LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politiek infoblad in Lennik

Editoriaal : En we zullen nooit door het rood rijden!
Waarschijnlijk heeft u het reeds vernomen in de pers. Wat we
eigenlijk niet voor mogelijk hielden …. is dan toch gebeurd en we
zoeken door naar andere gevallen. Laten we hopen dat het maar
éénmalig is, alhoewel we vrezen. De wet op de aanbestedingen met
voeten getreden.
Waarover gaat dit eigenlijk ? Telkens een openbaar bestuur een
contract wenst af te sluiten moet zij de markt consulteren, dit is
gewoon de wet die in 2016 werd gestemd en gepubliceerd. Hierover
dient niet te worden gediscuteerd.
De wet is gewoon zo en is dwingend recht
Excuses geven, tja iedereen heeft altijd wel een excuus. Ook de persoon die door een rood licht reed, gelijk welke uitleg men geeft, krijgt
men toch een boete in de bus….. Of men mag zich gaan uitleggen bij
de strafrechter. Zo ook met de openbare aanbestedingen. Men mag
nog zeggen dat er een krapte is op de markt of men dringend iemand
nodig heeft en niemand vindt….. Eigenlijk is dit praat voor de vaak.
Men zit met een collegebestuur waarvan men kan verwachten dat
zij dit maar al te goed weten. Sommigen hebben reeds jaren ervaring
in het bestuur van een gemeente, anderen hebben een universitaire
opleiding genoten. Dit is een grondprincipe dat elk gemeenteraadslid weet. En eigenlijk is het ook normaal dat de wetgever dit oplegt.
Eerst is er een openbaarheid zodat iedereen kan zien voor hoeveel
men een contract betaalt, vervolgens is er geen concurrentievervalsing wat toch elke aannemer of leverancier wenst . Wie een eerlijke
prijs vraagt zal gehonoreerd worden. En alle manipulaties worden
zoveel mogelijk vermeden. Ik twijfel niet aan de competentie van de
personen die via de aangestelde firma op het gemeentehuis werden
gebracht maar men mag zich wel afvragen aan welke prijs en wie
de rekening zal betalen. Wie de rekening zal betalen is klaar en
duidelijk …de Lennikse belastingbetaler natuurlijk.
Geen goede beurt voor de politiek
Het feit dat er geen aanbesteding is gebeurd en het contract dat werd
afgesloten eigenlijk niet mocht bestaan en er ook geen opmerkingen
waren bij de betalingen van de facturen maakt dat de politiek weer
(opnieuw) in een slecht daglicht komt te staan. De feiten worden
door het college niet ontkend en ondanks dat we het liever anders
hadden is het wel onze verdomde plicht om tegen die praktijken te
vechten. Wat we ook zullen doen ! En we zullen ook niet nalaten om
nog verder te spitten of laten te spitten in deze onkiese zaak. Het
zal aan de gouverneur toekomen om te oordelen over deze zaak.
Eventueel kan Audit Vlaanderen optreden of zelfs indien nodig de
procureur. Spijtig als er meerdere verliezers zullen zijn maar laten
we hopen dat de rechtsstaat en de democratie zal overwinnen. We
houden u alvast op de hoogte van het verloop van deze zaak.
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Cultuur: “LENNIK, WAAR WOORD THUIS HOORT”
of eerder HOORDE …

