Oktober 2013

Welkom
Wij wensen u van harte welkom bij de
vijfde editie van onze digitale
nieuwsbrief, de eerste Lennikse
digitale krant.
Deze digitale nieuwsbrief en nog veel
meer kan u terug vinden op onze
nieuwe www.lenniksetribune.be en
via de FaceBook pagina van De
Lennikse Tribune.
De nieuwsbrief zal op regelmatige
basis verschijnen, abonneren kan via
mail naar: info@lenniksetribune.be.
De Kwadraatraad
Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om “de Kwadraatraad” op te
richten.

Onze visie op het Lennikse gemeentebeleid

In deze editie:
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De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
• Bruno Moens
Bruno.Moens@lenniksetribune.be

• Christel O
Christel.O@lenniksetribune.be

• Erik O
Erik.O@lenniksetribune.be

• Fried Ringoot
Fried.Ringoot@lenniksetribune.be

Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.

• Geert De Cuyper (fractieleider)

Elk lid van de Kwadraatraad heeft
eigen bevoegdheden, elk in zijn of
haar interessegebied en met zijn of
haar kennis van zaken.

• Kristien Van Vaerenbergh

Bevoegdheden

• Ernest Vankelecom

Verder in deze Lennikse Tribune vindt
u de verdeling van de thema’s binnen
de Kwadraatraad.

• Viviane Tielemans
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Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be

• Jasper De Bruyn
Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be
Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be

Onze OCMW-raadsleden:
• Chris Van Belle
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be

Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
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Nieuwe plannen voor de Lennikse dekenij?
Op de OCMW-raad was er reeds
melding van gemaakt en ook in
de wandelgangen werd er over
gesproken.
Hebben we dat nog gezien?
Het bestuur plant bepaalde
diensten te verhuizen naar
andere gebouwen en een
gedeelte van het onroerend goed
van de gemeente te verkopen.
Klaarblijkelijk volgen ze de
filosofie van de voormalige grote
roerganger Guy Verhofstadt.
Het bestuur maakt de foute
redenering, ze verkopen het
onroerend goed en denken
hiermee safe te zitten.
Eénmalig voordeel
Het is duidelijk dat dergelijke
opsmukoperaties
alleen
de
balans van het werkjaar waarin
de verkoop plaats vindt opkrikt en
dat men de volgende jaren de
rekening gepresenteerd krijgt.
Het schrijnend voorbeeld is
hiervan de verkoop van de
Financiëntoren in Brussel. Het
jaar van de verkoop wordt een
enorme bron van inkomsten
gegenereerd, maar vanaf het
eerstvolgende jaar wordt huur
aangerekend wanneer dezelfde
huisvesting in gebruik blijft.
Het OCMW-gebouw
We vroegen OCMW-voorzitter
Henri Van Eeckhoudt wat de
plannen zijn.
Er werd ons bevestigd dat het
bestuur een studiebureau heeft
aangesteld om na te gaan of men
de huidige OCMW-diensten kan

onderbrengen in de dekenij.
Een aantal kritische vragen
De Kwadraatraad heeft een
aantal vragen bij deze procedure.
• Wat gebeurt er met de lokalen
die vandaag gebruikt worden
door de academie Peter
Benoit voor repetities?
• Verdwijnt
de
polyvalente
ruimte, vandaag gebruikt voor
kleine gemeentelijke recepties
en tentoonstellingen, in dit
historisch gebouw?
• Wat zijn de plannen voor het
huidige OCMW-gebouw?
• Wat is het bestuur van plan
met de gebouwen aanpalend
aan de dekenij die nog niet
gerenoveerd zijn?
Het is duidelijk dat de oude
dekenij zoals ze nu is ingericht
niet kan gebruikt worden als
kantoorgebouw. Zowel op het
vlak van stabiliteit, veiligheid als
de
toegankelijkheid
voor
rolstoelgebruikers zal het bestuur
aanzienlijke investeringen dienen
te doen.
Tsjevenstreken?

