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Editoriaal: CORONA/COVID-19/SARS/GRIEP? 

De laatste maanden hoorden we niets anders in de media.  
Verontrustende berichten:  het is een nieuwe ziekte,  we weten nog niet 
hoe het juist in mekaar zit. Iedereen moest in zijn kot blijven. Het land werd 
stil van de onheilsvoorspellingen. Sommige “grote” politieke leiders  
deden er meewarig over en minimaliseerden het gevaar.  Ze zagen la-
ter ons land in de problemen. Anderen panikeerden meteen. De wereld 
reageerde met aankopen van mondmaskers, beademingstoestellen, 
allerlei beschermingsmateriaal, ontsmettingsstoffen enz. Al vlug 
zagen de meesten in dat ongebreidelde mondiale handel, waarmee 
een maximum aan winst moest worden behaald, geen oplossing was.  
Fabrieken in Azië toonden hun gebreken en stilaan groeide het besef 
dat  belangrijke producten best in eigen land geproduceerd  zouden 
worden. Niet zozeer Lennikse maar Europese en mondiale problemen.
 
Hoe deze tegenspoed in Lennik werd opgevangen, is wel ons probleem. 
Hopelijk werden de Lennikse  inwoners niet al te zeer getroffen.  Als 
we de statistieken, die in de pers verschenen, mogen geloven, is het 
Pajottenland een streek die, ondanks de nabijheid van grote steden, 
redelijk gespaard bleef, gelukkig maar. Alvast dank voor de crisisinzet 
aan het personeel van Gemeente, Ocmw en vrijwilligers.

Hoe de gemeentelijke overheid deze noodtoestand heeft opgevangen? 
Het is nog te vroeg maar we gaan stilaan moeten evalueren waar de 
bestuurders hebben gescoord en waar ze hebben gefaald. Onze uitge-
stoken hand om bij te springen in het nemen van beslissingen tijdens 
deze moeilijke periode, werd geweigerd (is het nog verrassend?) Toen 
we mee wilden overleggen over de heropstart van onze gemeente na 
de coronatijd, bleek men eveneens weigerachtig. Helaas, Lennik blonk 
niet uit in het nemen van sprankelende initiatieven zoals in sommige 
gemeenten maar deed hetzelfde als een doorsnee gemeente. De 
meeste politiekers bleven in hun kot… Om een idee te krijgen van het 
kostenplaatje, geven we op blz 2 reeds een schatting zoals  ze ons werd 
voorgeschoteld op de gemeenteraad. Over sommige uitgaven kan 
men zich bedenkingen maken. Eén feit is zeker… alles moet worden 
betaald! Nu is het wel zo dat de projecten binnen het Lennikse meer-
jarenplan voor het merendeel (of niet veel later ) worden uitgevoerd.

Vorige legislatuur was dit tussen 
de 15 % en 20 %, dus hierop zit 
zeker marge. Zeker is dat som-
mige zaken, zogezegd wegens 
coronacrisis, zullen sneuvelen.   
We kunnen maar hopen dat deze cri-
sis niet teveel als excuus zal worden 
aangehaald om miskleunen van dit 
gemeentebestuur te verdoezelen. 
Het lijstje is momenteel al serieus 
lang  (gemeenteschool, sporthal 
enz…) 

LANG GELEDEN : EEN HEUSE PRIJSKAMP IN ONS BLAD!
Hadden we vroeger nog een Kinderkrant  en af en toe een kruis-
woordraadsel met prijzen, dan waren we hiervan toch een beetje 
afgestapt. Het waren de laatste maanden echter geen gewone 
tijden! Vandaar en onder het motto : “Tijdens de vakantie ontdekken 
we ons eigen kot”  lanceren we een heuse zoektocht  in Lennik!  
Mogen we niet te veel naar het buitenland, dan is het nu misschien 
tijd om onze eigen gemeente te (her)ontdekken en terug te zien hoe 
mooi Lennik en ons Pajottenland wel is .  

