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Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
tiende editie van onze digitale
nieuwsbrief.
De digitale nieuwsbrief en meer info
vindt u op www.lenniksetribune.be en
via de FaceBook pagina van De
Lennikse Tribune.
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nieuwsbrief
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maandelijkse basis, abonneren kan
eenvoudig
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.
Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.
Elk lid van de Kwadraatraad heeft
eigen bevoegdheden, elk in zijn of
haar interessegebied en met zijn of
haar kennis van zaken. Verder in
deze Lennikse Tribune vindt u de
verdeling van de thema’s binnen de
Kwadraatraad.

In deze editie:
• Voorstelling Kwadraatraad
• Ontslag OCMW-voorzitter Henri Van Eeckhoudt
• Afvalvermindering door pluimvee
• Ereburgerschap, de doelstelling voorbij
• Meldpunt blijkt eenrichtingsverkeer zonder opvolging
• Is advies nog interessant? Er gebeurt toch niets mee!
• Geen ondergrondse glasinzameling voor Lennik
• Koekenbedeling: Immaterieel erfgoed net gered
• Fietssnelwegennet kan ook in Lennik
• Zwerfkatten verwezen naar het schepencollege
• Kunnen of niet?
• Lennik in de pers en in uw brievenbus
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De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:
• Bruno Moens
Bruno.Moens@lenniksetribune.be
• Christel O
Christel.O@lenniksetribune.be
• Erik O
Erik.O@lenniksetribune.be
• Fried Ringoot
Fried.Ringoot@lenniksetribune.be
• Geert De Cuyper (fractieleider) Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
• Jasper De Bruyn
Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be
• Kristien Van Vaerenbergh
Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
Onze OCMW-raadsleden:
• Chris Van Belle
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
• Ernest Vankelecom
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
• Viviane Tielemans
Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
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Ontslag OCMW-voorzitter Henri Van Eeckhoudt

Erik

Henri Van Eeckhoudt tijdens
de gemeenteraad van 28
november 2011:
“En dan stel ik me de vraag,
mevrouw de burgemeester, zijt
gij wel bekwaam om dat bestuur
verder te zetten, volgens mij niet.
Hier
zijn
fundamentele
misverstanden aan het groeien
waar men niet meer uit geraakt”

OCMW-voorzitter
en
5de
Schepen Henri Van Eeckhoudt
(CD&V) neemt al na 1 jaar
afscheid van de deelname aan
het bestuur in Lennik
Na 1 jaar werpt Henri Van
Eeckhoudt de handdoek in de
ring. Op de OCMW-raad van
januari deelde hij mee dat hij om
privéredenen ontslag neemt.
We vinden dit zeer snel en de
uitleg nogal mager. Noch zijn
eigen partij, noch de meerderheid
geeft hierbij enige uitleg.
We denken terug aan zijn
woorden van 28 november 2011
toen hij vanuit de oppositie een
harde boodschap proclameerde
aan het adres van Irina De Knop
(zie gele tekstveld 1). Op dat
moment had CD&V reeds 6
maanden een bestuursakkoord
met de Open VLD.
Zijn deze woorden hem nu fataal
geworden?
Heeft hij ingezien dat hij niet ver
van de werkelijkheid zat?

hiermee een pak ervaring
verliest. Henri Van Eeckhoudt
was reeds verschillende jaren
schepen, vijf jaar burgemeester
en vanuit zijn werksituatie zeer
juridisch onderlegd. Door het
wegvallen van deze ervaring
komt de Lennikse CD&V meer en
meer in het vaarwater van de
Open VLD en wordt het stilaan
een filiaal van datzelfde Open
VLD.
Spijtig genoeg voor de kiezers
van de CD&V, die naast Piet Van
Temsche een tweede stemmentrekker niet zien mandateren.
Anderzijds hadden we verwacht
dat men van de gelegenheid zou
gebruik maken om te verjongen,
maar met de aanstelling van
Nestor Evens als OCMWvoorzitter past CD&V hiervoor.
In het recente blaadje van CD&V
staat een sneer naar huidig
burgemeester Irina De Knop en
coalitiepartner Open VLD (zie
gele tekstveld 2).