Tijdens de vorige legislatuur
huiverde de CD&V van studies.
Vandaag ontpoppen zij zich tot
kampioen in het laten uitvoeren
van studies, een bocht van 180°.
Wanneer de CD&V een studie
laat uitvoeren wordt er dan ook
nog een loopje genomen met de
resultaten. Op de afgelopen
gemeenteraad gaf milieuschepen
Heidi Elpers de resultaten van de
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Erik

studie rond het windmolenproject vrij. Hieruit bleek dat de
resultaten van het belangrijkste
gedeelte van de opdracht niet
werden meegedeeld (onderzoek
van verschillende types van
motoren in functie van het geluid)
en dat de gemeenteraadsleden
hieromtrent
niet
werden
geïnformeerd. Slechts nadat
onze fractie nadere uitleg vroeg,
bleek dat de studie zeer
onvolledig is en dat een hele
reeks
resultaten
ontbraken.
Blijkbaar had de CD&V al lang
uitgemaakt
dat
het
Windenergiedossier hiermee kon
worden afgesloten. Dit was dan
buiten de N-VA - Lennik² fractie
gerekend !
Nog studies
Naast de studie voor de dekenij
en de mogelijke verhuis van de
vernoemde diensten heeft men
nog studies lopen voor het
bepalen van de verkoopprijs van
de
voormalige
“Snack”
(Vanderkelenstraat) en woning
“De Gronckel” (hoek Schoolweg
&
Keymolenstraat).
Beide
gebouwen waren aangekocht
door Lennik voor een project
rond sociale woningen.
Beide panden waren gepland om
verbouwd te worden tot sociale
appartementen
die
konden
worden aangeboden aan de
Lennikenaar. Aan dit type
woningen is een groot gebrek in
het Pajottenland. Het bestuur wil
deze toekomst echter volledig
hypothekeren.
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N-VA – Lennik² fractie niet akkoord met bewonerskaart
De fractie N-VA - Lennik² kan
zich niet vinden in de plannen
van het bestuur rond de
bewonerskaart zoals momenteel
voorgesteld.
Haaks op het mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan werd in de
vorige legislatuur goedgekeurd
door
een
zeer
ruime
meerderheid.

De visie rond het mobiliteitsplan
beoogde volgende doelstelling:
Garanderen van de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid bevorderen, voor de
Lennikenaren
en
voor
de
handelaren in Lennik.

op het marktplein, moet de
mogelijkheid waarborgen om
middellang te parkeren (2 uur) in
het centrum.
3. Langparkeerders, die kunnen
gebruik maken van de parkeermogelijkheden in het centrum
zelf, die zich bevinden op
maximum een 50-tal meter van
hun woning of van een
handelszaak.

4. Het invoeren van een
bewonerskaart zou, volgens de
tot op heden gekende gegevens,
het
parkeerbeleid
zoals
weergegeven onder 1, 2 en 3
kunnen ondermijnen.

1. Op het marktplein dient een
maximale rotatie gerealiseerd
door de invoering van betalend
parkeren.

2. De blauwe zone die aansluit

voertuig in Lennik € 80,00. Een
tweede voertuig kost maar liefst €
250,00.
De bewonerskaarten zijn gewoon
een bijkomende belasting, die de
kas van de gemeente moet
spijzen. Indien het bestuur dan
toch zo graag bewonerskaarten
wilde, dan had ze op zijn minst
ervoor kunnen kiezen deze gratis
of tegen adminstratiekosten te
voorzien. In plaats daarvan kiest
men voor een beleid dat niet
zorgt voor voordelen voor de
inwoners van het centrum wel
voor bijkomende kosten en
ergernissen.
Geen parkeerplaats

Het parkeerbeleid moet dan ook
in overeenstemming zijn met het
mobiliteitsplan.
Tijdens de vorige legislatuur werd
al een onderzoek over het
parkeerbeleid uitgevoerd waaruit
volgende conclusies werden
getrokken:

Kristien

Naast het feit dat deze nieuwe
bewonerskaarten duur worden
verkocht geven ze geen enkele
garantie op een plaats.

Dure bewonerskaarten
Daarenboven
worden
de
bewonerskaarten in Lennik zeer
duur verkocht.
Waar normalerwijze een eerste
voertuig gratis is, kost een
bewonerskaart voor het eerste

De Lennikenaar betaalt € 80,00
maar is geenszins zeker dat men
zijn auto kan parkeren. Het
bestuur
wil
namelijk
de
bewonerskaart straatafhankelijk
maken en er zijn in bepaalde
straten onvoldoende plaatsen ten
aanzien van het aantal kaarten
dat
men
potentieel
kan
verstrekken.

Ernest Vankelecom is momenteel herstellende van een onverwacht
gezondheidsprobleem
We hebben OCMW-raadslid Ernest de afgelopen weken gemist tijdens de
voorbereidingen van ons Najaarsetentje, de talrijke bezoekers hebben hem
natuurlijk ook gemist tijdens het weekend zelf
We wensen Ernest van harte veel beterschap en verwachten hem snel terug aan
de zijde van Viviane & Chris in het OCMW
Ernest is bereikbaar via Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
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Waar blijven die schapen in het wachtbekken?

