LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politiek infoblad in Lennik

Editoriaal: Een jaar dat we nooit zullen vergeten!
2020 zal in ons geheugen gegrift blijven …. Het is dan ook een rond
en makkelijk jaartal om te onthouden. En eigenlijk een jaartje dat we
konden missen met al die miserie. Een miserie die we niet voor mogelijk hielden. Vorig jaar met Kerstmis zag 2020 er veel belovend uit.
Voor de sportliefhebbers was het een Olympisch jaar en bovendien
nog een Europabeker voor landenteams waarin we zeker en vast
gingen schitteren. Het had het jaar kunnen worden van een jonge
beroepsrenner die nauw verbonden is met onze gemeente. Wie had
dan kunnen verwachten, toen in januari de eerste berichten opdoken vanuit China over een vreemde ziekte dat we er nu, een jaar
later, nog steeds de gevolgen van dragen. Gezondheidsproblemen
met soms dodelijke afloop, restricties allerhande die men niet kan
volgen en waarvan sommigen zelfs de zin in vraag stellen.
Sociale vervreemding en een verenigingsleven dat nagenoeg plat
ging zowel op cultureel, sportief als sociaal vlak. Soms denkt men:
het is een jaar om te vergeten, maar dat kan niet zonder onze lessen
eruit te hebben getrokken op alle vlakken. Kan alles nog zo maar
van “vrijheid - blijheid” in de volgende jaren? En zullen we ons in de
toekomst wat strikter moeten houden aan sommige regels? Een ding
is zeker : de ongebreidelde persoonlijke vrijheid, de ik-maatschappij
zonder rekening te houden met de anderen, dat zal niet meer kunnen. We zullen meer voor en met mekaar moeten leven.
Uitgeven ?
Zo ook een ongebreideld uitgeven van bedragen waarvan soms echt
het nut ontgaat. Klaarblijkelijk slagen de overheden er plotseling in
om gelden vrij te maken voor allerlei doeleinden. Wat met de budgettaire discipline die voorheen steeds werd gehuldigd? Terwijl men
vroeger steeds pleitte voor een strikte toepassing en de vermindering van de staatsschuld … Nochtans op een bepaald moment zal er
iemand moeten betalen en ik vrees dat dit onder meer de volgende
generatie zal zijn. We zagen hier onlangs een voorbode reeds in
Lennik. Tijdens één van de gemeenteraden werd door de meerderheid een schuldherschikking gestemd waarbij men de terugbetaling
verschoof tot na 2040 … Aan een intrestvoet die eigenlijk hoger dan
normaal is. Eigenlijk mag de toekomstige generatie Lennikenaren nu
al verwachten dat ze onze schulden zullen afbetalen.

De voorzitter,
de bestuursleden en
de Gemeenteraadsleden en Comitéleden
van LENNIK KWADRAAT
wensen u een zalig kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar
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En eigenlijk kan dit niet. Uitgeven mag, maar ongebreideld uitgeven
zonder controle kan niet. Op de laatste wijziging van het meerjarenplan voor Lennik zagen we het al komen en wordt inkomen
voorzien van (opnieuw) verkoop van onroerende goederen (o.a.
Statiegebouw van Eizeringen) en voorheen gebouwen die bestemd
waren voor sociale woningbouw. Tot mijn spijt zien we weer de
tijden aankomen van Verhofstadt met de verkoop van overheidsgebouwen (zoals Financietoren) met als motto: ”sale and lease
back”. We zien nu hoe ver we zijn gekomen… Eigendom weg, geld
opgesoupeerd en duur huren.
Eén ding is zeker of het nu nationaal of gemeentelijk is … op een
bepaald moment moeten tekorten en schulden worden terugbetaald.
We zien nu reeds dat de vertraagde werken die men bezig is,
verschrikkelijk meer kosten dan voorzien, ondanks wat men ons
voorhoudt vanuit het gemeentehuis. De grote vrees bestaat dat
het uitgeven (zie verder) al jaren geleden
is gestart, maar het terugbetalen deze en
de volgende generatie te beurt zal vallen
…. Dank u wel meerderheid voor dit mooi
geschenk...