Bomenbeleidsplan in Lennik nog niet voor vandaag
… als het er ooit komt

Op de gemeenteraad van 24 februari 2021 had gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA – LENNIK KWADRAAT) een
agendapunt ingediend om gedichten van schoolgaande
kinderen en volwassenen n.a.v. de jaarlijkse Gedichtendag,
te bundelen en te publiceren. Een mooie terugblik na ruim 10
jaar. Zoals verwacht had de meerderheid hier geen oren naar
…. wegens tijdsgebrek en andere prioriteiten.
Tijdens de bestuursperiode 2001-2012 ( waar onze fractie deel van
uitmaakte) nam onze gemeente allerlei nieuwe initiatieven rond Taal en
Muziek. Cultuuruitstappen werden georganiseerd naar concerten (o.a.
Bozar), bekende Vlaamse artiesten (o.a. Chris Lomme) kwamen tot in de
Lennikse huiskamers, ....
Deze werking is sinds 2013 verleden tijd ….
Weliswaar wordt jaarlijks nog aan de laureaten van afdeling Woord
van onze Academie een beeldje ‘ De Redenaar ‘ overhandigd, …. doch
sinds 2013 is dit op ons initiatief aangezien de meerderheid sindsdien hier
geen aandacht meer voor heeft. Het enige initiatief dat nog stand houdt
is de jaarlijkse Gedichtenwedstrijd die de Bibliotheek van Lennik sinds
2010 in de maand januari naar aanleiding van nationale Gedichtendag
onder de Lennikse burgers en scholen organiseert. Zowel leerlingen van
de Lennikse scholen als volwassenen uit Lennik nemen hieraan deel.
Dit jaar werd er gedicht rond het thema ‘ Samen ‘. Al de ingezonden
gedichten werden beoordeeld door een 5-tal juryleden en bekroond met
een boekenpakket. Op de gemeenteraad van 24 februari 2021 werd een
voorstel ingediend om een selectie te maken uit de winnende gedichten
sinds 2010, deze in boekvorm te bundelen en in de bibliotheek ter inzage
te leggen en (tegen kostprijs) te verspreiden onder de bibliotheekbezoekers, en geïnteresseerden, en (gratis) onder de Lennikse Lagere scholen (
6de leerjaar) en de leerkrachten Nederlands (dictie) van de verschillende
Lennikse secundaire scholen en de Gemeentelijke Academie ( afdeling
Woord) te verdelen.
EN WAT HAD JE GEDACHT …
Onder de steeds weerkerende ongegronde en inhoudsloze excuses
(dit werd niet voorzien in ‘ons‘ Meerjarenplan, te veel werk, tijdsgebrek,
andere prioriteiten, ...) heeft de meerderheid dit agendapunt niet goedgekeurd. Hiermee laat ze een unieke kans voorbijgaan om poëzie van in
Lennik schoolgaande kinderen of wonende volwassenen een permanent
karakter en uitstraling te geven. Op de gemeenteraad van 24 februari ’21
werd zelfs de subsidie voor de organisatie van Huiskamervoorstellingen
uit het vroeger reglement zonder meer geschrapt.
LENNIK waar woord NIET MEER thuis hoort ….

Plant een boom, doch niet om het even welke boom
en ook niet om het even waar. Kies de meest geschikte
boomsoort naargelang de locatie en de doelstelling. Dit
geldt eveneens voor openbare besturen. Een ‘bomenbeleidsplan‘ kan hierbij een zeer handig hulpmiddel zijn …
doch niet voor de huidige meerderheid. Een voorstel dat
gemeenteraadslid Geert De Cuyper op de gemeenteraad
van 28 april 2021 had ingediend, werd andermaal naar de
Griekse kalender verwezen…. en bijgevolg voor lange tijd
uitgesteld, of misschien zelfs afgevoerd.

Door het planten van bomen wordt de luchtkwaliteit verbeterd, vullen
we het tekort aan zuurstof
aan, zorgen we voor meer
schaduw en lagere temperaturen, wordt overmatige verdamping vermeden, wordt
de biodiversiteit verhoogd,
wordt geluidsoverlast in een
woonomgeving gedempt,
verhogen we de waarde
van ons patrimonium, …
De keuze van de te planten
boomsoorten is van groot
belang en is afhankelijk van
de plaats en de doelstelling:
wordt er geplant in een tuin,
in een speelbos, in een weide, op een begraafplaats,
aan straten en pleinen, aan
de rand van bosranden, … ?
Een ‘ bomenbeleidsplan
‘ zou hiervoor een nuttig
instrument zijn zowel voor
openbare besturen als voor
verenigingen, particulieren, …
Dergelijk plan heeft een dubbele functie: enerzijds een inventaris
opstellen van het bomenbestand van de gemeente langs straten, op
pleinen, op eigendommen van de gemeente. Anderzijds wordt een
visie/beleid vastgelegd voor een langere periode met het opstellen
van een bomenlijst met vermelding van de klimaatscore, opstellen
van richtlijnen n.a.v. nieuwe wegenisaanleg, nieuwe parkings, aanleg
fietspaden, enz.
Het voorstel van gemeenteraadslid Geert De Cuyper bestond er dan
ook in een gemeentelijke adviesraad op te richten die een inventaris
zou opstellen van de bestaande bomen op het openbaar domein en
anderzijds een studiebureau de opdracht geven een bomenbeleids-en
beheerplan op te stellen voor de toekomst.
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En wat had je gedacht ????
De Open VLD- CD&V- Groen-meerderheid vond het wel een waar-