Geert

.De struiken en brandnetels staan meer dan een meter hoog, de dieren zijn soms amper op te sporen,
Mooi en milieuvriendelijk
Vorig jaar graasden een 11-tal
schapen in het wachtbekken
naast de sporthal. De Ardense
Voskoppen hielden de vegetatie
kort waardoor er verschillende
planten de kans kregen en
waardoor het wandelpad naast
het
wachtbekken
perfect
bewandelbaar was. Ook een ezel
bracht vorig jaar de schapen wat
gezelschap zodat de droge
struiken werden weggeknabbeld.
In februari 2013 werden de
schapen en ezel Jack verwijderd

waardoor tijdens de zomerperiode het ganse wachtbekken
verwilderde, de netels en struiken
overwoekerden alles, … Het
wandelpad naast het spaarbekken verwilderde volledig,
alweer één van de trage wegen
die van de kaart werd geveegd
door het bestuur.
Hoeveel ezels?
Na herhaaldelijke vragen tijdens
de gemeenteraden door onze
fractie verschenen eind augustus
plots 2 witte ezels ten tonele. De
opdracht die Schepen Heidi
4

Elpers hen meegaf was heel
eenvoudig: maak de vegetatie
opnieuw mooi kort zoals vorige
zomer.
Uiteraard wordt het gewenste
resultaat niet bereikt, de struiken
en brandnetels staan meer dan
een meter hoog, de dieren zijn
amper op te sporen en ze lusten
spijtig genoeg geen netels.
Je moet deze legislatuur echt een
ezel zijn om de opdracht van
milieuschepen uit te voeren

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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De stop van subsidies onderhoud groen
organisaties, de minister trachtte
tevergeefs aan te tonen dat
groenaanplantingen in stijgende
lijn zitten.
Partijgenote Heidi Elpers zal door
haar beleid in ieder geval haar
minister geen helpende hand
toereiken. Minder groen wordt
het motto van de schepen van
milieu.
Historiek

Een milieuschepen die zelf het
milieubeleid terugschroeft én dit
bij hoog en bij laag blijft
verdedigen, hiervoor moet men
heden ten dage in Lennik zijn.
CD&V & CD&V is niet CD&V²
Maandag
7
oktober
2013
kondigde Joke Schauvliege,
Vlaams CD&V minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
aan dat de bebossingscijfers
sterk in de lift zitten. Ook al
werden deze cijfers sterk in vraag
gesteld
door
verschillende

In de legislatuur van 1994-2000
heeft Geert De Cuyper als
oppositieraadslid
verschillende
voorstellen ingediend die ertoe
leidden de aanplant en het
onderhoud
van
streekeigen
planten, struiken en bomen in
beperkte mate te subsidiëren.
Deze voorstellen werden toen
goedgekeurd.
In 2002 werden op voorstel van
de Milieuraad de verschillende
reglementen tot één reglement
gebundeld en goedgekeurd door
de gemeenteraad.
Sindsdien zijn er jaarlijks tussen
70 en 100 Lennikenaren die op
basis van dit reglement en als
tegenprestatie voor de aanplant
en het onderhoud van streek-

Geert

eigen groen, een beperkte
vergoeding ontvangen.
Onderhoud hoeft niet meer
Schepen Heidi Elpers vond dat
het toepassingsgebied van dit
reglement moest beperkt worden.
Op de gemeenteraad van
september jongstleden heeft zij
dan ook een nieuw subsidiereglement
ter
goedkeuring
voorgelegd
waarbij
in
de
toekomst nog enkel de aanplant,
doch niet meer het onderhoud zal
worden gesubsidieerd.
De boom en de hond
Haar redenering verduidelijkt zich
in volgende quote: “Als je echt
met het milieu begaan zijt, moet
je voor je bomen zorgen,
wanneer je een hond koopt, moet
je daar ook voor zorgen.”
De
interpretatie
van
deze
vergelijking laten we aan de lezer
over.
Ondanks het negatieve advies
van de Milieuraad en de
tussenkomst van de N-VA –
Lennik²
fractie
tijdens
de
gemeenteraad
keurde
het
bestuur deze wijziging goed.