Op blz 3 vind je genummerde foto’s. Aan u om ons te laten weten 
in welke straat deze recente foto’s werden genomen. Onze repor-
ter was Geert De Cuyper die er te voet en met de fiets op uit trok!  
We geven u 15 namen van Lennikse straten en u zet de juiste 8 
namen bij de foto’s. Tevens geeft u antwoord op de schiftings-
vraag : Hoeveel antwoorden (juist of fout) gaan we ontvangen? 
U stuurt de straatnamen, genummerd van 1 tot en met 8 (passend bij 
de genummerde foto’s) alsook het antwoord op de schiftingsvraag, 
naar het e-mailadres van Erik O: info@eriko.be . Mensen van onze 
besturen mogen deelnemen maar kunnen geen prijzen winnen. 
Er zijn onder meer enkele waardebonnen en verrassingsprijzen 
voorzien. 

De mogelijke straatnamen bij de acht  foto’s op pagina 3 zijn: 
Bossuitstraat ; Geraardsweg ; Groenstraat ; Kerkweg ; Kraaiveldweg ; 
Luitenant Jacopsstraat ; Losgatstraat ; Onderstraat ; Oudenaakse-
straat ; Palokenstraat ; Slagvijverstraat ; Tombergstraat ; Walberg-
straat ; Zavelstraat ; Zwijnenbergstraat. De inzendingen worden 
verwacht voor 31 juli 2020. 
Alvast prettige vakantie en hopelijk (her)ontdek je onze gemeente!  
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Eerste Corona cijfers voor Lennik op het vlak van uitgaven

Tijdens deze Coronatijd kregen we sterk de indruk dat ‘budgettair’ alle 
teugels werden gevierd en dit op alle bestuursniveaus. Bestellingen 
werden onmiddellijk betaald zonder de leveringen af te wachten 
of te controleren. De persberichten logen er niet om. Wat betreft 
de Federale staat of het Gewestelijk niveau is het niet aan ons om 
hierover een oordeel te vellen. De gemeentelijke uitgaven voor 
Corona raken ons wel degelijk. We zijn er ons van bewust dat het 
op dit moment nog te vroeg is om te oordelen over de noodzakelijk-
heid van bepaalde uitgaven. Toch wensen we u de cijfers te geven 
zoals ze ons op de gemeenteraad van mei werden meegedeeld.  
Tot onze grote verwondering zat de gemeente al aan meer dan 145.000 € 
(al dan niet voorziene) uitgaven. Soms fronst men de wenkbrauwen. 
Een klein voorbeeld. Overheidsdiensten stimuleren sedert een aantal 
jaren stelselmatig hun personeel om te telewerken.  Hiervoor  werden 
en worden de middelen ook stelselmatig aangekocht (laptop ipv 
desktops). Weinig doordacht moest Lennik 30.000 € uitgeven voor  de 
aankoop en huur van laptops om te kunnen telewerken. Wetende dat 
Lennik vorig jaar een serieuze inspanning deed voor de aankoop van 
informaticamateriaal bij de vernieuwing van het gemeentehuis, stemt 
dit tot nadenken.  Maar zoals we reeds schreven en tot een bespreking 
hierover op de gemeenteraad, laten we alles nog even bezinken. Intussen 
mag u zelf reeds een oordeel vellen. 

Welbedankt Gun!