“Wat gaat men morgen en
volgende maand doen? Wat gaat
men met de begroting 2012
doen? Het is een kluwen
geworden en men slaagt er niet
in de zaak deftig te besturen.
Trek dan uw besluit en neem uw
ontslag. U lacht met ons en met
de hele bevolking. Deze manier
van doen is geen manier om een
gemeente te besturen en een
bestuur onwaardig. Het is
gewoon schandalig”
Is dit een aanwijzing voor zijn
ontslag nu ?
Henri Van Eeckhoudt in het
CD&V blaadje van maart 2014:
“In het OCMW is er een heel
andere dynamiek dan in de
gemeente want daar heb je
teveel heilige huisjes”
“Het sturen van de gemeente
door onze huidige burgemeester
is ook een beetje egocentrisch.
Dat is niet fout, maar ze trekt
zoveel naar zich toe waardoor
het niet meer vooruit gaat en dat
wordt wel eens afgeschoven op
de diensten”
Heeft zijn ontslag hiermee te
maken?

Het is een feit dat de CD&V
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Afvalvermindering door pluimvee
Het aandeel huishoudelijk afval
bij de Lennikse bevolking is aan
een gestage vermindering bezig:
van 617 kg per persoon in 2002
naar 463 kg per persoon in 2008.
Het aandeel restafval is hierbij
gedaald van 234 kg in 2002 naar
138 kg in 2008.
Om
het
potentieel
aan
afvalvermindering
verder
te
realiseren, is het belangrijk om
mensen positieve mogelijkheden
aan te bieden, aangepast aan de
ruimtelijke mogelijkheden.
Een mooi voorbeeldproject is het
aanbieden van pluimvee. Enkele
kippen per huishouden kunnen
helpen om het lokale GFT-afval
te verwerken. Gevolg is een veel
positievere afvalimpact, ook op
het transport en verbranding van
dit afval.

In onze buurgemeente Gooik zijn
hiermee reeds uitvoerig positieve
resultaten behaald. In Gooik
werden via dit project vanaf 2004
jaarlijks kippen tegen een sterk
verlaagde
prijs
onder
de
gezinnen verdeeld, met subsidies
van de provincie
en
de
gemeente. In 2004 waren dit
1.100 kippen voor 365 gezinnen
(1/9 van het totaal). De werking
van de kippen werd in belangrijke
mate duidelijk in de GFTophalingscijfers. Deze daalden
van 24 kg/inwoner in 1999 naar
12 kg in 2012. Gemiddeld worden
er 3 kippen per gezin bedeeld.
Deze 3 kippen sparen ongeveer
de ophaling van 50 kg GFT uit op
de productie van een gemiddeld
gezin.
Dit levert Gooik een jaarlijkse
besparing op van € 1.710.

Bruno

Naast
de
ecologische
en
economische functie levert deze
actie
ook
een
belangrijke
sensibiliserende bijdrage waarbij
kinderen en ouderen leren
omgaan met de ecologische
verwerking van afval. In de
gemeente Gooik loopt dit project
dan ook al 10 jaar, zelfs na het
wegvallen van de subsidiëring
van de provincie.
Gezien dit grote succes, wensen
wij dit ook in onze gemeente te
realiseren. De gemeente dient
hiervoor een subsidiereglement
op te stellen en toe te passen
teneinde
het
gebruik
van
pluimvee bij gezinnen voor de
verwerking van GFT-afval in de
gemeente Lennik te stimuleren.
Het bestuur vindt dit, als naar
gewoonte, een brug te ver.