Fried Ringoot is genoodzaakt om het ten gevolge van zijn gezondheidssituatie
wat rustiger aan doen.
Hij zal de werking van de Kwadraatraad van nabij digitaal blijven opvolgen en
ondersteunen.
We wensen Fried van harte veel beterschap en verwachten hem snel terug.
Fried verwacht zijn functie van gemeenteraadslid weer op te nemen tijdens het
voorjaar van 2014.
Fried is bereikbaar via Fried.Ringoot@lenniksetribune.be
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Lange termijnvisie? Nooit van gehoord
Wanneer men aan goed bestuur
wenst te doen, doet men er goed
aan een lange termijnvisie op
papier te zetten en er ook naar te
handelen.

Een lange termijnvisie kan men
steeds
terugvinden
in
het
programma van een partij, indien
de partij er überhaupt één heeft.
Dit kost energie.
Het partijprogramma van de
fractie N-VA - Lennik² kan men
terug vinden op de website van
De Lennikse Tribune of via deze
link.
Helemaal geen visie?
Dat dit een probleem is bij het
huidige bestuur werd onlangs nog
eens
duidelijk
op
de
gemeenteraad.
Onder andere volgende punten
stonden op de agenda:
 Belasting op de huis-aan-huis
verspreiding van geadresseerd
drukwerk
 Belasting op het ophalen en
verwerken van bedrijfsafval
 Gemeentelijk
belastingsreglement inzake het plaatsen
van containers, kranen en
hiermee
identificeerbare
voorwerpen op het openbaar
domein
 Verkoop
compostvaten
vaststelling bedrag

en

 Reglement inzake het gebruik
van het openbaar domein voor
de opstelling van terrassen
 Gemeentelijk retributiereglement
op het gebruik van het openbaar

domein voor de opstelling van
terrassen

Erik

Agenda

 Gemeentelijk subsidiereglement
voor aanplant van hagen,
houtkanten en bomen.
Deze regels en reglementen
werden tijdens de gemeenteraad
door het bestuur voorgesteld.
Voorstel na voorstel bleekt dat ze
nagenoeg onveranderd werden
overgenomen uit de vorige
legislatuur.
Lui, maar niet efficiënt
Tijdens de vorige legislatuur, toen
CD&V
de
oppositiebanken
bezette, waren er slechts twee
opties: Of ze waren er van
overtuigd dat het slecht was of ze
hadden al helemaal geen mening.
Constructieve
tegenvoorstellen
werden niet geuit, dat kostte
energie.
Nu CD&V deel uitmaakt van het
bestuur
blijken
ze
grote
voorstanders
te
zijn
van
reglementen die ze vroeger
zonder veel poeha afkeurden.
Constructieve
aanpassingen
worden niet gedaan, dat kost
energie.
Wanneer we hen er tijdens de
gemeenteraad op wezen dat hun
gedrag veel weg had van dat van
een windhaan bleek het enige
antwoord: “Dit is politiek.”
Constructieve antwoorden werden
niet geuit, dat kost energie.
Of is dit gewoon een gebrek aan
visie?
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Gemeenteraad
OCMW-raad
Jaarmarkt Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Bibliotheek krijgt unieke graffiti-boekenmuur

Oud en nieuw
Het plan werd een aantal jaar
geleden
bedacht
om
verwezenlijkt te worden in 2013
en het 25 jaar jubileum van de
Lennikse bibliotheek luister bij te
zetten.
Zowel de vorige schepen van
cultuur Geert De Cuyper als de
huidige schepen Filip Van
Ginderdeuren ondersteunden dit
unieke project volledig. Onze
gemeentelijke
bibliothecaris
werkte het plan uit met onze

Lennikse graffitikunstenaar Koen
‘Eres’ Deweerdt en zijn KOKAcollectief. De gemeentearbeiders
dienden de muren klaar te maken
om te kunnen bewerken.
Artistiek erfgoed
Het resultaat is wellicht uniek in
ons land en ver daarbuiten. In
andere
landen
zijn
er
voorbeelden in Kansas City,
Cardiff en Arnhem, maar deze
zijn niet in graffiti gemaakt.
De boeken afgebeeld op de
Lennikse muur zijn een mix van
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Geert

Vlaamse
en
internationale
publicaties, zowel voor jeugd als
voor volwassenen, maar ook
onze Lennikse auteurs zijn
vertegenwoordigd.
Een beter uithangbord kan een
bibliotheek zich niet dromen. Met
deze artistieke muur heeft Lennik
al zeker 5 openluchtkunstwerken
op haar openbaar domein.
We feliciteren Koen met zijn
realisatie, en zijn blij dat de
gemeente verder werkt met zijn
artistiek talent.
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Zwak? … Heel zwak!
De aangekondigde wijzigingen in
de mobiliteit van Lennik zijn op
meer dan één vlak ondoordacht.

weggebruiker wordt in Lennik
een
heel
erg
zwakke
weggebruiker.

