LENNIK KWADRAAT
het meest verschijnende politiek infoblad in Lennik

Editoriaal : Moed geven
Heb jij ook dat gevoel dat het jaar voorbij gevlogen is, je druk
bezig bent geweest, maar toch niet echt bent opgeschoten? Het
Covid-beestje zit daar natuurlijk voor iets tussen.
Het afgelopen jaar moesten we jammer genoeg een aantal tradities
annuleren omwille van Corona: onze twee eetfestijnen werden geschrapt, alsook ons traditioneel eigen jaarmarktcafé dat al grondig
was voorbereid. Laatst hebben we besloten om geen nieuwjaarsreceptie te houden in januari, dat zal het tweede jaar op rij zijn. De
moed zou je er bij momenten van in je schoenen zakken.
Maar we laten het niet teveel aan ons hart komen. We kunnen
namelijk ook terugblikken op een aantal geslaagde acties :
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- Ons voorjaarsetentje werd vervangen door een eerste afhaaleetfestijn waarbij het ook zeker de bedoeling was onze plaatselijke
handelaars te steunen.
- Gedurende 2 weekends hebben we met 5 teams telkens een halve
dag zwerfvuil geruimd, waarbij we onze gemeente Lennik
steunden bij de 14-daagse lenteschoonmaak.
- In het najaar hebben we onze vuilniszakkenruilactie gehouden,
waarbij we de Lennikenaar tegemoet kwamen met nieuwe
geldige vuilniszakken tegen hun oude ongebruikte vuilniszakken.
Een actie die we op poten hebben gezet omdat we vonden dat de
gemeente de burgers hier in de steek liet. Hiermee hebben we
toch vele tientallen burgers en gezinnen geholpen en blij
gemaakt.
De gemeenteraad werd voornamelijk gelivestreamd. Je kan bij wijze
van spreken vanuit je bad de gemeenteraad op Youtube volgen.
Een aantal positieve voorstellen van onze verkozenen werd goedgekeurd en het gebeurde al eens dat iemand van de meerderheid met
ons meestemde.
Corona bracht daar precies een nieuwe flow.
Het zijn kleine succesjes die ons moed geven om verder goed te
doen voor Lennik.
Vandaag vielen de eerste sneeuwvlokken en dat maakt mij
instant-blij.
Nog even en we stappen het nieuwe jaar in. Laat ons vooral focussen
op wat echt belangrijk is: familie en vrienden
waarop je kan rekenen, een goede gezondheid
en geluk.
Santé op een hoopvol 2022 !

Inge Muylaert • Voorzitter Lennik Kwadraat

De voorzitter, de bestuursleden, comitéleden en de
gemeenteraadsleden van Lennik Kwadraat wensen u
een mooie kersttijd en een gelukkig en gezond 2022 !

V.U.: INGE MUYLAERT, BRUSSELSESTRAAT 73, 1750 LENNIK • WWW.LENNIKKWADRAAT.BE • ABONNEMENT: 2,50 EURO

ACTIE HUISVUILZAKKEN – RUIL & TERUGBETALING

En dan is er de wet op Openbare aanbestedingen …
En de toepassing in Lennik...

Eventjes opfrissen voor iedereen. Toen de gemeenten aangesloten bij
Haviland eind vorig jaar beslisten om het huisvuil te laten ophalen door
Intradura en die vennootschap ook te laten instaan voor de verkoop van
de zakken, zouden vele gemeenten in eerste instantie om de huisvuilzakken die de gemeente zelf had verkocht, niet terug betalen.
De prijzen werden uniform voor de zakken in de regio en men kon ze
aankopen ook in de winkels in de buurgemeenten. Anderzijds leek het
ons niet logisch dat men de verkochte huisvuilzakken niet terugbetaalde
of verving door zakken van Intradura.
Immers de gemeente had geld ontvangen voor de zakken, maar voor ophaling kon je ze niet meer gebruiken. Dus eigenlijk een verkapte belasting.
Reeds in het begin hebben we dit probleem aangeklaagd. In sommige
gemeenten vond men het de normaalste zaak om de burger zijn geld terug
te geven of een equivalent aan nieuwe zakken te bezorgen.
Niet in Lennik dus …..
We bleven aandringen op de gemeenteraad om er iets aan te doen.
Door de druk kon men niet anders dan (kleine) tegemoetkomingen te
doen. Zo werd de termijn verlengd waarbinnen men de oude zakken kon
gebruiken. Ook besliste men om de zakken te vervangen wanneer men ze
binnen bracht in pakjes van tien zakken en dit voor 30/09. Beperkingen,
niet logisch en een onduidelijk geschipper alom.