devol agendapunt, doch verkoos aan de pas – na 850 dagen bestuur
…– opgerichte Omgevingsraad de opdracht te geven na te gaan of
een Bomenbeleidsplan waardevol genoeg is om opgesteld te worden
… met de aanvulling dat dit voor de gemeente dit jaar zeker geen
prioriteit is, misschien op langere termijn.
Intussen plant de gemeente – zonder enige vorm van inspraak van
welke adviesorgaan ook of van de gemeenteraad – er maar op los.
Ter herinnering: in april 2013 had de toenmalige Open VLD –
CD&V-meerderheid eveneens de bedoeling een bomenbeleidsplan
op te stellen ……. en wat is hiervan gekomen ??? Niets !

Zwerfvuil een probleem in onze maatschappij

Oud Rijkswachtgebouw openbaar verkocht maar niet fair

Eerlijk gezegd : zwerfvuil, we ergeren er ons allemaal aan… En toch
... hoe komt het in de natuur ? Wanneer we het opruimen, vinden we
de raarste dingen zoals terrasparaplu’s , flessen sterke drank, blikjes
, isomo , capsules van bierflesjes, schoenen enz….. Je houdt het niet
voor mogelijk . Momenteel ook veel mondkapjes ... Onze bestuursleden
kwamen tweemaal in actie bij de veertiendaagse tegen het zwerfvuil.
En spijtig genoeg dat we moeten zeggen … De oogst was groot .

v
Ook in de pers deze maand was de verkoop aan de orde van de oude
rijkswachtkazerne naast de sporthal (het stuk vooraan en ongeveer 4
are groot) .
De politiezone wenste dit openbaar te verkopen. Voor ons geen probleem want nu zou de “markt” de daadwerkelijke waarde bepalen.
Wel vroegen we dat Lennik een voorkooprecht zou krijgen. Dat de
gemeente het aan dezelfde prijs en voorwaarden zou kunnen kopen
Immers dit gebouw is bruikbaar in de uitbouw van de site. Dit werd
geweigerd. Op de laatste dag zelf deed de gemeente Lennik een bod
wat meteen het hoogste bleek te zijn.
352.000€ werd 415.000€
Evenwel wil de politiezone dit voor het bedrag van 352.000 euro niet
laten gaan. Voor ons is dit de enige echte normale waarde bepaald
ondanks de prijzen van drie schatters. De redenering van het college
van de politiezone (alle burgemeesters van de zone Pajot ) lijkt ons
niet echt fair . Immers de markt heeft gewerkt en men zou voor die
prijs moeten toewijzen. Bovendien is de gemeente Lennik al van
in het begin van de politiezone de grootste geldschieter. Dus een
beetje goede wil was hier aan de orde geweest. Ondertussen is het
uigedraaid op een hogere prijs die de gemeente Lennik zal moeten
betalen …. Wat eigenlijk niet normaal is . De vraag stelt zich ook of de
belangen van onze gemeente Lennik wel degelijk zijn vertegenwoordigd bij de politiezone Pajot . Uit de lauwheid van de meerderheid in
de voorgaande twee jaar, vermoed ik van niet.