Bestuurlijk geklungel²

Als
dit
bestuur
haar
ondoordachte maatregelen en
wijzigingen verder zet zullen nog
meer ‘zwakke weggebruikers’
Lennik links laten liggen.

Tijdens de vorige gemeenteraad
vroegen we we het bestuur over
hoeveel parkeerplaatsen voor
gehandicapten
het
nieuwe
centrum zal gaan beschikken.
Men kon er niet onmiddellijk op
antwoorden, maar na wat sms
verkeer tussen schepen Heidi
Elpers en haar partner die in het
publiek zat, kon men mededelen
dat 1 op 50 parkeerplaatsen
noodzakelijk was. Het toont nog
maar eens duidelijk aan dat er
over deze fundamentele kwestie
niet is nagedacht, laat staan
rekening mee gehouden. De
recentste omzendbrief beveelt 3
op 50 parkeerplaatsen aan!
(bron VVSG)

De zwakke wordt zwakker
Ik hou mijn hart vast wanneer
men daadwerkelijk zal beslissen
dat men met de wagen direct van
de Vanderkelenstraat, tussen de
geparkeerde auto’s door, mag
rijden richting F. De Voghellaan
Als rolstoelgebruiker zit ik op een
ontzettend laag niveau waardoor
ik onmogelijk links of rechts zal
kunnen zien wat er al dan niet
aankomt qua autoverkeer. Het
mocht niet van mijn ouders, maar
het zal toch gokken worden. De
risico’s zijn voor mij!
En ik ben niet alleen, er zijn
honderden kinderen die deze
weg moeten kruisen op hun weg
naar of school. Een zwakke

Fried

dit dossier ondanks de belofte
van schepen De Muylder om de
gemeenteraad hierover op de
hoogte te houden.

Dan kan je als gemeente pas
uitpakken met een commercieel
argument. ‘Lennik, de rolstoel- en
kinderwagenvriendelijke
gemeente’ Daar wordt over
gepraat, daar komen mensen op
af die nu nergens terecht kunnen,
tenzij in de warenhuizen buiten
Lennik. Als positieve boodschap
kan dat tellen!
Wat zou dit kosten?

Doekje voor het bloeden

Dit alles gebeurt onder het mom
van
handelskernversterkende
maatregelen om de Lennikse
economie te ondersteunen. Een
heel naïeve en onrealistische
gedachte.

En zullen we meteen ook de
burgemeester pareren als het
over ‘besparingen’ gaat? Verf,
mevrouw de burgemeester, verf
en een aantal plaatjes, meer kost
deze handelskernversterkende
maatregel voorlopig niet. En de
kost van verkeersborden vormt
geen probleem, daar hebben we
de laatste maanden veelvuldig
zone-voorbeelden van gezien.

Maak van Lennik een gemeente
waar meer dan voldoende plaats
is voor mensen die slecht te been
of gehandicapt zijn. Maak Lennik
toegankelijk voor elke rolstoel en
kinderwagen, investeer in de
bereikbaarheid van de winkels en
horecazaken.
Een
aantal
gemeenteraden
geleden hebben we zelf nog
voorgesteld om subsidies aan te
vragen voor deze aanpassingen,
maar we horen niets meer over
8
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N-VA – Lennik² eist correctie informatie over windenergie
Op de gemeenteraad van
maandag 23 september 2013
stelde het studiebureau Zero
Emission Solutions (ZES) de
resultaten
voor
van
een
haalbaarheidsstudie
naar
windenergie in de gemeente
Lennik.
Na de presentatie werd geen
beslissing genomen door de
gemeenteraad. De resultaten van
deze
studie
werden
door
schepen van milieu Heidi Elpers
en burgemeester Irina De Knop
aangegrepen om tijdens de
gemeenteraad en in persberichten de volgende dag te
poneren dat windenergie in
Lennik onmogelijk is.
De voornaamste redenen zouden
geluid en de kostprijs zijn.
Dit standpunt is gebaseerd op
onjuiste én onvolledige info. Zo
verhindert het bestuur dat op een
rationele en doordachte manier
kan gediscussieerd worden over
dit belangrijke onderwerp.
Dit onverantwoordelijk politiek
gedrag willen we vanuit onze
fractie met dit bericht corrigeren.
De voorgeschiedenis
De haalbaarheidsstudie die op
de laatste gemeenteraad werd
voorgesteld, vormt het resultaat
van de gemeenteraadsbeslissing
van 27 april 2009. Daar werd
door de gemeenteraad unaniem
goedgekeurd om in Lennik verder
te werken rond de mogelijkheden
van coöperatieve windenergie in
Lennik.
Een eerdere wetenschappelijke