We willen de problematiek een beetje plaatsen, want voor mensen die
niet regelmatig met politiek begaan zijn, is het niet zo evident. Om te
vermijden dat er nogal wat gesjoemeld wordt met aankopen door openbare besturen, instellingen die beroep doen op subsidies, ministeries, enz.
werd de wet op de Openbare aanbestedingen gestemd. Dit is Europese
wetgeving (dus toepasselijk in gans de EU) en vervolgbaar door het
gerecht (openbare orde).
Voor de meeste bestellingen van goederen en diensten moeten dus aan
verschillende leveranciers prijsoffertes gevraagd worden. De procedure
(of hoe het moet worden aangevat) is afhankelijk van de grootheid van
de bestelling. Bijvoorbeeld voor een doosje potloden moet men geen
zware procedure volgen. Voor grote bestellingen integendeel wel en
moeten offertes gevraagd en vergeleken worden. Dit jaar kunnen we
reeds verwijzen naar onze buurgemeente waar de burgemeester zich
mag verantwoorden voor aankopen van ongeveer 15.000 Euro. Over deze
kwestie laten we ons niet uit … maar het kan tellen gewoon als voorbeeld
hoe gevoelig dergelijke zaken liggen.
Onderzoek gestart in het najaar 2020
Op een bepaald moment viel het ons op dat er een bepaalde firma op
regelmatige tijdstippen flink factureerde voor consulting. Eigenlijk werd
er personeel ter beschikking gesteld van de gemeente om die draaiende
te houden (aldus de uitleg van het College). Natuurlijk kan de vraag
gesteld worden hoe de gemeente verzeild is geraakt in deze toestand van
personeelsgebrek.
Maar dit is nu niet het onderwerp van ons artikel. Hieraan kunnen we een
volgend artikel wijden.
De taak van een oppositiepartij is om te waken over eventuele inbreuken
op de wetgeving, zeker indien deze wetgeving van openbare orde is. De
vraag was dus : is er een openbare aanbesteding geweest en aan welke
firma’s werd een prijs gevraagd?

Zelf oplossing gezocht
Dit kon niet voor onze fractie en we hebben getracht om een oplossing
te zoeken zodat de burger zich niet bekocht zou voelen. Misschien is
het bedrag waarover het gaat voor sommige politiekers maar klein, voor
ons telt dat aan iedereen moet toekomen waar ze recht op hebben. Dus
gewoon ofwel geld terug ofwel een compensatie.
We hadden dus door de druk al bekomen dat men per tien oude vuilzakken er tien nieuwe kreeg. Nu restte ons nog om zoveel mogelijk pakken
van tien te maken … Men moest maar eens blijven zitten met 9 oude
zakken. Na bekendmaking van onze actie zijn er vele mensen bij ons
komen aanlopen.
We hadden afspraak tijdens de markt in Lennik op dinsdag en ook op een
vrijdagavond op de Markt.
Besluit van deze actie:
• Eigenlijk hadden we deze actie niet moeten doen. Het zou
gewoon evident geweest zijn dat de burger op het gemeentehuis al zijn/haar zakken zou kunnen inleveren en omruilen (zelfs
nu nog op het einde van het jaar);
• Het gemeentebestuur van Lennik volgde zelfs slaafs de intercommunale in hun advies om niet terug te betalen, terwijl deze
vennootschap zelfs geen betrokken partij was. Wie is eigenlijk
de baas in het gemeentehuis dan?
• Elke burger die ons zakken aanleverde, waardeerde onze actie
sterk en ze lieten dit ook merken. Sommige voorbijgangers waren
er wel in geslaagd om op de valreep hun laatste grijze zak op
te gebruiken maar vonden het niet normaal dat ze hiertoe
verplicht werden.
• We stelden vast dat in sommige gemeenten men onze redenering
volgde en het evident vond om zijn burgers te helpen.
• Eigenlijk waren wij de enige politieke groep in de ganse regio
waar Intradura werkzaam is die dergelijke actie heeft opgezet.
Het is ook één van de taken om daadwerkelijk op te komen voor
de inwoners en niet alleen op de gemeenteraad.