Wist u dat Gun Mignon niet meer actief deelneemt aan de gemeen-
tepolitiek en ontslag nam uit de gemeenteraad ? Gun kreeg het 
stilaan moeilijk met het feit dat ondanks zijn inbreng aan voorstellen 
en opmerkingen tot verbeteringen dit een dovemansgesprek was 
met de meerderheid. Hij ervaarde dit meer en meer als een gebrek 
aan respect en onwil tot aanvaarden van  participatie in het beleid. 
Hij vertrok dan ook met ontgoocheling in de Lennikse politiek en de 
gemeenteraad. Wij kennen Gun als een zeer gedreven man die sinds 
2000 zeer actief was in de werking van onze groep. Niet alleen was hij 
een topper in het indienen van voorstellen in de gemeenteraad, maar 
hij stond ook in voor het uittekenen van onze verkiezingen. Hij was het 
creatieve middelpunt in onze propaganda. Hij stond mee in voor alle 
verkiezings-layout, de contacten met de leveranciers, het meehelpen 
in het organiseren van de eetfestijnen en was bovenal een stuwende 
kracht achter 6 jaar internetkrant "de Lennikse Tribune”. 
Beste Gun, het ga je goed en we wensen je veel geluk in de uitbouw 
van je verdere (beroeps)leven. 

Welkom Peter! 

Gun wordt opgevolgd door Peter Berckmans.  Hij was in het najaar 
al eventjes gemeenteraadslid ter vervanging van Lien De Slagmeul-
der. Hij zal vanaf nu zetelen voor de rest van de bestuursperiode. 
Peter legde in april, dit was een unicum, zijn eed af op de eerste 
digitale gemeenteraad van Lennik. Hij kwam voor de eerste maal 
op bij de jongste verkiezingen en dit als onafhankelijk kandidaat van  
Lennik Kwadraat. Hij is een geboren Lennikenaar en is actief in ver-
schillende verenigingen. Onze fractie wil samen met Peter het bestuur 
van de gemeente nauwgezet opvolgen en de nodige druk uitoefenen. 
Als grootste fractie in de gemeenteraad is dit ook onze plicht.  
Welkom Peter. 

Gun Mignon, gemeenteraadslid 2014-2020

Peter Berckmans, gemeenteraadslid

CORONA KOSTEN LENNIK GEMEENTERAAD MEI 2020
Aankoop ontsmettingsgel en bescherming 7 805,78 €

Aankoop mondmaskers 24 302,85 €

Schakelzorgcentrum (Haviland) 10 000,00 €

Aankoop facemask diensten 1 200,00 €

Aankoop geschenken medewerkers Lennik 1 630,00 €

Aankoop schermen gemeentelijke diensten 532,00 €

Aankoop extra nadarhekken 5 880,60 €

Huur laptops thuiswerk 9 262,55 €

Aankoop laptops voor thuiswerkers 19 112,29 €

Spandoeken affiches "Ik koop in Lennik" 254,10 €

Aankoop plexiglas 1286,15 €

Ontsmettende handgel 295,85 €

Schermen loketdiensten 1 012,77 €

Aankoop beschermingshandschoenen 1 617,75 €

Alcogel scholen 1 410,75 €

Poetsen triagecentrum 12 100,00 €

TOTAAL 97 703,44 €

Andere uitgaven - voorlopige ramingen

Waardebonnen inwoners 40 000,00 €

Winkeltassen "Ik koop in Lennik" 8 000,00 €

TOTAAL 48 000,00 €

Voorlopige schatting 145 703,44 €
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Fotowedstrijd - zoektocht : waar in Lennik? (zie blz. 1)
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Belastingverlaging in Lennik?   

Open VLD, CD&V en Groen! weigeren de personenbelasting voor de 
inkomsten van 2020 voor de Lennikenaar te verlagen. 
Doordat het inkomen van zeer velen ingevolge de coronamaatregelen 
vanaf half maart in gevoelige mate is verminderd, heeft gemeente-
raadslid Geert DE CUYPER op de gemeenteraad van 27 mei 2020 een 
voorstel ingediend om de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 ( inkomsten 2020 ) te 
verlagen van 8,5 % naar 7,5 %. 
Bij monde van burgemeester Irina De Knop hebben de meerder-
heidspartijen Open VLD, CD&V en Groen dit voorstel niet aanvaard 
onder het voorwendsel dat door de aanvaarding van dit voorstel, de 
uitvoering van het Meerjarenplan in het gedrang zou komen. 