studie van Bruno Moens in 2006
toonde aan dat 3 windmolens
volstaan om de 3.000 Lennikse
gezinnen voor 100% van groene,
coöperatieve stroom te voorzien.
Na een ruimtelijk onderzoek van
het grondgebied van Lennik
bleek de zone langsheen de
Assesteenweg te Eizeringen over
de beste kaarten te beschikken.
Op de Lennikse Milieuadviesraad
werd dan ook beslist om dit
windenergieproject
als
een
speerpunt van het Lennikse
milieubeleid
verder
te
ontwikkelen.
Haalbaarheidsstudie in Lennik
De studie van ZES werd door het
vorige schepencollege in 2011
aangevraagd om voor de drie
bepaalde locaties langsheen de
Assesteenweg de mogelijkheden
voor ontwikkeling na te gaan.
Geert De Cuyper van Lennik
2000 was toen de schepen van
milieu. Uit het eerste deel van
deze studie blijkt dat er geen
ruimtelijke beperkingen zijn, mits
de verschuiving van 1 locatie met
enkele meters.

meter. Dit vermogen is op deze
locaties niet geschikt omwille van
de
overschrijding
van
de
nachtelijke geluidsnorm van 39
dBA.
Het is op basis van dit voorlopige
resultaat dat het bestuur stelt dat
windenergie in Lennik niet
mogelijk is.
Fout
ZES zal in de komende weken
bijkomende analyses uitvoeren
voor kleinere windmolentypes.

Het college had dit in 2011 aan
ZES gevraagd na bezoeken aan
het project van de coöperatieve
Beauvent te Diksmuide waar 2
windmolens van elk 800 kW
zonder enige hinder werden
gerealiseerd in de buurt van de
dorpskern van Nieuwkapelle.
De resultaten zullen vervolgens
voorgesteld worden aan de
gemeenteraad. Dan pas zullen
we kunnen besluiten of de
locaties in Eizeringen al dan niet
geschikt zijn voor de plaatsing
van windmolens.
Investering van de gemeente

Geluid in Lennik
Verder werd aan ZES gevraagd
om verschillende masthoogtes en
verschillende vermogens van
windmolens in de studie te
verwerken en telkens de geluiden slagschaduwcontouren na te
gaan.
Deze analyse is momenteel
slechts uitgevoerd voor molens
met het grootste vermogen, 2,3
MW of een windmolen met
wieken met een diameter van 82
9

Bruno

In een tweede deel onderzocht
ZES of er nog andere locaties
voor windenergie in Lennik
mogelijk zijn. Hier bekeek ZES
welke locaties voldoen aan de
strenge Vlaamse normen voor
geluid,
slagschaduw
en
veiligheid. Hierbij kwamen 3
locaties tussen Zwijnenberg en
Schepdaal naar voor waar
zonder
impact
voor
de
omwonenden ook mogelijkheden
zijn voor windmolens.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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N-VA – Lennik² eist correctie informatie over windenergie
Naast de normen werd ook de
financiële haalbaarheid van deze
locaties onderzocht.

mee kunnen verdienen aan hun
windenergieproject.

Hieruit bleek dat een investering
in
deze
windmolens
een
rendement zou halen van 8,56 %
tot 13,91% en dit voor een totale
investering van € 11.000.000.

Opnieuw fout

Concreet betekent dit dat met
een investering van € 3.500 per
Lenniks gezin gedurende 20 jaar
groene stroom kan geproduceerd
worden voor alle gezinnen. Deze
investering is vele malen kleiner
dan zonnepanelen en vraagt ook
veel minder energie. Bovendien
krijgen
de
Lennikse
aandeelhouders jaarlijks hun
rendement op de investering,
gemiddeld 6% of drie maal meer
dan op het spaarboekje op de
bank.
Een investering van € 11.000.000
zou betekenen dat alle Lennikse
gezinnen jaarlijks tot € 660.000

gemeente vervolgens voor het
gebruik van haar gronden?
Minimaal € 25.000 per locatie per
jaar (recht van opstalvergoeding).
Het eerste jaar maakt de
gemeente minimum € 50.000
winst, na 20 jaar meer dan €
2.000.000!
Het
college
heeft
deze
berekening duidelijk nog niet
gemaakt en is eerder geneigd om
het risico te lopen om binnenkort
windenergieprojecten in Lennik
gerealiseerd te zien waar geen
enkele inwoner van Lennik
voordeel bij haalt. Laat de
Lennikenaar dit gebeuren?