Meer dan 500 ongeldig verklaarde (maar betaalde) huisvuilzakken
konden we inzamelen, ruilen en herverdelen.

Onze actie hielp Lennikenaren hun vuilniszakken om te ruilen ...
voor een totale waarde van 1000 euro!
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Intussen waren de facturen reeds opgelopen tot 200.000 Euro
(dus niet min). De burgemeester moest toegeven dat er geen
aanbesteding was gebeurd. Dit was niet gebeurd omdat de nood
aan personeel dringend en zeer groot was, was de uitleg. Volgens
ons kan dergelijke argumentatie niet gebruikt worden om de wet te
overtreden. Dit kan alleen bij eenmalige echte hoogdringendheid
worden ingeroepen bv. bij de overstroming in Wallonië waar men
zeer dringend graafmachines nodig had. Onwetendheid van de
procedure kan het ook niet geweest zijn, want dit behoort tot de basiskennis van elk gemeenteraadslid. Tevens kan men van een firma
die consultancy levert ook verwachten dat zij het weten. Bijkomend
probleem was ook dat de facturen werden uitbetaald zonder ook
maar enige opmerking van de administratie.
Noodzaak om gouverneur in te schakelen
In dergelijke gevallen heeft men dus opties om deze overtreding aan te
kaarten … onder meer het parket, Audit Vlaanderen of de Gouverneur.
Er werd voor gekozen om de overtreding van de wet voor te leggen
aan de gouverneur om alles niet onmiddellijk op de spits te drijven.
Een van de veel weerkomende argumenten van de meerderheid tegenover kritiek of vragen om uitleg, is dat we “agressief en onbeleefd”
zouden zijn (sic). Daarom kozen we voor een “zachtere” aanpak.

Op 15 juni 2021 werd klacht neergelegd bij de gouverneur, ter onderzoek.
Het antwoord liet wat op zich wachten maar uiteindelijk kregen we
ze (zelfs een beetje later dan de gemeente zelf). Eigenlijk waren we
verwonderd van de uitslag , dat zeggen we eerlijk. De gouverneur
gaf ons over de ganse lijn gelijk... maar gaat niet optreden. Eigenlijk
verwonderlijk aangezien deze wetgeving op openbare aanbestedingen zeer strikt is, en het bedrag zeer hoog is (in onze buurgemeente
gaat het klaarblijkelijk om “slechts” 15.000 Euro. In Lennik gaat het
hem over het tienvoud). Hij kon inkomen in het argument dat men
een dringende oplossing moest zoeken voor het personeelsgebrek.
Ik moet eraan toevoegen dat een dergelijke manier om het gemeentehuis te voorzien van personeel, een pak duurder is dan te
werken met eigen personeel. Anderzijds kon ik er wel inkomen dat
de gouverneur voor een dilemma stond. Het contract was inmiddels
stopgezet en om alles opnieuw te draaien alsof er niets zou zijn gebeurd... dus wedden terugvragen enz... Dit is een onmogelijke zaak.
Terechtwijzing door de Gouverneur
Dus het enige wat hij kon doen was het college op een strenge
manier op hun fouten te wijzen. “Ik stel vast dat de besluiten geen
enkele verwijzing naar de regelgeving inzake overheidsopdrachten
bevatten. Uit de besluiten is het evenmin duidelijk of er een marktraadpleging is geweest“. “Ook bij dwingende spoed is, in principe,