Belasting tijdelijk verlagen
Bij gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 werd voor de 
aanslagjaren 2020 tem 2025 de aanvullende belasting, gevestigd ten 
laste van de Rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar, vastgesteld op 8,5 %. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft tot op heden enke-
le vrij beperkte maatregelen genomen waarbij zij - volgens het college 
- iedereen wil ondersteunen bij de heropstart na de lock-down en de 
terugkeer naar het  "normale leven".  Zo wordt aan ieder Lenniks gezin 
een waardebon van 10 EURO gegeven om  te besteden bij de lokale 
handelaars. 

Dit is een positief initiatief dat echter te beperkt is om de beoogde 
doelstelling te bereiken, nl. iedere Lennikenaar ondersteunen bij de 
heropstart na de lock-down én de terugkeer naar het “normale le-
ven”. Los van het feit dat men zich vragen kan stellen of met het geven 
van een waardebon van 10 EURO per gezin (ongeacht het aantal ge-
zinsleden) de Lennikenaar kan terugkeren naar het “normale leven”,  
stelt men eveneens vast dat slechts een zeer beperkt gedeelte van 
de handelaars hiermee bereikt worden. Wat met de houders van een 
BTW-nummer die geen 
detailhandel hebben, wat 
met de groothandelaars, 
wat met handelaars die 
waardevolle goederen 
verkopen waarop een kor-
ting van 10 EURO weinig of 
geen invloed heeft, .....

Het lijkt ons veel socialer 
en meer burgergericht een 
maatregel uit te vaardigen 
die in voldoende mate het 
algemeen en financieel 
welzijn van  iedere  Lennik- 
enaar  ten goede  komt .

De tijdelijke verlaging van de aanvullende gemeentelijke belasting op 
de personenbelasting is daar een middel toe. 
In vergelijking met andere buurtgemeenten heeft de gemeente 
Lennik duidelijk het hoogste Belastingpercentage:  

Rekening houdende met de specifieke kenmerken, eigen aan het Len-
niks grondgebied en de beroepsactiviteiten van onze inwoners , werd 
door onze N-VA - LENNIK KWADRAAT fractie bij monde van Geert DE 
CUYPER voorgesteld het belastingpercentage voor het aanslagjaar 
2021 (inkomsten 2020) te verlagen van 8,5 % naar 7,5 %. Zoals gezegd, 
heeft de meerderheid dit voorstel niet aanvaard omdat -volgens 
haar- hierdoor de uitvoering van het Meerjarenplan 2020-2025 in het 
gedrang zou komen. 

Dit is een drogreden! 
Jullie zullen zich herinneren dat tijdens de vorige legislatuur 2013-2018 
slechts maximaal 20% van het Meerjarenplan werd uitgevoerd. De 
andere 80 % van maatregelen, alhoewel voorzien, werden niet uitgevoerd 
binnen de bestuursperiode 2013-2018. Er zijn dus wel degelijk gelden 
voorhanden om iedere Lennikenaar door de tijdelijke verlaging van de 
personenbelasting een mooie tegemoetkoming te geven. 

Wanbeheer 
Daarenboven worden de gemeentelijke financiën door de huidige 
bestuursmeerderheid niet goed beheerd. Zo heeft de restauratie van 
het gemeentehuis, oorspronkelijk begroot op 400 000 EURO, meer dan  
1 000 000 EURO gekost. Voor dergelijk bedrag kon een zeer groot nieuw 
gemeentehuis  worden gebouwd. Nu betrof het enkel een restauratie 
van een gemeentehuis dat reeds een 15-tal jaren voordien volledig 
werd vernieuwd. 

Besluit - slechte wil van de bestuurscoalitie
Er zijn dus wel degelijk voldoende gelden aanwezig om de gemeen-
tebelasting één jaar te verlagen zonder dat de uitvoering van het 
Meerjarenplan in het gedrang komt. Andermaal is gebleken dat deze 
meerderheid constructieve voorstellen van de N-VA - LENNIK 
KWADRAAT oppositie (die de verkiezingen trouwens gewonnen 
hadden !) om principiële redenen niet aanvaardt. De Lennikenaar is 
door deze onwil hiervan andermaal de  dupe ... 

