienne Van Vaerenbergh



3

Het Grote Proefexamen….van de beloftes

Bij het begin van iedere nieuwe legislatuur is het taak van de  
bestuursmeerderheid een overzicht te geven van de gemeentelijke pro-
jecten die ze van plan is tijdens de komende periode 2020-2025 uit te 
voeren.

Vooraf : hoe kwam het Lenniks Meerjarenplan tot stand?
In vele gemeenten wordt het Meerjarenplan voorbereid in samenwer-
king met het College van burgemeester en Schepenen, de gemeen-
telijke diensten, de gemeentelijke adviesraden en de gemeentelijke 
budgetcommissie waarin al de politieke partijen van de gemeente-
raad zitting hebben.
In de gemeente Lennik is dit anders.

Het ontwerp van Meerjarenplan werd énkel voorbereid door het Col-
lege van burgemeester en schepenen en de gemeentelijke diensten 
mét uitsluiting van de gemeentelijke adviesraden en fracties van de 
oppositie NVA - LENNIK² (de grootste in de gemeenteraad) en het VB.

Op geen enkel ogenblik werd ook maar een begin van inspraak ge-
geven aan de 13 gemeentelijke adviesraden ( waarin meer dan 200 
Lennikenaren zitting hebben ) en de vollédige gemeenteraad. 
Op geen enkel ogenblik werd hen om advies gevraagd.

Doekje voor het bloeden … het begrip ‘burgerparticipatie’ 
wordt uitgehold en veel oneer aangedaan

De OpenVLD-CD&V-Groen-meerderheid verschuilt zich achter het 
‘Inspraaktraject Lennik Aan Zet‘ dat ze tijdens de zomermaanden van 
2019 hebben georganiseerd. Hierbij werd aan al de Lennikenaren de 
mogelijkheid gegeven om voorstellen in te dienen.

In tegenstelling tot onze bestuursperiode 2001-2012 tijdens dewelke 
de beleidsplannen werden opgesteld door het College, de gemeen-
telijke diensten en de adviesraden, werd dit project nu in handen ge-
geven van een studiebureau hetgeen meer dan 36 000 EURO gekost 
heeft ! Vroeger kostte dit niets ...

Op zich is het goed een bevolkingsenquête te organiseren als aan-
vulling op een georganiseerde adviesronde via de gespecialiseerde 

gemeentelijke adviesraden, doch inzake zijn de gemotiveerde advie-
zen van de gemeentelijke adviesraden (die meerdere malen per jaar 
vergaderen en beleidsplannen opstellen en waarin eveneens bijzon-
der geïnteresseerde burgers vrijwillig meewerken) uiteraard van een 
steviger belang.

De resultaten van deze enquête tonen immers aan dat de gemiddelde 
duurtijd van een bezoek tijdens de gemeentelijke enquête onder de 
bevolking nauwelijks 4 minuten bedroeg. Dit is uiteraard te beperkt 
om becijferde concrete, uitgewerkte en realiseerbare voorstellen te 
formuleren teneinde een uitvoerbaar beleidsplan met een duurtijd van 
5 jaar op te stellen.

Gemeenteraad : veel beloftes, maar … 

Op de gemeenteraad van 19 december 2019 (D-Day ?) heeft het Colle-
ge van burgemeester en schepenen haar beleidsplan voor de komen-
de jaren voorgesteld waarin voor meer dan 27 miljoen aan investerin-
gen zijn gepland !

Er worden nieuwe leningen voorzien voor een totaal bedrag van meer 
dan 19 miljoen EURO !

Een mooie presentatie waarin zeer veel projecten vervat liggen, doch 
waarbij wordt getwijfeld aan de uitvoering ervan.

Tijdens de voorgaande bestuursperiode 2013–2018 werd immers ook 
veel beloofd, doch werden amper tussen 15 en 20 % van de geplan-
de investeringen uitgevoerd. Grote projecten zoals de bouw van de 
school te Eizeringen, de aanleg van de Schapenstraat, de vernieu-
wing van de feestzaal Jo Baetens en de renovatiewerken aan het 
gemeentehuis werden tijdens de vooropgestelde periode 2013-2018 
NIET uitgevoerd !

Na amper één maand worden de beloftes al deels ingeslikt 

In haar zeer recent interview met RING TV (zie enquête Ring-TV dd. 
21/01/2020: Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld) neemt bur-
gemeester Irina De Knop reeds heel wat gas terug:

“ Als we 100 % van de plannen uitvoeren, zullen we 15 miljoen moeten 
lenen. In de praktijk zal dit bedrag weliswaar lager liggen, rekening 
houdende met de realisatiegraad “.