mededinging vereist, tenzij het onmogelijk is om verschillende
ondernemers te raadplegen. Deze onmogelijkheid moet gemotiveerd
worden”. “Het bestuur erkent dat er voor de betrokken opdrachten
geen visum werd aangevraagd door de betrokken dienst en dus ook
geen visum werd afgeleverd door de financieel directeur, hoewel dit
wel noodzakelijk was”. Dit zijn nog maar drie kleine stukjes uit de brief
van de gouverneur maar er zijn er nog. Tevens eiste de gouverneur dat
zijn beslissing werd behandeld op de gemeenteraad.
Reactie van de burgemeester
Verwonderlijk (maar niet voor ons) was dat het College bij monde van
de burgemeester slechts één feit kon onthouden namelijk dat de gouverneur niet ging optreden… De aangehaalde feiten en fouten werden
gewoon naast zich gelegd. Indien men zo een dergelijke berisping krijgt,
zou vanuit een “normaal“ bestuur toch alvast excuses moeten worden
gegeven zowel aan de gemeenteraad als aan de burgers. Maar niets
van dat. Het werd zelfs geweigerd dat de brief werd opgenomen in het
verslag van de gemeenteraad.
Of hoe men dit wenste weg te moffelen...

Nauwe schoentjes
Toch werd er nog een vervolg gebreid aan gans deze onverkwikkelijke
historie, beseffend dat men in gevaar ging komen indien onze gemeenteraadsfractie alles aan het grote klokzeel zou hangen. De eerste
boodschap van het gemeentehuis was dan ook de schade te beperken
en als grootste item te stellen dat er geen gevolgen waren - en de verdere besluiten van de gouverneur te minimaliseren. En daarvoor deed
het college beroep op de gemeentelijke administratie. Nog tijdens de
gemeenteraad (om 22u15) vertrok er een persbericht vanop de administratie naar alle journalisten om dit ene punt —geen gevolgen door
de gouverneur— dik in de verf te zetten.
Oneigenlijk gebruik gemeentepersoneel
Opnieuw gaat het college over de schreef. Het gebruik van gemeentepersoneel is enkel en alleen te verantwoorden voor het verspreiden van
ambtelijke zaken. Niet om de politiek van een partij — die aan de macht
geraakt is — zomaar te ondersteunen. Een ambtenaar staat ten dienste
van de hele gemeente en van alle burgers. Een gemeente die deze
ambtenaar daarvoor ook betaalt. Men kan die niet zo maar inzetten om
een politieke fout recht te zetten en leden van de Gemeenteraad in een
slecht daglicht te stellen. Bovendien was dit nog zo uitgedokterd om
zeker en vast de eerste te zijn om een persmededeling rond te sturen.
Men liet dus de ambtenaar avond-uren draaien.

3

Het is dan ook de politieke verantwoordelijkheid van burgemeester en
schepenen dat dit gebeurde en niet zozeer de ambtenaar. Zij voerde
de bevelen uit van dit college. Indien men toch dergelijke zaken wenst
te doen, dan moet men maar een politieke medewerker aanstellen....
en zelf betalen en niet laten betalen door de gemeenschap.
Dit feit werd dan ook aangeklaagd op de hierop volgende gemeenteraad. Alle partijen waren het erover eens dat hier wel een rode lijn
was overschreden en de burgemeester beloofde dat dit niet meer
ging gebeuren... Tot waarschijnlijk de volgende keer. In ieder geval
laten we deze zaak niet rusten. Het is democratisch
niet te verantwoorden dat men op korte termijn de
wetten en geplogenheden zomaar aan zijn laars
veegde.

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
https://twitter.com/lennikkwadraat