GEMEENTE %

BEVER 8,5

GALMAARDEN 7,5

GOOIK 7,3

HERNE 7,9

PEPINGEN 7,5

ROOSDAAL 7,5

DILBEEK 6,9

HALLE 7,5

SINT -PIETERS-LEEUW 7,4

LENNIK 8,5

Geert DE CUYPER  •  Gemeenteraadslid
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Bedankt Anneke  

Beste lezer, iedereen was vertrouwd met het Lenniks hoekje op de 
laatste pagina van dit blad.  Het was een vaste waarde. Deze keer een 
interview van Inge Muylaert met de maakster van de vele "hoekjes". 
Anne Wyckmans  schreef ongeveer twintig jaar lang haar cursiefje. 
Deze cursiefjes zijn nog steeds te lezen op onze webstek.  Alvast een 
dikke bedankt van de redactie voor de steun en toeverlaat die ze 
voor ons was  bij het samenstellen van dit blad. Laat ons hopen dat 
de kriebels haar af en toe overvallen om toch nog eens een stukje te 
maken. Maar alvast: het was tof om samen te werken. 

50ste Mosselfestijn: een succes

Anne was ook één van de stuwende krachten achter de eetfestijnen 
van ons kartel. Ook hier geeft zij de fakkel door. Eind februari, nog nét 
voor de Coronacrisis, was zij voor de laatste keer in de weer, o.a. voor 
onze gekende reuzentombola (altijd prijs) .
Hieronder de winnaars van de briefjes-tombola:

Karin Oeyen Lennik 

Peggy Bulterijs Strijtem 

Daniel Lambin Lennik 

Joost Appelmans Lennik 

Hubert Standaert Lennik 

Moonens-Notaerts Lennik 

Louisa De Brueker Lennik 

Malou Vande Velde Schepdaal 

De Vroede - Heymans Gooik

Kurt Ryon Steenokkerzeel

Huygh-Cnudde Vlezenbeek

Rita De Geyndt Ninove

Sonia Tielemans Lennik

 “Laat Dansant in je hart" : campagnelied van de wedstrijd Kunst op Komst 
die Lennik won in 2009. Willy Sommers zong met plezier deze herwerkte 
versie die door Anne werd bedacht.



Ik gaf het een kans en zo tuimelde ik in de gemeenteraad (2001-2006). 
Ik geraakte geboeid door allerlei vormen van kinderopvang en ook 
de zorg voor bejaarden trok mijn aandacht. Geert De Cuyper, toen 
schepen van cultuur, stimuleerde mijn uitgebreide interesse: de bi-
bliotheek, de academie, Lennikse kunstenaars, vertelkunst en cultuur 
in het algemeen. Door Geert kreeg ik ook meer aandacht voor het 
milieu. Toch werd de gemeentepolitiek niet echt mijn ding. Wat ik voor 
de gemeente kon betekenen, zou ik naar mijn gevoel ook achter de 
schermen klaarspelen. 

Staat je balans positief? 
Al gooide het Coronavirus meteen een ferm pak roet in het eten, 
stilzitten is niet echt mijn ding.  Ik heb nog heel wat plannen : 

Ik broed op een aantal nieuwe boeken en wil die nog graag op 
papier krijgen! 

Ik studeer opnieuw, er is nog zoveel te leren. 
De bibliotheek blijft me aantrekken. 

Ook kinderen krijgen blijvend mijn aandacht: ik beloofde scholen 
interactieve info over zwerfvuil binnen de gemeente Lennik.  

Het twaalfde jaar op rij, probeer ik ‘mijn straten’ proper te 
houden. 

De samenwerking met Natuurpunt - MOLennik, tijdens de jaar-
lijkse amfibieën-tentoonstelling en de paddentrek, probeer ik nog 
een aantal jaren te behouden.