Tijdens het eerste weekend van maart hebben de kwadraatraad, de besturen van
Lennik² & N-VA en onze medewerkers meer dan 1.261 bezoekers mogen verwelkomen

Dank voor uw
talrijke opkomst

44ste Mosselfestijn
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Arconate

Ereburgerschap, de doelstelling voorbij

17 jun 1991
4 okt 1993
25 feb 2002
26 mei 2003
25 okt 2010
28 feb 2011
16 dec 2013

?

Willy Sommers
Jo Baetens
Francesco Figel
Herman Vandormael
Philippe Lejeune
Frank Depestele
Godelieve Eeckhout

Sinds 1991 heeft de gemeente
Lennik er zich aan gehouden om
aan verdienstelijke burgers het
ereburgerschap toe te kennen.
Hiertoe moest aan één van de
volgende
criteria
worden
voldaan:
• Bijgedragen tot het welzijn of
welvaart van de gemeente
• Een grote faam en aanzien
verworven met een Vlaamse,
nationale of internationale
uitstraling
• Zich bijzonder verdienstelijk
gemaakt hebben voor de
gemeente en haar inwoners
Het verleden
Vroeger kon een kandidaat
voorgesteld worden door het
college van burgemeester en
schepenen, van één derde van
de leden van de gemeenteraad of
een
erkende
gemeentelijke
adviesraad.

De
kandidaturen
dienden
ingediend te worden bij het

Geert

Vlaamse zanger, televisiepresentator
Beschouwd als beste Belgische volleybalspeler
Schooldirecteur Arconate (scholenverzustering)
Conservator Kasteel Gaasbeek
Ruiter, wereldkampioen springen
Internationaal volleybalspeler
Meer dan 25 jaar Cultuurraadvoorzitter

college. Vervolgens werd
kandidatuur gestemd in
gemeenteraad.

de
de

hebben voor de gemeente en
haar inwoners

In het verleden werd, verspreid
over 22 jaar, aan 7 personen het
ereburgerschap toegekend.

• Bijgedragen hebben tot de
uitstraling van de gemeente
Lennik over de gemeentegrenzen heen.

De toekomst
Het huidig bestuur heeft echter
gemeend de procedure te
moeten wijzigen, maar hoe?
Volgens het nieuwe reglement
kan iedere Lennikenaar een
kandidatuur indienen. Deze wordt
voorgelegd aan alle adviesraden,
die vervolgens gezamenlijk een
voorstel van ereburgerschap
voorleggen
aan
de
gemeenteraad.
De kandidaat moet daarenboven
aan
al
deze
voorwaarden
voldoen:
• Een grote faam en aanzien
verworven hebben met een
Vlaamse,
nationale
of
internationale uitstraling
• Zich

verdienstelijk
5

gemaakt

Daarenboven kan er slechts één
persoon over een periode van
zes jaar de titel van ereburger
ontvangen.
De doelstelling voorbij
Deze nieuwe reglementering kon
de goedkeuring van onze fractie
niet wegdragen.
Tijdens de huidige legislatuur
werd reeds een ereburgerschap
toegekend. Godelieve, drijvende
kracht achter het Prinsgebeuren,
viel deze eer te beurt. Een
volgende kandidaat kan pas
tijdens de volgende legislatuur
(vanaf 1 januari 2019) terug in
aanmerking komen.
Hopelijk weten de Lennikaren in
2019 nog hoe dit reglement er uit
ziet.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Meldpunt blijkt eenrichtingsverkeer zonder opvolging