Erik O • Gemeenteraadslid

En waarom geen “zadenbib” ?
Boekenliefhebbers kennen wellicht het concept van de ‘ boekenkastjes ‘.
Stilaan ontdekt men in Vlaanderen en Nederland eveneens
‘plantenbibs’. Sporadisch worden er nu eveneens ‘zadenbibs‘ geplaatst.
Komt Lennik binnenkort aan de beurt ?
In de gemeente Lennik staat reeds één ‘boekenkastje‘ in de Dekenijtuin
alwaar geïnteresseerde lezers boeken gratis kunnen ontlenen om deze,
na lectuur, terug te plaatsen in afwachting van een volgende uitleenbeurt.
Plantenbibs
Ook ‘plantenbibs‘ geraken stilaan in trek. Hier kan je bloembollen, planten en stekjes ruilen of doneren. Deze staan meestal bij particulieren
(reden: levende planten en stekjes dienen regelmatig verzorgd te worden).
In Lennik vind je er één in de Frans Van der Steenstraat 203.
Het jongste broertje is de ‘zadenbib‘ waar je gratis zaden kan lenen om
je eigen groenten en kruiden te kweken. In ruil wordt enkel gevraagd
om zelf zaden te oogsten en terug te schenken aan de ‘zadenbib’.
Specifieke lokale variëteiten krijgen zo meer kansen om te overleven en
de gebruikers leren een breed gamma van bijzondere groenten en kruiden
kennen. Zo kan je sinds april in de Bib van Halle plantenzaden ontlenen
(zie website van de Halse bib).
Redenen genoeg voor gemeenteraadslid Geert De Cuyper ( N-VA – Lennik
Kwadraat) om op de gemeenteraad van 22 september 2021 een voorstel
in te dienen om in de gemeente Lennik een 3-tal Zadenbibs te plaatsen
(waaronder één op de binnenkoer van de gemeentelijke bibliotheek).
De meerderheid had oren naar dit voorstel, doch stelt dat er momenteel
reeds heel wat projecten op de plank liggen en dat er altijd maar bij
komen... De milieuschepen stelde hierop voor om dit voorstel mee op
te nemen op de agenda van de omgevingsraad om vervolgens met de
mensen die er in geïnteresseerd zijn, er mee aan de slag te gaan.
Intussen zijn we reeds een 3-tal maanden verder en heeft de milieuschepen desbetreffend tot op heden geen enkel initiatief
genomen. We volgen dit uiteraard verder op.

Geert De Cuyper • Gemeenteraadslid
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Het is dan ook noodzakelijk bijkomende aanduidingen/verkeersborden/wegmarkeringen aan te brengen zoals: het oplichten van het
verkeersbord Fietsstraat (met pictogram) bij het inrijden van de Koestraat, aanbrengen van kleur ( rood of geel) op het wegdek, bijkomende
verlichting plaatsen, regelmatig snoeien van de bomen/struiken in de
beide bermen, fluorescerende wegmarkeringen, …

Veiligheid schoolomgeving: Koestraat

De PARAPLUPOLITIEK van het huidig Open VLD – CD&V- Groenbestuur bij monde van mobiliteitsschepen Yves De Muylder
Hij wil helemaal de Koestraat niet verkeersveiliger inrichten, doch hij
legt de oorzaak voor het onveilig verkeer bij de autobestuurder en de
zwakke weggebruiker! Volgens hem (en dus ook volgens het college)
moet de zwakke weggebruiker zich meer aangepast kleden, is er een
probleem van educatie bij de weggebruiker, moeten de ouders hun
kleuters en jonge kinderen met grotere tijdsintervallen naar de school
brengen en ophalen, moeten extra schoolleerkrachten zelf het verkeer
aldaar regelen, …. Onvoorstelbaar ! Ongehoord ! Volledig misplaatst !
De politieke ongehoorzaamheid van gemeenteraadslid
Karen De Waele ( Open VLD).
Open-VLD gemeenteraadslid Karen De Waele heeft ons voorstel
echter mede goedgekeurd op basis van een eenvoudige redenering:
verkeersveiligheid primeert en dit zonder rekening te houden met
het feit of het voorstel al dan niet door een oppositieraadslid werd
ingediend.
Dit is politiek bedrijven in de ruime zin van het woord: beleidskeuzes
maken.

Op schooldagen wordt de Koestraat (Sint-Martens-Lennik) ’s morgens
zeer veelvuldig gebruikt door (school)bussen, auto’s, fietsers, voetgangers, buggy’s, bakfietsen, … De rijbaan (éénrichtingsverkeer
voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers) en het voetpad ( in
beide richtingen) zijn onvoldoende breed om de verkeersveiligheid
van iedere weggebruiker te waarborgen (5 verkeersstromen over
een breedte van +- 4m). Redenen genoeg voor gemeenteraadslid
Geert De Cuyper (N-VA – LENNIK KWADRAAT) om op de gemeenteraad van 22 oktober 2021 een reeks voorstellen in te dienen om de
verkeersveiligheid aldaar sterk te verbeteren.