Onze internetkrant de Lennikse
Tribune: binnenkort terug van weggeweest!
We stopten halverwege 2018 door
de verkiezingscampagne na 60 edities. In januari zijn we er terug met
een internetblad. Op een andere
manier, maar we wensen u wel
evengoed op de hoogte te houden
als voorheen. Want daar is nood aan. We gebruiken
dezelfde geabonneerde mailadressen maar indien
u nog geen Tribune krijgt : gewoon een seintje aan
info@lenniksetribune.be
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2. Het gemeentehuis — is ondertussen geopend en oogt mooi. Maar
zoals we vreesden is het prijskaartje dus wel serieus wat hoger
dan was ingeschat: oorspronkelijke raming 400.000€ , uiteindelijke
kostprijs meer dan 1.000.000€. Evenwel het probleem voor de toegankelijkheid voor mindervaliden is niet ideaal opgelost.

Een overzicht van het “werkjaar” 2020
Pijnpunten van het bestuur in Lennik : we hoefden slechts te kijken
naar ons decembernummer van vorig jaar. Van sommige zaken
kunnen we al zeggen: geen vooruitgang of een trage vooruitgang.
Enerzijds is dat makkelijk voor ons overzicht, anderzijds heel bedroevend voor de situatie. Natuurlijk zal men onder meer aanhalen dat
dit te wijten is aan de Corona. En dat zal wel voor een deel zo zijn,
maar voor sommige dingen gaat het wel niet op. We nemen dezelfde
volgorde als vorig jaar.

We vroegen voor een totaaloplossing om de vrijgekomen (aangrenzende) brandweerkazerne te betrekken in de plannen. Maar deze blijft
sinds het vertrek van de brandweer grotendeels ongebruikt.
Met de opening van het gemeentehuis werd ook geïnvesteerd in
desktop PC’s en dubbele schermen.

1. Top-pijnpunt was en blijft nog steeds de “bouw” van de
gemeenteschool in Eizeringen. Eigenlijk is er niets veranderd daarom ook de foto’s van vorig jaar. Hoe het allemaal zo ver is gekomen
kan u lezen in ons decembernummer van vorig jaar (zie website
www.lennikkwadraat.be).
Deze werken werden een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen,
ondanks onze waarschuwingen over het risico voor de Gemeente,
opgestart. De school moest openen net voor de verkiezingen van
oktober 2018. Maar de werken werden stilgelegd. Nu zijn we reeds

Hiermee ging men in tegen de trend om draagbare pc’s te voorzien
omdat ambtenaren stilaan meer aan mobiel en thuiswerk te doen. De
Corona-crisis toonde reeds vlug dit probleem aan. Men diende plots
tientallen nieuwe draagbare PC’s bij aan te kopen. En dit was ook niet
goedkoop.
We betreuren het nog steeds dat de gemeenteraden niet meer
doorgaan op de enige plaats waar die eigenlijk zou mogen doorgaan,
namelijk het gemeentehuis. Evenwel heeft Corona daar nu ook een
nieuwe wending aan gegeven.
De gemeenteraden zijn nu via computer en sinds kort voor iedereen
te volgen op het youtube-kanaal van Gemeente Lennik. Dat is nu ook
verplicht. Dit komt volgens ons wel de democratie ten goede: de
burger kan nu makkelijker een idee opdoen van de Lennikse politiek
en de zin of onzin van sommige punten beoordelen.

twee jaar verder en zitten we met …. tja, hoe kun je dit noemen?
Een ding is zeker. Indien het nog kan worden rechtgetrokken zal het
geld kosten, veel geld, kosten te dragen door de Lennikse belastingbetaler. Maar ondertussen doet men alsof er niets aan de hand is en
af en toe laat men een ballonnetje los dat daarna eigenlijk een knaller
blijkt te zijn. Er zijn verhalen van juridische gevechten.
Wat zeker is, is dat indien er geen vooruitgang is in dit dossier, dit een
monument van 7 jaar oud zal worden. Ter ere van de “kundige“ aanpak
van deze meerderheid voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
De school zelf is slachtoffer. Conclusie ook : soms is het ook eens
beter om naar goede raad te luisteren – ook van de oppositie - in
plaats van eigengereid te handelen.