Lien

Agenda

Vorig jaar vroeg N-VA – Lennik²
het college of het mogelijk was
om een meldpunt voor putten in
de weg op te richten. Zo konden
inwoners melding maken van
gevaarlijke situaties en kon het
probleem snel opgelost worden.
Dit was echter niet nodig vond het
college “want er was al een
algemeen meldpunt”. Helaas
werkt het meldpunt niet of niet
optimaal. Wanneer een inwoner
een melding maakt op de website
krijgt hij of zij geen bevestiging.
Het is dus onmogelijk om te
weten of de melding de bevoegde
diensten heeft bereikt en bijgevolg
weten we ook niet of het meldpunt
werkt.
Het antwoord van het college op
deze
opmerking
was
het

volgende: het meldpunt werkt wel
degelijk “we hebben het zelf
getest”. In Lennik is het echter
niet mogelijk om een bevestiging
naar de melder van een probleem
te sturen.
N-VA – Lennik² vroeg ook
hoeveel tijd er gemiddeld zit
tussen het maken van de melding
en het oplossen van het
probleem. Volgens het college
hangt dit af van hoe ernstig het
probleem is, maar gemiddeld mag
men op 42 dagen rekenen.
Burgemeester De Knop gaf toen
enkele voorbeelden en zei dat alle
cijfers netjes werden bijgehouden.
Op de vraag of het mogelijk was
om deze cijfers door te sturen was
dit geen probleem. Echter, tot op
heden hebben we nog geen data
ontvangen.
6

Gemeenteraad
OCMW-raad
Mosselfestijn N-VA – Lennik²
Verkiezingen 2014
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Is advies nog interessant? Er gebeurt toch niets mee!
De fractie van N-VA – Lennik²
stelde op de gemeenteraad van
februari een aantal kritische
vragen aan schepen van jeugd
Filip Van Ginderdeuren. De
aanleiding was het subsidiereglement
voor
de
jeugdverenigingen dat in januari werd
goedgekeurd.
In de pers viel toen te lezen dat:
“de schepen verheugd is met het
nieuwe subsidieregelement. Hij
benadrukte het belang van de
jeugdverenigingen en stelt dat
het subsidiereglement vorming
en omkadering benadrukt. Er zal
niets veranderen ten opzichte
van het vorige subsidiereglement
en dus ook niet bespaard worden
op jeugdwerking in Lennik.”

Wat er toen echter niet bij verteld
werd is dat de bijkomende acties
die tijdens de vorige legislatuur in
het jeugdmeerjarenplan werden
opgenomen ontbreken. Het gaat
hier om het kampvervoer voor
Chiro en KLJ, de jeugdhuizentocht in samenwerking met
Jeugdhuis Qw1i, de speelpleinwerking en het kadervormingsweekend van de jeugdraad.
De schepen lichtte toe dat in het
kader van besparingen het
kampvervoer, de speelpleinwerking en de jeugdhuizentocht
worden afgevoerd. Voor het
kadervormingsweekend stelt de
schepen vast dat er amper
interesse is om het kadervormingsweekend te organise-

Jasper

ren. Hij stelt dat de jeugd
veranderd is en veel minder
assertief is dan vroeger. Hij stelt
zich vragen waarom er niets
gebeurt in de jeugdraad.
Uit het verslag van de jeugdraad
van 18 februari leren we echter
dat deze punten op de raad
werden besproken, maar de
jeugdraad kon zonder de nodige
gegevens over het meerjarenplan
en -budget eerder geen advies
geven.
Het blijkt nu dat de jeugdraad de
besparingen betreurt en ze het
geven van adviezen aan het
college in vraag stelt. “Is het wel
nodig om adviezen te geven als
er toch niets mee gebeurt?”.

Beste Lenniks bestuur,
Doordacht
Onafhankelijk

Onderbouwd

Kort
Handig

Wenst u een …..…. advies?
Creatief
Deskundig

Vlaams

Goed
Slim

Vang er dan ook iets mee aan!
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Geen ondergrondse glasinzameling voor Lennik