Voor haar is politieke beleidsvoering veel belangrijker dan politieke
‘machtsspelletjes ‘ van meerderheid tegen minderheid. En terecht !

Geert De Cuyper • Gemeenteraadslid

Het is goed dat deze straat reeds het statuut van ‘fietsstraat‘ (in beide
richtingen) heeft gekregen hetgeen duidt op: maximale snelheid van
30 km/u, niet inhalen van fietsers door auto’s en andere motorvoertuigen en het gebruik van de helft (rechterzijde) van het wegdek door
fietsers in beide richtingen.
Weliswaar werd aan beide kanten van de Koestraat het geëigende
verkeersbord (pictogram) geplaatst, doch dit is absoluut onvoldoende.
Dagelijks wordt vastgesteld dat soms auto’s en andere motorvoertuigen de fietsers inhalen en rakelings langs de voetgangers rijden.
Tevens is de zichtbaarheid in de Koestraat vanaf het einde van de
herfst tot de lente minimaal (overhangende takken, te weinig straatverlichting, geen fluorescerende wegmarkeringen, …).

5

Machteloze inwoners?
Ook soms het gevoel van machteloosheid? Vooral als men het goed
voor heeft met de gemeente en zijn inwoners. Je stelt een gevaarlijke
situatie vast in het wegdek, je stelt vast dat er een overtreding is van
de milieu-wetgeving of vergunningen. Kortom, je gaat er van uit dat
men vanuit het gemeentehuis niet alles kan zien en probeert wat burgerzin te tonen. En je wil dit op de één of andere manier laten weten
aan de “bevoegde” autoriteit.
Daarvoor werd enkele jaren geleden een meldpunt gemaakt op de
website van de gemeente. Op zichzelf een lovenswaardige manier om
dingen op te lossen... En je stuurt dan ook een mailtje naar dit adres.
Toch stellen we vast dat burgers ten einde raad zich tot gemeenteraadsleden richten om hun probleem op te lossen.
Want eigenlijk voelen de meeste burgers zich als roepende in een
woestijn. En nu wijzen we niet met de vinger naar de ambtenaren die
het meldpunt beantwoorden, maar wel naar de politieke verantwoordelijken.
Is er te weinig personeel (zie voorgaande artikels), dan is het de
plicht van de bevoegde schepenen om enerzijds te antwoorden, een
oplossing te bieden en de zaak op te volgen. Meestal wijzen zij naar
de ambtenaren en dat die hun werk doen..., maar tenslotte verwacht
de burger dat er een oplossing komt. Pas dan ervaart een burger dat
hij gehoord en wordt er hopelijk een gevolg aan gegeven.
Momenteel krijgt men een onbeduidende ontvangstmelding en … dat
is het. Men geeft meestal niet weer welk gevolg er aan wordt gegeven
en indien men toch een antwoord krijgt, is dit er vaak eentje waar men
niet gelukkig mee is.
Eigenlijk kunnen we stellen dat we een oproep doen tot de politieke
verantwoordelijken om hun mouwen op te schorten en er iets aan te
doen. In sommige partijen hebben ze de mond vol van “bottom-up” of
“burgerparticipatie” ... wel dit is de ideale plek om er iets aan te doen.
En deze inwoners kloppen dan aan, terecht, bij mensen die “korter”
staan bij de “macht / politiek“ zijnde gemeenteraadsleden. En ik moet
vaststellen dat er meer en meer mensen bij ons aankloppen.
De laatste tijden heeft onze fractie hier een bijzonder werkpunt van
gemaakt. Soms met succes, vroeg of laat, soms niet, of soms zonder
enig bericht (tja).... Maar we houden vol... tot er beterschap komt.

Boorden met meer dan 8 cm hoog/diep, soms meer dan 12 cm!

Hieronder een beetje van die pijnpunten in beelden :
1) Put in wegdek Dorp Sint-Martens
2) glascontainers dorp Sint-Martens-Lennik
3) Tombergstraat asfaltwerken - gevaarlijke situatie,
4) Postweg (Gaasbeek) asfaltwerken - gevaarlijke situatie.

Erik O • Gemeenteraadslid.
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