2

Momenteel doet men een oproep voor kandidaten, maar niet via de
officiële website van de gemeente maar wel via de aparte website
lennikaanzet.be … kan u nog volgen?

3. Sporthal — Feestzaal Ondertussen zitten we dus aan ons derde
jaar dat verenigingen en sommige zaalsporten in de kou staan.
Hiervoor hadden we gewaarschuwd. Eindelijk is er een beetje schot
in de zaak gekomen en zien we een bouwwerk ontstaan. Maar nog
steeds ontgaat die ‘prioriteit’, want was de sporthal stilaan versleten,
dan zal die achteraf nog oud zijn.
Nu is het zo dat er “dankzij” de Corona geen eetfestijnen konden doorgaan van de verenigingen maar eigenlijk was dit niet de bedoeling.
Ondertussen tikte het prijskaartje (zie nu de aanpassing van het meerjarenplan) reeds meer dan 2 miljoen euro aan. De prijs van een nieuwe
prefab-sporthal . We kunnen dan ook moeilijk spreken van een zuinig
bestuur …. En we houden ons hart vast bij het definitieve prijskaartje
en wat we hiervoor gaan hebben.
De clubs voor binnensporten hebben al enkele slechte jaren gehad
niet alleen door corona maar ook door het feit dat de geplande eetfestijnen (voor de corona) gewoon niet konden doorgaan.
Dit is 100 % de verantwoordelijkheid en de keuze van het huidig beleid
maar we zijn niet echt gelukkig met de gang van zaken.
Wat ons betreft had men beter eerst uitgekeken naar een nieuwe
locatie voor sportinfrastructuur en een prefab gezet en dan maar

Participeren van burgers blijft belangrijk. Daarom een warme oproep
aan de Lennikenaren: indien jullie het zien zitten om hierin mee te
werken …. Stel u kandidaat !

UITSLAG van onze vakantiekwis
Nu al een ruime tijd geleden : onze vakantiekwis. Wat waren de oplossingen en wie won wat ? Er waren zeven correcte inzendingen en we
hadden voor ieder van hen een streekproduct opzij gezet, namelijk een
fles bubbels uit Gooik die al enkele malen een prijs heeft gewonnen:
een fles STUYVENBERGER. Meegenomen is ook dat de maker van
deze sublieme drank Hendrik Coysman vroeger nog woonde in Lennik.
Dit zijn de winnaars : Kathleen Seghers, Sofie Speeckaert, Jean-Pierre
Rampelberg, Fabi Van Vlaenderen, Augusta Cornelis, Mia Lemaire,
Edmond Geeroms. Ze kregen enige tijd geleden deze fles reeds aan
de deur geleverd.

begonnen aan de bouw van een feestzaal . Onze gemeente was en
is een heel sportieve gemeente en had gerust een tweede sporthal
kunnen gebruiken .

De oplossingen waren : Foto 1: Groenstraat ; Foto 2: Oudenaaksestraat ; Foto 3: Luitenant Jacopsstraat ; Foto 4: Slagvijver ; Foto 5:
Palokenstraat ; Foto 6: Walbergstraat ; Foto 7: Losgatstraat ; Foto 8:
Bossuitstraat

Nieuwe adviesraden in de maak ? Participatie heel anders?
Een systeem dat nog nooit werd uitgeprobeerd.

En in het komend jaar een nieuwe editie !