Christel

Een tijdje geleden werd onze
buurgemeente
Sint-PietersLeeuw, net zoals reeds vele
Vlaamse steden en gemeenten,
uitgerust
met
ondergrondse
glascontainers. Deze manier van
glas inzamelen biedt een aantal
interessante voordelen:
• De
omwonenden
geen geluidshinder

hebben

• De ondergrondse sites zijn
gemakkelijk proper te houden
en trekken minder sluikstorters
aan
• De zuilen zijn robuust en goed
bestand tegen vandalisme
• Bovendien zijn ze vanuit
esthetisch standpunt veel
fraaier dan de huidige groene
glasbollen
• Een belangrijk punt in de
keuze
voor
dit
soort
inzamelpunten is de betere
bereikbaarheid voor mensen
met een beperkte mobiliteit
Niets
dan
voordelen
dus.
Vandaar dat we op de jongste
gemeenteraad aan de bevoegde
Schepen Heidi Elpers (CD&V)
vroegen of er ook voor Lennik
reeds
aan
een
dergelijke
oplossing werd gedacht.

Financieringsmogelijkheden
Haviland
biedt
voor
deze
ondergrondse
glascontainers
huurkoopcontracten aan.
Gespreid over een periode van 5
jaar kan deze investering dan
ook niet te zwaar doorwegen op
de gemeentefinanciën.

Geen vernieuwing

Beperkingen voor oppositie

Blijkbaar is dit toch te hoog
gegrepen voor Lennik. Schepen
Elpers stelde dat de 8 glasbollen
die nu in onze gemeente staan,
gratis zijn en dat er geen geld is
voor
het
installeren
van
ondergrondse sites.
Tevens
vond zij dat - vermits er op de
gemeente geen klachten komen er ook geen geluidshinder is voor
de
omwonenden
van
de
glascontainers.

De huidige meerderheid beloofde
te werken aan een Lennik waar
het aangenaam is om te wonen.
Lelijke plekken uit het straatbeeld
halen hoort daar blijkbaar niet
toe. Schepen Elpers suggereerde
ook dat de oppositie in het
vervolg enkel een voorstel zou
indienen indien ook vermeld zou
worden waar het geld vandaan
zou komen.
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Koekenbedeling: Immaterieel erfgoed net gered

Vooral de mensen uit SintMartens-Lennik die er school
liepen zullen het zich herinneren:
De jaarlijkse koekenbedeling
onder de schoolgaande jeugd op
Aswoensdag of de woensdag
erop.

om immaterieel erfgoed te
beschermen en te behouden.
Hiervoor
werd
zelf
een
erfgoedcel opgericht voor het
Pajottenland en de Zennevallei
met ondermeer Lennik als
deelnemer.

Eeuwenoude lokale traditie

Zomaar harteloos afschaffen?

Vast staat dat een stichting van
de zonen Pipenpoy, daterend
van 1533, voorzag in een
jaarlijkse mis voor hun ouders en
een broodbedeling voor de
armen
van
de
toenmalig
onafhankelijke gemeente SintMartens-Lennik.

Wanneer N-VA - Lennik² de
geruchten
hoorde
dat
de
koekenbedeling
zou
worden
afgeschaft, besloten we dit aan te
kaarten op de gemeenteraad.

Hiervoor werd er een legaat in
het leven geroepen. Deze traditie
werd gedurende honderden jaren
in stand gehouden, alleen werd
het brood mettertijd vervangen
door koeken, en de armen door
schoolkinderen.
Het
OCMW
stond in voor de bedeling.
Het gaat hier om immaterieel
erfgoed. De laatste jaren worden
er geen inspanningen gespaard

Op de vraag of de koekenbedeling nu al dan niet zou
doorgaan, wilde men zich
verstoppen achter het feit dat de
oud-voorzitter van het OCMW
niet aanwezig was. (Henri Van
Eeckhoudt heeft op 11 februari
ontslag genomen). Na enig
aandringen kwam het er dan toch
uit. De koekenbedeling was
gesneuveld in de besparingsdrift
van het bestuur. Er werd blijkbaar
nagelaten om een andere
formule te zoeken (één koek per
kind), zonder advies te vragen
9