Deze cijfers werden door het
bestuur aangegrepen om te
stellen dat dit de gemeente
teveel zou kosten.

Een windenergieproject kost
niets aan de gemeente. Het is
niet de bedoeling dat de
gemeente zou investeren in een
coöperatief windenergieproject.
Een coöperatief project betekent
dat alle Lennikse gezinnen
rechtstreeks kunnen investeren
in deze windmolens en mee
kunnen beslissen over de
verdeling van het jaarlijkse
rendement en de bepaling van
een rechtvaardige stroomprijs.

Bruno

De voordelen zijn legio:

Participatie
De gemeente kan deze aanpak
voor haar burgers realiseren door
25 are per locatie aan te kopen,
in totaal voor 3 locaties dus 75
are of 7.500 m² aan € 3,00 tot €
4,00 per m² landbouwgrond is dit
een investering tussen € 20.000
en € 25.000. Zo kan de
gemeente controleren hoe een
windenergieproject
kan
uitgevoerd worden op haar
gronden. Vervolgens stelt de
gemeente een lastenboek op om
de voorwaarden voor een
windenergie-ontwikkelaar
te
bepalen. Participatie van alle
inwoners,
financieel
en
democratisch
staan
hierbij
voorop.
Na de aanstelling van de
ontwikkelaar gaat deze op zoek
naar de lokale aandeelhouders.
Het is al gebleken dat dit geen
enkel probleem is gezien het
hoge rendement. Wat krijgt de
10

 Met alle drieduizend gezinnen
samen voor 100% in eigen
stroomproductie voorzien
 Samen investeren en beheren
 Samen opbrengsten onder
Lennikse gezinnen verdelen
 Onafhankelijk worden van
buitenlandse energieconcerns
 Controle krijgen over een
rechtvaardige prijs voor onze
stroom
 Onze verantwoordelijkheid ten
aanzien van onze kinderen
rond klimaatverandering en
kernafvalproductie realiseren

Dit zijn voor ons voldoende
redenen om onze politieke
verantwoordelijkheid
in
dit
belangrijk dossier blijvend op te
nemen.
We hopen dat het Lenniks
bestuur zich herpakt en met ons
mee een rationele discussie durft
aan te gaan.
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Eerst de kerk, nu de kerkhofmuur, straks ook voetpaden?
Werk van lange adem.
Reeds 25 jaar geleden werd het
initiatief voor het restauratieproject van de Sint-Martinuskerk
aangevat. Het vorige bestuur,
met Willy De Waele als
Burgemeester en Geert De
Cuyper als Schepen voor de
Kerkfabrieken, hadden het licht
op groen gezet voor de
vernieuwing
van
zowel
kerkgebouw als kerkhofmuur in
Sint-Martens-Lennik.

Complex dossier
Naast de uitvoering van de
aanbesteding van de kerk, werd
het dossier van de kerkhofmuur,
eigendom van de gemeente, ook
toevertrouwd aan de kerkfabriek,
omdat het gemeentepersoneel
niet de tijd zou hebben om dit
enorme project op te volgen. De
nodige financiering komt van de
Vlaamse Overheid, de Provincie
Vlaams-Brabant, de Gemeente

Lennik en het kerkbestuur van
Sint-Martinus. Dit alles onder
toezicht van het agentschap
"Onroerend Erfgoed" van de
Vlaamse Overheid.

Christel

Sint-Kwintens-Lennik).
Toen
evenwel tijdens de laatste
Gemeenteraad naar de stand
van zaken werd gevraagd, klonk
het antwoord al veel minder
enthousiast. De gemeente heeft
geen geld.
De kerkfabriek moet maar zorgen
dat het in orde komt maar kreeg
hier geen mandaat voor. Hoe die
de kosten moet dragen, is al
helemaal niet duidelijk. Nochtans
lijkt ons een heraanleg van de
bestrating, gezien zijn huidige
lamentabele staat, een absolute
noodzaak.

Intussen is het voorlopig laatste
deel van de werken al aardig
opgeschoten, en krijgt het
vernieuwde "dorpsgezicht" van
Sint-Martens steeds meer vorm.
Het is nu al duidelijk dat het
afgewerkte
geheel
de
oorspronkelijke pracht van dit
waardevol erfgoed in eer heeft
hersteld. Dan rest er alleen nog
de "finishing touch" : zorgen voor
begaanbare
voetpaden
en
optimalisatie van de ruimte voor
aangepaste
parkeerplaatsen.
Maar
precies
die
laatste
afwerking
stuit
nu
op
budgetproblemen.