De rijkdom van onze bestaande adviesraden moest eraan: tabula rasa.
Er stonden nieuwe adviesvormen op het getouw. Volgens het huidige
college waren de vroegere adviesraden schijnbaar niet meer goed,
leden ze aan ouderdomskwalen zowel in structuur als bij de mensen
die er in mee werkten. Dit mochten we een jaar geleden vernemen…
Intussen is er twee jaar nieuw bestuur voorbij en trachtte men via
“Lennik aan zet” een nieuwe structuur op te zetten … Een structuur
die nog nergens anders is geprobeerd. Een nogal onduidelijke structuur waar men meer losweg beroep doet op de goede wil van mensen.
Men tracht een soort van theoretisch “participatief” model te maken,
maar wat we vaststellen is dat vroeger sterk geëngageerde mensen
eigenlijk afhaken en er maar weinig gehoor komt op verschillende
oproepen. En hoe minder mensen (via verenigingen) participeren,
leidt dit tot een verarming en minder (diepgaande) participatie. Sterke
permanente onafhankelijke advies- en inspraakorganen blijven nodig
in Lennik; politiek gekleurde ja-knikkers geven geen verrijking.
Verder blijven we nog bij wat we zeiden vorig jaar ... veel hangt af
van de stimulans en werkkracht van de bevoegde schepen. Vorig
jaar toonden we het bedroevend verminderd aantal vergaderingen
voor de adviesraden de laatste 3-4 jaar… Spijtig, er is in dit jaar geen
verbetering. Voorts dienen we vast te stellen dat twee adviesraden
die bij wet toch moeten worden opgericht, namelijk de jeugdraad en
de Gecoro, nog steeds na 2 jaar niet vernieuwd zijn!
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een bedrag van 66 000 EURO begrepen dat ieder jaar onder de vorm
van subsidies onder de erkende verenigingen wordt verdeeld, alsmede het bedrag van 93 993,56 € dat de gemeente Lennik half juli 2020
van de Vlaamse Gemeenschap heeft ontvangen. De meerderheid
‘vergeet ‘ er in haar officiële communicatie wel bij te schrijven dat
de uitbetaling van deze subsidies gebeurt op voorstel van de N-VALENNIK²-fractie. Daarenboven ontvangen de verenigingen op initiatief van de meerderheid nu 103 464,44 EURO
MINDER dan hetgeen op de gemeenteraad
van 23 september 2020 eerst werd gestemd.

Lennik komt terug op beslissing van steun aan verenigingen :
100.000 € minder !!
Het is nog maar eventjes geleden dat het schepencollege van Lennik de krantenkoppen heeft gehaald doordat gebleken was dat de
burgemeester en schepenen niet begrepen hoe het resultaat van een
stemming wordt vastgelegd. Door zich in groep te onthouden bij een
constructief voorstel van de oppositie, en niet tegen te stemmen, werd
het voorstel met de voor-stemmen van de oppositie goedgekeurd.
Nu blijkt eveneens dat ze het er erg moeilijk mee hebben dat mede
door hun stemgedrag plotseling ons agendapunt werd aanvaard
alhoewel zij dit helemaal niet wensten.Het agendapunt hield in dat
de ontvangen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap ter ondersteuning van de jeugd-, cultuur- en sportverenigingen ( 93 993,56 €),
te vermeerderen met het merendeel van de bedragen die voor 2020 in
het Meerjarenplan voor de Lennikse festiviteiten en evenementen zijn
voorzien, onder de erkende Lennikse verenigingen zouden verdeeld
worden en dit voor een totaal bedrag van 237.745 €. Deze steun zou
zeer welkom zijn bij de verenigingen en snel ter beschikking zijn.