Erik

aan onze erfgoedraad, zonder te
zoeken
naar
een
andere
financiering.
Ernest Vankelecom kaartte de
dag na de gemeenteraad dit
nadrukkelijk aan op de OCMWraad, en hij verkreeg daar al een
voorzichtiger antwoord: men zou
het onderzoeken.
Zowel Persinfo, Het Nieuwsblad,
als VRT en Ring-TV berichtten
over het voortbestaan van de
koekenbedeling in Sint-MartensLennik.
De vele reacties en de weerklank
in de media hebben het bestuur
tot andere inzichten gebracht.
De koekenbedeling is onder veel
persbelangstelling toch door
gegaan op woensdag 12 maart,
het aantal koeken werd beperkt
tot één per kind.
Misschien een idee voor de
meerderheid : koester je verleden
en je traditie en werk zo aan het
warme Lennik.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Fietssnelwegennet kan ook in Lennik
In 2012 zijn door de provincie
Vlaams-Brabant
een
aantal
fietsassen
met
een
hoog
potentieel
(een
FietsGEN)
bepaald die de Vlaamse Rand
met Brussel verbinden. In totaal
werden
zo
15
fietsassen
vastgelegd ter realisatie. Voor
deze realisatie kunnen de
gemeenten 100% subsidies
aanvragen bij de provincie.
Wat opvalt, is dat de volledige
westelijke kant van Brussel niet
ontwikkeld wordt op dit vlak. Dit is
duidelijk te zien op de kaart met
de fietsassen
Gezien de nieuwe ontwikkelingen
op fietsmobiliteitsvlak, zoals met
elektrische fietsen die een veel
grotere autonomie hebben en de
steeds toenemende behoeften
aan een duurzame mobiliteit,
vragen we dat het Lennikse
college samen met de andere
colleges uit naburige gemeenten
hier een prioriteit van maakt.

Vandaar onze vragen:
1. Waarom is onze regio niet
mee op deze kaart gezet als
te ontwikkelen regio?
2. Wil het Lennikse college de
aanleg van fietssnelwegen,
zoals van Ninove naar
Brussel en van Lennik naar
Halle ondersteunen?
3. Wil het Lennikse college
samen
met
de
buurgemeenten actie ondernemen
om trajecten vast te stellen en
te realiseren?
4. Wil het Lennikse college in
afwachting van deze actie
alvast zelf actie ondernemen
en de trajecten hiervan op
haar
grondgebied
zelf
ontwikkelen en realiseren?
De Gemeenteraad geeft de
opdracht aan het College van
Burgemeester en Schepenen:
1. Om de fietssnelwegen voor
onze regio samen met

10

Bruno

naburige
gemeenten,
gemeentelijke adviesraden en
actieve verenigingen uit te
stippelen en een plan van
aanpak te ontwikkelen.
2. Om het voortouw te nemen bij
de
ontwikkeling
en de
realisatie van fietssnelwegen
in onze regio en op haar
grondgebied bij de bevoegde
instanties (provincie) ondersteuning te bekomen.
3. Om in tussentijd de eigen
Lennikse fietswegen die een
belangrijk onderdeel vormen
van deze fietssnelwegen en
alle andere op een veilige
manier uit te bouwen.
Als naar gewoonte werd het
voorstel
tactloos
naar
de
prullenmand
verwezen
door
schepen Elpers (CD&V) en het
bestuur.
Het voorstel werd afgekeurd
meerderheid tegen oppositie.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Zwerfkatten verwezen naar het schepencollege
Onlangs werd ik getroffen door het verhaal van een
echte dierenliefhebster in Lennik. Ze verklaarde dat
ze tot nu toe reeds 16 zwerfkatten uit haar buurt
had laten steriliseren op eigen kosten. Tevens
zorgde ze voor voedsel voor de beestjes. Dit is
geen alleenstaand feit, intussen hebben meerdere
Lennikenaren gelijkaardige feiten gemeld.