Door zelf wat ouder te worden gaat mijn aandacht eveneens
naar senioren. Een maandelijkse voorleesnamiddag ter plaatse 
zal hen (en mij) veel deugd doen. 

Ondertussen treed ik af en toe ook op met vertellingen.

Heb je nog een boodschap? 
Mijn dank gaat uit naar Etienne Van 
Vaerenbergh en de hele ploeg van 
Lennik Kwadraat voor de kansen die 
ik kreeg, maar vooral voor het vertrou-
wen tijdens 20 jaar samenwerken! 
Een leerrijke en nooit te vergeten 
periode!

VOLG DE ACTUALITEIT EN VOLG ONS OP :

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

www.lennikkwadraat.be
onze uitgebreide website vol informatie

 https://twitter.com/lennikkwadraat

IN HET HOEKJE VAN LENNIK²   
een interview door  Inge Muylaert  met  Anne Wyckmans 

Anne Wyckmans nam zich voor om zich, tot haar 70 jaar, in te  zetten 
voor Lennik Kwadraat. Na het 50ste Mosselfestijn in februari  2020 
was het zover. Wij nemen met een korte terugblik afscheid  van “ons 
Anneke” (enkel op papier) en danken haar voor al die fijne jaren. 

Dag Anne, hoe omschrijf jij jezelf en wie of welke gebeurtenis 
maakte jou tot wie je nu bent? 
Ik ben in Mechelen geboren als jongste van negen kinderen. Mijn 
moeder was reeds 45 . En toch was ik geen nakomeling noch een 
ongelukje. Mijn kinderjaren bezorgden me heerlijke herinneringen. 
De jongste zijn, heeft me ontegensprekelijk gevormd. Ik groeide op 
tussen een bende creatieve en bijna volwassen kinderen. Net als  bij 
mijn oudere zussen was studeren geen optie voor mijn vader. Op mijn 
17 jaar kwam ik hiertegen in opstand en trok met een  studiebeurs 
naar Gent om er te gaan studeren voor verpleegster. Ik was iemand 
die jarenlang alles en iedereen rondom mij belangrijker vond dan 
mezelf. Zorgen voor anderen kon ik goed, maar bovenal ik deed mijn 
werk heel erg graag! 

In wie of wat heb je zelf geïnvesteerd? En welke onderwerpen lig-
gen jou het meest aan het hart? 
In 1981 ben ik met mijn echtgenoot en dochtertje in Lennik ko-
men wonen, waar ik me meteen in het verenigingsleven stortte. 
Ik engageerde me voor zaken die me echt nauw aan het hart 
lagen: ik werd onthaalmoeder bij Pavok, speelde toneel bij de 
Roelantskring, kwam in het zeer actieve bestuur van de Gezins-
bond terecht, maakte allerlei fusies mee, volgde de opstart van de 
huidige bibliotheek en gooide me enthousiast op voorlezen aan 
kinderen. Bijna toevallig begon ik zelf kinderboeken te schrijven.  
Ik schreef ook kinderspektakels voor de academie, voor de Gezins-
bond en voor een Lennikse school. In 1982 kwam ik, door al mijn lokale 
bezigheden, in contact met de kersverse burgemeester van Lennik, 
Etienne Van Vaerenbergh. Politiek hield me echter niet bezig. 

Hoe ben je in de politiek beland en hoe heb je je persoonlijke drijf-
veren van het dagelijkse leven kunnen vertalen in de plaatselijke 
politiek? 
Etienne geloofde in mij en in het verkiezingsjaar 2000 vroeg hij me of 
ik interesse had om actief aan politiek te gaan doen. Het sprak me 
wel aan dat Lennik 2000 (het huidige Lennik Kwadraat) een partij was 
waarin mensen zonder politieke kleur en onafhankelijke denkers 
welkom waren. 

 Archieffoto verkiezingscampagne 2000 (met Anne)