Erik O • Gemeenteraads-& politieraadslid
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Buurtweg Wolvenstraat : 340 ton steenslag
De Bestendige Deputatie Vlaams-Brabant verplicht het
Lenniks schepencollege de holle weg tussen de Wolvenstraat en de Driekruisenstraat (richting Tomberg)
grotendeels op kosten van de Lennikenaar in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
Wat voorafging….
Eind augustus 2019 werd de Buurtweg nr 5 ( Wolvenstraat – Driekruisenstraat – taverne Tomberg) in opdracht van het College van burgemeester en schepenen plotseling over een lengte van honderden
meters zeer drastisch verhard met o.m. porfier en kalksteen ( kostprijs
+- 72 000 EURO). Uit mijn herhaalde tussenkomsten op de gemeenteraad is het volgende gebleken :
- deze werken werden zonder enig overleg met gemeentelijke adviesorganen of buurtbewoners gerealiseerd ;
- de werken werden uitgevoerd zonder Omgevingsvergunning ;
- na klachten van buurtbewoners heeft het college op 25 augustus
2020 aan zichzelf een voorwaardelijke en (deels) tijdelijke vergunning
toegekend ;
- een aangelande eigenaar heeft tegen deze vergunning op 29
september 2020 beroep ingesteld bij de Bestendige Deputatie
Vlaams-Brabant
Uitspraak van de Bestendige Deputatie van 4 /02/2021 ….
Uit deze uitspraak ( 11 bladzijden !!!! ) blijkt onder meer het volgende:
- volgens de bevoegde schepen van ruimtelijke ordening en milieu H.
Schoukens is het de fout van de gemeentelijke technische dienst – de
schepen trekt dus zijn paraplu open – dat de werken zonder omgevingsvergunning werden uitgevoerd. Hij heeft echter mede het bestek
(kostprijs) goedgekeurd en de werken laten uitvoeren ;
- de werken aan het gedeelte van de holle weg dienen hersteld te
worden aangezien de holle weg beschermd is overeenkomstig de
regelgeving inzake natuurbehoud en het natuurlijk milieu waardoor
‘voorafgaand ‘ advies van het Agentschap Natuur en Bos noodzakelijk
is ;
- de aangelegde verharding met steenslag dient verwijderd te worden
- de afgekalfde taludvoeten moeten hersteld worden in hun oorspronkelijke staat door het aanbrengen van nieuwe zuivere aarde, in te
zaaien met Italiaans raaigras ;
- de taludranden dienen herplant te worden
Ingevolge deze uitspraak dient de gemeente Lennik o.m. 340 ton ! ten
onrechte uitgespreide steenslag te verwijderen en af te voeren. Dit zal
door 3 gemeentewerklieden gedurende 3 dagen uitgevoerd worden.
De taludranden dienen herplant te worden en de bedding hersteld.
En wie gaat dat betalen ????

LENNIK² - Lennik Kwadraat
onafhankelijke open lokale partij

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

Geert DE CUYPER • Gemeenteraadslid

https://twitter.com/lennikkwadraat
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burger moest dan ook op de één of andere manier gecompenseerd
worden. Dit vonden we normaal.

Taal in bestuurszaken - Parkeermeters
Plotseling waren de vernieuwde parkeermeters in vier talen. Sommigen bestempelden onze reactie op dat feit als een storm in een glas
water. Nochtans men zou beter moeten weten, zeker in gemeenten
zoals Lennik die in de buurt van Brussel liggen. Een beetje taalfierheid
zou eigenlijk niet misplaatst zijn. Bovendien is de wetgever hierin zeer
strikt. Reeds in een wet van 1966 is het haarfijn uitgelegd dat elke
communicatie van een openbaar bestuur naar zijn inwoners moet
gebeuren in de taal van de streek. Is dit in Vlaanderen dan is het
het Nederlands, is dit in Wallonië dan is dit in het Frans. Men kan dit
wijzigen wanneer men verklaart dat men een toeristisch centrum is
(zoals bijvoorbeeld Brugge) en dan ook in die zin in de gemeenteraad
een beslissing te nemen. Deze beslissing moet dan toegestuurd
worden naar de hogere overheid voor goedkeuring. Dit is dus niet het
geval geweest en Lennik mocht zijn parkeermeters maar in één taal
aanbieden : het NEDERLANDS.
Wat er bij ons niet in kan dat is dat een gemeentebestuur dit gewoon
niet opvolgde of de parkeermeters wel in orde waren bij het in
gebruik nemen. Wat we ook niet kunnen begrijpen is dat een firma
die dergelijke meters plaatst gewoon niet de wet volgt en dergelijke
verplichting aan zijn laars lapte. Slechts door onze reactie werd er
aan deze onwettelijkheid iets gedaan. Het zou volgens de bevoegde
schepen gelegen hebben aan de verkeerde
software … Een excuus maar een mager excuus …
20 minuten gratis
Tevens hebben we er de aandacht op gevestigd dat de module voor
de twintig minuten gratis ook “verborgen” werd aangeboden. We
drongen er op aan dat het beter zichtbaar moest zijn.
Ook werd opgemerkt dat er nog geen mogelijkheid voorzien is om
eenvoudig via een app 4411 te kunnen betalen.