Er is al meer beloofd dit jaar
De Lennikse Schepen van
Mobiliteit De Muylder heeft een
mobiliteitsplan voor Sint-MartensLennik beloofd. Hopelijk slaagt hij
er wel in om de dorpskern
"voetgangervriendelijk" te maken,
waardoor de mensen de kerk
zullen kunnen bereiken zonder te
struikelen over de kasseien.

Belofte maakt schuld
Schepen van Openbare Werken
Limbourg beloofde gemeentepersoneel in te zetten om
voetpaden,
bestrating
en
parkeerplaatsen in de ruime
omgeving van de kerk onder
handen
te
nemen
(zoals
trouwens tijdens de vorige jaren
al is gebeurd in Eizeringen en
11
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Nog steeds geen GECORO- & milieuraad
Naar aanleiding van de nieuwe
legislatuur dienen de lokale
adviesraden opnieuw te worden
samengesteld voor een periode
van 6 jaar.
1 schepen OK
Intussen werden zowat alle raden
opnieuw geïnstalleerd door de
bevoegde schepen. De afgelopen
maanden zijn zowel Cultuurraad,
Seniorenraad,
Sportraad,
…
succesvol van start gegaan.

1 schepen NOK
Schepen Heide Elpers echter,
bevoegd
voor
ruimtelijke
ordening en milieu, slaagt er
maar niet in om na bijna 10
maand de Milieuraad en de
GECORO-raad (Gemeentelijke
Commissie
voor
Ruimtelijke
Ordening) opnieuw samen te
stellen.
Nochtans zijn de reglementen
van de vorige jaren voor handen

Geert

en konden deze zonder enig
probleem reeds in april 2013
worden bestemd.

Zelfbediening
De bevoegde schepen voorziet
natuurlijk wel in haar eigen
behoeften,
want
bij
een
adviesraad die niet geïnstalleerd
is hoeft ze ook niet aanwezig te
zijn op de vergaderingen, de
specialiteit van de bevoegde
eerste schepen van Lennik.

Lien De Slagmeulder vervangt vanaf 21 Oktober gemeenteraadslid Fried
Ringoot.
Lien De Slagmeulder is een 21-jarige studente vastgoed uit Eizeringen en
verving succesvol Jasper De Bruyn eerder dit jaar wanneer hij op stage was in
Australië.
We wensen Lien veel succes bij haar wederintrede in de Kwadraatraad.
Lien is bereikbaar via Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de
bevoegdheden toegewezen en
verdeeld onder alle leden van de
fractie.
Door deze verdeling is het ons
mogelijk
om
gedetailleerd
onderwerpen op te volgen en met
kennis van zaken te oordelen
over bestuursdaden van het
schepencollege.
Professionalisme
Deze professionalisering houdt in
dat
de
kwaliteit
van
de
oppositievoering verbetert en er
een heel gedetailleerde en
overzichtelijke opvolging gebeurt.

Deze verdeling houdt natuurlijk
niet
in
dat
onze
gemeenteraadsleden zich eng
gaan
vastbijten
in
hun
onderwerpen. Leden van de
Kwadraatraad zullen hun geest
ook
open
houden
voor
onderwerpen die niet onder hun
bevoegdheid vallen om zo
collega's bij te staan indien nodig.
Aangezien onze fractieleden
geen
medewerkers
of
ambtenaren
ter
beschikking
hebben ter ondersteuning en
administratie worden een aantal
complexe verantwoordelijkheden
aan meer dan één raadslid
12

Erik

toebedeeld.
De
verdeling
van
de
bevoegdheden werd in een
overzichtelijke tabel gegoten en
is terug te vinden op volgende
pagina, deze zal in elke Lennikse
Tribune verschijnen.
Indien u ideeën, opmerkingen of
klachten hebt aangaande één
van de vermelde bevoegdheden
kan u in de toekomst telkens
onmiddellijk contact opnemen
met de betrokken persoon van de
Kwadraatraad
of
via
Info@LennikseTribune.be
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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Gun
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Visie
Visie van
van N-VA
N-VA –– Lennik²
Lennik² op
op het
het Lennikse
Lennikse gemeentebeleid
gemeentebeleid

We willen via De Lennikse Tribune de
Lennikenaar een platform aanbieden om
creatieve ideeën, weetjes, grieven, ... over en
door Lennik wereldkundig te maken, dit kan
via mail naar:

Info@LennikseTribune.be

Hoofdredactie: Gun Mignon
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