Erik

De reactie van het bestuur was zoals verwacht:
men zag er het nut niet van in en een lid van de
meerderheid betwijfelde zelfs de cijfers. Het
voorstel
werd
doorverwezen
naar
het
schepencollege wat eigenlijk een verwijzing is naar
de vergeetput.
Aangezien de provincie hiervoor reeds gratis de
nodige folders kan voorzien, lijkt het ons
vanzelfsprekend om al een campagne naar de
eigenaars van katten toe op te starten.

Ze zei dat dit eigenlijk niet kon en verwees naar
voorbeelden in naburige gemeenten. Een beetje
onderzoek leerde dat in 234 Vlaamse gemeenten
rond zwerfkatten afspraken werden gemaakt en
reglementen werden gestemd. Lennik is hier niet
bij.

Dit werd, zoals verwacht, alweer onthaald met het
ophalen van de schouders.

Er werden tijdens de vorige legislatuur
onderhandelingen opgestart met de dierenartsen
en de milieudienst in Lennik. Bij het aantreden van
het nieuwe bestuur werd hier echter niet meer aan
verder gewerkt.
Een zwerfkat kan
binnen één jaar tot 18
nakomelingen op de wereld zetten. Het is
algemeen aanvaard en internationaal onderzoek
bewijst dat sterilisatie een heel diervriendelijke
manier is om het probleem op te lossen.
Werken via een asiel is omslachtiger en veel
duurder.

Ook de provincie Vlaams Brabant drong aan om
maatregelen te nemen.
Voorstel van de N-VA – Lennik² :
1. De
onderhandelingen
met
dierenartsen
opnieuw opstarten. Een vaste prijs afspreken
tussen de dierenartsen en de gemeente voor de
sterilisatie van een zwerfkat.
2. Ontwikkeling van een reglement voor de
sterilisatie van zwerfkatten.
3. Nu al een campagne opstarten om eigenaars
van katten ertoe aan te zetten hun poezen te
steriliseren. Het eigenlijke probleem ligt bij onze
gewone huiskatten en hun ongebreidelde zin tot
voortplanting. De gemeente kan de eigenaars
van huiskatten aanzetten tot castreren of
steriliseren van hun huisdier.
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Kunnen of niet?
Met de regelmaat van een klok
stelt het bestuur ons de vraag:
"Kennen jullie de oplossing, laat
ze ons dan weten!"
Op de vorige gemeenteraad was
dit nog het geval wanneer we het
zwerfvuil aan de glascontainers
bespraken. Dit is echt de wereld
op zijn kop.
Reeds achttien maanden voor de
verkiezingen had de huidige
meerderheid door middel van
een voorakkoord afgesproken om
samen op de stoelen te gaan
zitten van het schepencollege.
Het schepencollege is de plaats
waar naar oplossingen moet
gezocht worden en waar men er
ook voor betaald wordt.
Drie jaar na het tekenen van het
voorakkoord vind het bestuur
voor bepaalde problemen geen
oplossing en wendt men zich tot
de oppositie.

Erik

Heel regelmatig brengt N-VA –
Lennik² voorstellen aan die geen
kost of geen extra kost met zich
meebrengen,
gewoon
een
verbetering van wat vandaag de
dag reeds bestaat of binnenkort
zal geïmplementeerd worden.

Bijna
steeds
worden
ze
afgekeurd of verwezen naar het
schepencollege, wat op exact
hetzelfde neerkomt.
Is dit toegeven dat ze het niet
aankunnen?