Bovendien werd er een dergelijke compensatie gedaan in andere
gemeenten. Toch bleef het college onverzettelijk weigeren. In maart
lanceerden we een nieuw voorstel om toch tenminste tot eind 2021 te
voorzien in een vervanging van de vuilniszakken met een gelijkwaardige zak. Dit kon ook niet alhoewel we toen vernamen in de wandelgangen dat men, waarschijnlijk door de druk van de Lennikenaren die de
handelswijze alles behalve normaal vonden, naar een toegeving zocht.
In de maanden juli, augustus en september zou men dan toch in een
compensatie van de vuilniszakken voorzien maar enkel gedurende de
drie maanden en enkel voor halve rollen of volledige rollen.
Niet meer serieus
Eigenlijk is dit niet serieus en stuurt men de Lennikenaar met een
kluitje in het riet. Vooreerst doet men deze teruggaveperiode in het
midden van de vakantie en bovendien moet men ofwel een halve rol
ofwel een volledige rol inleveren. Ons tweede voorstel hield in om tot
eind december te voorzien in de compensatie en per zak. Men mag
niet vergeten dat 1 vuilniszak toch dik twee euro waard is.
Voor ons is dit voor de zoveelste maal dat deze meerderheid met zijn
bevolking weinig rekening houdt. Voor sommigen is dit misschien
weinig geld maar voor velen is dit toch een serieuze geldsom.
Omruil-actie
Als partij van en voor Lennikenaren hebben we besloten om de inzameling van oude vuilniszakken zelf te organiseren. Bedoeling is om de
vuilniszakken dan zelf gegroepeerd aan te bieden in het gemeentehuis.
We noteren het aantal van je aangeboden vuilniszakken samen met je
naam en adres en trachten (zelfs indien het geen veelvoud is van 10)
deze in te wisselen op het gemeentehuis. Indien men ons terwille is
bezorgen we je het aantal nieuwe vuilniszakken terug !
Voor DATA zie in het onderstaande kadertje en in de pers !

Vuilniszakken in Lennik. (Deel 2) – omruilactie –

OMRUILACTIE VOOR OUDE
RESTAFVALZAKKEN

We hebben er in een vroegere editie al over gehad. Een nieuwe vuilniszakken historie was in de maak. Eind vorig jaar maakte het college
bekend dat men gewoon de oude vuilniszakken kon gebruiken tot
eind juni 2021 maar dat men niet voorzag dat er een terugname of
terugbetaling zou gebeuren. Nog een voorraad? Pech!
Vorig jaar hadden we hiertegen reeds geprotesteerd en zelf een
voorstel ingediend. De gemeente had de vuilniszakken verkocht,
ze hadden dit bedrag ontvangen en in de gemeentekas gestort. De

“Laat je niet in de zak zetten ! “
Je kan bij ons terecht op de markt van Lennik :
op dinsdag 31 augustus tijdens de wekelijkse markt
tot 14 uur en op vrijdagavond 3 september
tussen 17 uur en 20 uur !
MEN ZEGGE HET VOORT , MEN ZEGGE HET VOORT .

5

aan boord blijft als bestuurslid en ik omringd ben door andere rotten
in het vak zoals Geert De Cuyper & Erik O sterkt mij wel.

Mogen we u voorstellen?
De nieuwe voorzitter van Lennik Kwadraat : Inge MUYLAERT
Tot aan mijn studententijd woonde ik bij mijn ouders in Eizeringen, met
mijn 2 zussen An en Sarah. Ik volgde muziekschool en dictie in de
Peter Benoit Muziekschool, speelde tennis bij Sport & Ontspanning
en was tot mijn 12 jaar lid van de Chiromeisjes Lennik. In die tijd was
het voor mijn ouders vooral praktisch dat ik in Anderlecht en later in
Dilbeek schoolliep.
Voor mijn hogere studies koos ik om voor Industrieel Ingenieur te gaan
studeren in Gent wat ik nadien nog aanvulde met een licentiaat Economische Wetenschappen. Gent is lang mijn tweede thuis geweest.
Later ben ik een hele tijd in Lebbeke gaan wonen: mijn kinderen
hebben er de eerste tijd van hun leven gespendeerd.
In 2014 ben ik terug gekeerd naar Lennik en woon nu samen met mijn
partner en mijn 3 jongvolwassenen kinderen in Sint-Martens-Lennik.
Mijn dochter heeft haar humanioria in SGI afgewerkt en speelde actief
volleybal bij VC Lennik Dames. Momenteel studeert ze in Gent. Haar
broers, mijn tweelingzonen, lopen nog school in SGI en zijn fervente
voetballers. Je vindt ze vaak op en rond de velden van KFC Lennik.
Ik kom niet uit een politiek actief nest, maar wel uit een sociaal actief
nest. Vooral mijn vader zaliger, had er een handje van weg om de
verenigingen waarvan hij lid was, actief te trekken, zijn schouders er
onder te steken en met zijn enthousiasme ook anderen te inspireren.
Laat ons zeggen dat ik die genen ook wat in mij heb.