Amper 1 maand na de gemeenteraad van 19 december 2019 verlaagt 
burgemeester De Knop de op te nemen nieuwe leningen reeds met 
meer dan 20 % en geeft ze al toe dat al de mooie beloftes en plan-
nen niet zullen uitgevoerd geraken. Ze heeft hier ruime ervaring mee 
want ook tijdens haar vorige bestuursperiode  
2013-2018 werden immers maar minder dan 20 % 
van de geplande investeringen uitgevoerd !
Zeggen en doen is twee ….

Geert DE CUYPER • Gemeenteraadslid



IN HET HOEKJE VAN LENNIK ²  door
Anne Wyckmans

Eind januari, de feesten en de nieuwjaarsrecepties zijn aan ’t 
uitbollen.  
Ik constateer grinnikend hoe de nieuwjaarskaarten (nog steeds 
een 20-tal via de post) stilaan achter de keukendeuromlijsting 
wegzakken.

Voorlopig geen begrafenissen binnen onze rechtstreekse 
kennissenkring. Wat afscheid nemen betreft, was 2019 zwaar 
genoeg! 

Het doet me goed onze volwassen kinderen boordevol plannen 
te zien.  
Ze willen van 2020 een knaljaar maken.

Het is ook het jaar waarin ik zeventig word en uitkijk naar alles 
wat ikzelf nog wil bereiken.   

Mis ik eigenlijk niets? 

Jawel hoor… ik betrap mezelf op het missen ( echt missen) van 
de winter uit mijn kindertijd.  

Een winter met bergen sneeuw en vriezen dat het kraakt en  ‘s 
morgens de ijsbloemen op je slaapkamerraam zachtjes doen 
smelten met je nog beddenwarme adem.  

Onwillekeurig doet het terugdenken aan mijn kinder-ijstijd me 
aan mijn ouders denken.  

Moeder die de strijkbout van op de stoof, gauw even door ons 
half bevroren bed walste, voor we erin doken. Zij was op haar 
70ste wel stokoud.  

Ze begon ook ineens terug Hollands te praten. Ze verbleef als 
kind in Holland tijdens de eerste WO. Veel weet ik er niet van.  
 Mijn vader was op zijn 70ste nog niet lang gestopt met werken 
en genoot niet echt van zijn thuis zijn. Hij dook helemaal weg in 
zijn jeugdherinneringen.  

Engeland leek het land waar zijn mooiste herinneringen vandaan 
kwamen. Het land waar hij als kind tijdens de eerste WO en ook 
nog een tijd nadien, helemaal open bloeide.  
Over Engeland geen kwaad woord als hij in de buurt was, of 
de poppen gingen aan ’t dansen. Zijn enige droom, hoe oud hij 
ook werd, was ne keer naar Schotland gaan of… maar dat leek  
hem absoluut onmogelijk… naar de streek waar hij als kind zo 
gelukkig was.   

Hij was niet meer in staat om zijn dromen om te zetten in daden.

Bussen en treinen, laat staan een vliegtuig, waren niet aan hem 
besteed. Hij stapte wel in een auto van één van zijn kinderen of 
schoonkinderen. Een auto… iets wat hijzelf nooit bezat.  

We namen hem mee toen hij reeds 92 was. Hij wist wel dat we 
naar Schotland gingen… met den auto op een boot.  

Dat we de reis zouden afsluiten met een verrassingsbezoek aan 
de streek waar hij ooit woonde… kon hij niet vermoeden. 

Op het ogenblik dat hij doorhad waar we waren… stond zijn hart 
(letterlijk) heel even stil. Het onze ook. Hij nam ons meteen mee 
op sleeptouw en sloeg ons met verstomming.

Een man van 92 die helemaal herleefde bij het weerzien van al 
datgene wat hem zo dierbaar was. De volgende en laatste twee 
jaren van zijn leven, sprak hij alleen nog over die reis.  
Het splinternieuwe fotoalbum werd alsmaar dikker door  alle 
oude foto's en  knipsels die hij  tussen de nieuwste moffelde.  
Hij stierf gelukkig, mijn vader. Hij hield het album van zijn laatste 
reis, heel dicht bij hem.  

Wat hij van de Brexit zou zeggen? Geen idee.  Hoe ouder ikzelf 
word, hoe meer ik besef dat ik over het leven van mijn ouders zo 
weinig weet.  
Ons moeder en ons vader… twee vreemden voor elkaar en voor 
hun kinderen.    
Wat voorbij was, daar praatte je niet meer over! 
Voorbij betekent gewoon… loslaten… en dat is best wel moeilijk. 

  Foto A. Wauters: De Molenbeek in de sneeuw, Lennik 
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