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
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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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Lennik in de pers en in uw brievenbus
De laatste weken zijn er verscheidene berichten in
de pers verschenen omtrent de Lennikse politiek.
We ontvingen ook partijblaadjes van de 2 partijen
die deel uitmaken van het bestuur in Lennik.
Irina De Knop naar de laatste plaats verwezen
Zowel Persinfo als Het Nieuwsblad berichtten over
het feit dat burgemeester De Knop door haar eigen
Open VLD-partij naar de laatste plaats verwezen
werd op de verkiezingslijst voor het Vlaamse
parlement.
Koekenbedeling
In zowel Persinfo als Het Nieuwsblad werd bericht
over het voortbestaan van de koekenbedeling in
Sint-Martens-Lennik. De bedeling, daterend van de
16de eeuw, was eerder blind geschrapt en nu terug
in werking gesteld door toedoen van de
kwadraatraad. Erik bericht hierover gedetailleerd in
deze Lennikse Tribune.
Dorpsplein Gaasbeek wordt autovrij
Het Nieuwsblad informeert ons dat schepen
Limbourg € 50.000 veil heeft voor de herinrichting.
Geld dat evenwel voornamelijk afkomstig is van
Regionaal Landschap en Agentschap Onroerend
Erfgoed. Dit is de uitwerking van een project dat
reeds vorige legislatuur was opgestart.
Partijblaadje CD&V
Schepen De Muylder meldt “Chaos op parking in
de Schoolweg eindelijk opgelost”.
De schepen neemt hier wensen voor werkelijkheid.
Hij gunt blijkbaar zijn eigen diensten niet meer de
tijd om de aanpassingen uit te voeren. Sinds eind
januari is deze parking één chaos en in de
toekomst wordt de capaciteit drastisch verminderd.
Het voorstel van N-VA - Lennik² met bijna 30%
meer parkeercapaciteit én tal van voordelen in
manoeuvreerbaarheid, vermindering van mogelijke
schade, plaats voor mensen met een beperking, …
werd gewoon genegeerd. Geen reden om victorie
te kraaien.
Schepen De Muylder meldt “Wie de Markt opreed
langs het paard was verplicht de omweg te
volgen via het Masiusplein en de Schoolweg om
naar Sint-Martens-Lennik en Halle te rijden”.
Het paard heet Prins, schepen De Muylder.

Wat door de schepen over het hoofd is gezien, is
dat deze ingreep gewoon een vestzak – broekzak
operatie vormt. Na de aanpassingen aan de markt
blijkt inderdaad dat de genoemde chauffeurs
vlugger kunnen terugkeren. Echter, bezoekers die
via de Frans De Voghellaan vanuit Eizeringen
komen moeten nu net wél de lus maken wanneer
ze de markt willen bereiken, iets wat vroeger niet
het geval was.
De tijdswinst, minder uitstoot aan fijn stof en
financieel voordeel die schepen De Muylder
aanhaalt zijn alweer loze berichten want auto’s
komende vanuit Eizeringen compenseren deze
voordelen.
De wildgroei aan verkeersborden in het midden van
het plein is voor verscheidene bestuurders reeds
een obstakel geweest en esthetisch kan men het
resultaat van deze investering moeilijk noemen.
Schepen De Muylder meldt “De linkse rijrichting
op het Masiusplein zorgt tot op vandaag voor
misverstanden”.
Werd niet in het lang en het breed aangekondigd
dat deze wijziging al op 24 januari 2014 zou worden
uitgevoerd?
Partijblaadje Open VLD
In het blaadje wordt geschreven “Irina, Johan,
Karen, Koenraad, Marie-Thérèse en Willy
blikken in deze nieuwsbrief terug op het eerste
jaar van de nieuwe legislatuur”.
Ietwat raar dat de schepen van vrije tijd (sport,
cultuur,
jeugd,
bibliotheek,
senioren
en
verenigingen), ontwikkelingssamenwerking, burgerparticipatie en rechtszaken geen plaats, zelfs geen
vermelding krijgt in het blaadje van de partij waar hij
deel van uitmaakt.
Lennik.be
Op de website van Lennik wordt meer dan een
maand na zijn ontslag de heer Henri Van
Eeckhoudt nog steeds aangekondigd als schepen
van welzijnszaken, erediensten en OCMW
voorzitter.
Vormt dit een zoveelste vergetelheid van
burgemeester Irina De Knop of toch enige
onzekerheid over de opvolging?
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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Betrokkenheid van de Lennikenaar

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

15

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