Als nieuwe voorzitter besef ik dat je als partij voortdurend dient te
schakelen en trachten in te spelen op wat leeft bij de burgers. Het feit
dat we een groep van onafhankelijken zijn, geeft ons de nodige bewegingsvrijheid om een meerwaarde te vormen voor de Lennikenaar.

Geleidelijk aan ben ik in de Lennikse politiek gerold. Ik kreeg de
smaak te pakken door mijn partner Gun, die gemeenteraadslid was
en al vele jaren actief bij Lennik 2000, het huidige Lennik Kwadraat. Ik
hielp graag vrijwillig mee met de eetfestijnen en volgde hem naar de
maandelijkse gemeenteraden. Hij was tot het voorjaar 2020 een zeer
actief gemeenteraadslid en af en toe werd er eens een punt of idee
van mij door hem voorgesteld. Ik wilde graag wat meer bijdragen i.p.v.
langs de zijlijn te staan juichen. En zo gebeurde het dat ik in juli 2015
als nieuw bestuurslid werd aanvaard.

Persoonlijk pleit ik voor “mens sana in corpore sano” en waar kan dit
beter dan in het Pajottenland. Het behoud van de groene ruimte, de
folklore, de streekproducten en tradities enerzijds, het welzijn en de
veiligheid van oud en jong anderzijds zijn mijn stokpaardjes.
Ik tracht daar zelf al een klein steentje toe bij te dragen: als meter
zwerfvuil van mijn “driehoek” doe ik graag actief mee met Mooi-makers-acties al of niet georganiseerd door onze gemeente, ik doneer
regelmatig plasma en draaide tijdens de eerste zware lockdown wel
eens mee in een rusthuis. Mijn kinderen houden me jong van geest en
wijzen mij op de gevoeligheden en noden bij de jeugd in Lennik.

Ik koos heel bewust voor Lennik Kwadraat. Het onafhankelijke karakter van deze lokale partij spreekt mij enorm aan. Mensen
samenbrengen met diverse overtuigingen werkt inspirerend en geeft
een sterke toegevoegde waarde aan de groep. De vele punten en
voorstellen die door onze partij worden aangebracht bewijzen dit. Ik
voel ook heel veel vriendschap onderling tussen onze bestuursleden,
er is veel respect voor elkaar.

Op korte tijd heb ik een goede band opgebouwd met Kristel De Vos, de
voorzitter van N-VA Lennik. We zijn een goede tandem voor het kartel
en hopen samen te bouwen aan hetzelfde einddoel.
Anderzijds is het mijn wens Lennik Kwadraat meer een eigen gezicht
te geven, met respect voor onze kartelpartner. Ik zal ook actief werken
aan verjonging van de groep. Nieuwe leden kunnen ervaring opdoen
bij onze oudere bestuursleden en elkaar wederzijds inspireren. Graag
luister ik naar uw ideeën of zorgen tijdens een deugddoende wandeling. Tot ziens.

In december 2017 werd ik kernbestuurslid en nam de functie als
secretaris op. Toen onze voorzitter Etienne Van Vaerenbergh al een
aantal keren liet vallen dat het 50ste Mosselfestijn in het voorjaar 2020
voor hem het laatste zou zijn als voorzitter en hij ook de kelk aan zich
liet voorbij gaan bij de interne verkiezingen in het najaar, heb ik mij na
lang twijfelen aangeboden als nieuwe voorzitter. Dat Etienne nog mee

Inge MUYLAERT Voorzitter
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