Geert DE CUYPER Gemeenteraadslid

Vuilniszakken in Lennik :
een nieuwe oplichting van de burger ?
Een oma woont nog alleen maar het gaat slechter en ze vertrekt in
mei 2021 naar een verzorgingstehuis. De kleinkinderen gaan een tijdje
nadien haar huis leegmaken en zuinig zoals ze was, had ze nog een

Eerst een leugentje …. om bestwil ?????
Op de gemeenteraad van 23 september 2020 verklaarde het College
dat de gemeente Lennik het bedrag van 93 993,56 EURO nog niet
had ontvangen …. terwijl dit bedrag reeds sinds 15 juli 2020 op de
rekening van de gemeente Lennik was gestort. Aangezien het College
niet communiceerde omtrent het ontvangen bedrag van 93 993,56
EURO en helemaal nog niet van plan was dit bedrag onder de erkende
Lennikse verenigingen te verdelen – en zeker niet voor de totaliteit
van dit bedrag - was de gemeenteraad op 23 september 2020 verplicht
tot stemming over te gaan omtrent ons agendapunt.Bij 8 ja-stemmen
en 11 onthoudingen werd dit goedgekeurd.

rol van huisvuilzakken van Lennik in voorraad. Toch een bedrag van
meer dan 40 Euro. Deze kunnen niet meer gebruikt worden en ze krijgt
haar geld niet terug ...... hoe kun je dit verklaren aan de oma .... dat ze
haar geld kwijt is ?
Dit is dus niet te verklaren maar toch de werkelijkheid in Lennik.
Ondanks een amendement van onze fractie om terugname en een
evenwaardige zak in de plaats te geven en ofwel het geld terug te
geven.... gaat dit niet door. In andere gemeenten gaat dit maar hier
in Lennik niet . Waren er voorheen al eens te weinig zakken op een
rol, nu graait men zo in de portemonnee. De logica is nochtans ver
te zoeken : de gemeente ontving hiervoor geld van zijn burger en
verplichtte zich dankzij de bijdrage (de vervuiler betaalt) om te zorgen
voor de verwerking van dit vuil.

Het College wringt zich in alle bochten…
Het College zag blijkbaar in dat zij tegen haar wil in verplicht zou zijn
een agendapunt van de oppositie uit te voeren en over te gaan tot
betaling van subsidies aan de erkende verenigingen en dit voor een
bedrag van 237 745 EURO.Dit kon en mocht niet gebeuren !
Bijgevolg besliste de Open VLD-CD&V-Groen-meerderheid om met/
via allerlei onjuiste en onwettelijke drogredenen op de gemeenteraad
van 25 november 2020 ons goedgekeurd agendapunt in te trekken en
te vervangen door een agendapunt waarbij een lager bedrag van 143
343,56 € ( waarvan 93 993,56 EURO rechtstreeks ontvangen van de
Vlaamse Gemeenschap) zou verdeeld worden.

De gemeente komt dus doodgewoon haar verplichting niet na en eigenlijk kan men zeggen dat dit een belasting is. En het kan zijn dat het
soms “kleine” bedragen zijn, maar toch eerlijkheid duurt het langst. En
voor sommige inwoners , zeker in deze tijden, is 2 euro een deel van
hun budget. Toen het woord “oplichting" viel vond zelfs een lid van de
meerderheid dit populistisch. Dat zal hij toch eens moeten uitleggen.
Men betaalde voor een dienst die niet wordt uitgevoerd. En men krijgt
in sommige gevallen bewust zijn geld niet terug … Als dit door iemand
anders wordt gedaan, noemt
men dit dus … jawel. En indien
door een overheid moet men

De meerderheid schrijft hierdoor geschiedenis ….
Het is ‘ uniek ‘ in de politieke geschiedenis van Lennik dat een bestuurscoalitie twee maanden nadat een agendapunt is goedgekeurd,
dit opnieuw intrekt, terwijl in feite de beslissing nu reeds een begin
van uitvoering had moeten gekregen hebben om de subsidies tijdig
én voor 30 november 2020 te storten.Reeds dezelfde avond na de
gemeenteraad van 25 november 2020 en voor middernacht verspreidt
de Lennikse meerderheid het bericht dat zij meer dan 200 000 EURO
onder de Lennikse verenigingen verdeelt. In dit bedrag is vooreerst

zwijgen?
Eigenlijk niet te begrijpen dat
verkozenen dit kunnen steunen.
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