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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
elfde 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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De
nieuwsbrief
verschijnt
op
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.

In deze editie:

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.
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• In maart 20 minuten gemeenteraad voor € 2.800
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• Polyvalente zaal gaat voor op onze veiligheid?
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Speciale editie
Omwille van onze protestactie zijn de onderwerpen die we
normaal in deze Lennikse Tribune aansnijden heel beperkt

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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In maart 2014 20 minuten gemeenteraad voor € 2.800
Een gemeenteraadszitting in
onze gemeente kost de Lennikse
bevolking ongeveer € 2.800 aan
zitpenningen.
Het
officiële
gedeelte van de zitting van 24
maart 2014 heeft slechts een 20
minuten in beslag genomen.
Bijeenroeping gemeenteraad
Overeenkomstig art. 20 van het
gemeentedecreet
beslist
de
voorzitter van de gemeenteraad
tot bijeenroeping en stelt de
agenda van de vergadering op.
De agenda bevat in ieder geval
de punten die door het college
van burgemeester en schepenen
worden medegedeeld.
Niet de eerste keer
Het is niet de eerste maal sinds 1
januari 2013 dat een agenda van
een gemeenteraadszitting weinig
agendapunten bevat. Reeds
vorig jaar werd hierop gewezen.
Ook de raad van februari 2014
bevatte weinig agendapunten.
De
bespreking
van
de
agendapunten aangebracht door
het bestuur nam 45 minuten in
beslag.
De
agendapunten
aangebracht door de oppositie
namen meer dan het dubbele (1
uur en 45 minuten) in beslag.
Geen inbreng van het bestuur
De punten die in maart door het
bestuur geagendeerd werden,
zijn absoluut onvoldoende om
een gemeenteraadszitting op
voldoende wijze te stofferen en
de kost ervan te verdedigen.
Het bestuur heeft voor de
bewuste
gemeenteraadszitting
amper 7 punten aan de voorzitter
overgemaakt:
• 4 punten betroffen enkel een

kennisname
• 3 punten werden door ‘derden‘
ter stemming overgemaakt en
hadden slechts zijdelings met
de gemeente te maken, deze
punten hielden geen enkele
daadwerkelijk inbreng van het
bestuur in
Ook
al
zijn
er
genoeg
onderwerpen
die
op
een
beslissing wachten, het bestuur
heeft geen enkel agendapunt
voorbereid en in geen enkel
agendapunt hadden ze enige
inbreng.
Lopende zaken
Kunnen we hieruit besluiten dat
het huidig schepencollege nu
reeds over niets meer akkoord is
en we een schepencollege
hebben van lopende zaken?
Meer werkkracht a.u.b.
Mogen wij de voorzitter van de
gemeenteraad vragen om in de
toekomst overeenkomstig art. 20
van het gemeentedecreet erover
te waken dat dit niet meer
gebeurt? Mogen wij de voorzitter
verzoeken om in de toekomst de
leden van het bestuur aan te
manen de nodige werkkracht aan
de dag te leggen zodat er
volwaardige
gemeenteraadszittingen
kunnen
gehouden
worden.
N-VA – Lennik² pleit er voor dat
Lennik actief wordt bestuurd en
niet vanuit de luie zetel.

Geert

Agenda

Gemeenteraad
OCMW-raad
Verkiezingen 2014

ONZE PROTESTACTIE
De fractie van N-VA – Lennik² kan met deze gang van zaken niet
akkoord gaan. Uit protest heeft onze fractie dan ook, in tegenstelling
tot alle vorige gemeenteraden, geen enkel van de reeds voorbereide
agendapunten ingediend. Om deze reden is huidige uitgave dan ook
zeer beperkt.
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Polyvalente zaal gaat voor op onze veiligheid?
Het in stand houden van een
performant politiekorps in het
Pajottenland kost geld. De zes
gemeenten die deel uitmaken
van de zone Pajot geven minder
uit aan politie dan het Vlaamse
gemiddelde. Door het landelijke
karakter van de streek is de
financiële armslag van de
gemeenten niet groot. De
politiecommandant moet steeds
op originele manieren zoeken
naar een oplossing.
Minderwaardige huisvesting
Reeds meer dan 10 jaar is de
huisvesting van de politiedienst
één van de grote pijnpunten.
Vroeger waren de diensten
verspreid over de sites Lennik,
Kester en Vollezele. Om te
besparen diende men alles te
concentreren op een zo centraal
mogelijk gelegen locatie, Kester.
Het huidige gebouw verkeert in
een zodanig slechte staat dat er
echt moet uitgekeken worden
naar een nieuw politiegebouw.
Daarenboven wil de Regie der
Gebouwen het verkopen.
Om hieraan een oplossing te
bieden werden verschillende
scenario's uitgetekend door de

politiecommandant.
In
alle
scenario's zal de bijdrage van de
gemeenten gevoelig stijgen.
In het door de politieraad
weerhouden scenario zal men
een gebouw oprichten vanaf
2017. Dit werd goedgekeurd door
alle vertegenwoordigers van de
zes gemeenten behalve door de
vertegenwoordigers
van het
Lenniks bestuur (Irina De Knop,
Heide Elpers & Kelly Van
Vlaenderen) die zich onthielden.
Zij willen dit verschuiven naar de
volgende legislatuur.
N-VA – Lennik² steunt voorstel
Onze fractie steunt, samen met
om onze partner-gemeenten, het
voorstel van de Politiezone
Pajottenland en om de volgende
redenen:
• Een degelijk veiligheidsbeleid
houdt in dat men investeert in
de veiligheid en de middelen
voorziet om dit zo goed
mogelijk uit te voeren
• 33% van de criminaliteit in de
zone Pajot speelt zich af in
Lennik, veiligheid is dus zeker
aan de orde in onze gemeente
• We wensen de solidariteit te
behouden met de buur-

Erik

gemeenten
• Tijdens de verkiezingsperiode
veiligheid als prioritair punt
naar voor schuiven en erna
het naar de vergeetput
verwijzen is geen toonbeeld
van degelijk beleid (zie gele
tekstvelden)
• Klaarblijkelijk is voor het
huidige Lenniks bestuur het
bouwen van een polyvalente
zaal veel belangrijker dan de
veiligheid van haar burgers
Motivatie en doeltreffendheid
Fried Ringoot verwoordde tijdens
de raad nog een bijkomende
reden: "Eén ding wordt uit het
oog
verloren, namelijk de
menselijkheid en het feit dat de
politiemensen
geconfronteerd
worden met een moeilijke
werksituatie. Het gaat niet enkel
om het budget.
De
omstandigheden
waarin
vandaag gewerkt wordt haalt de
motivatie naar beneden. Mensen
hebben het altijd over dienstverlening. Wanneer de politie
goed gehuisvest is, verhoogt dit
de
motivatie
en
de
doeltreffendheid. Dit niet mag uit
het oog worden verloren".

Uit de verkiezingsprogramma’s van de huidige meerderheidspartijen in 2012
Open VLD
Veiligheid is en blijft een
topprioriteit
• Veiligheidscamera’s op grote
invalswegen
• Speciaal
actieplan
voor
diefstallen
• Verdere
professionalisering
van het brandweerkorps en
van het materiaal

CD&V
Meer controle, minder diefstal
• Iedereen ziet het en velen
voelen
het:
het
aantal
inbraken in Lennik is sterk
gestegen.
• Het huidige gemeentebestuur
besteedt er té weinig geld en
aandacht aan, hoewel de
lokale politie een bevoegdheid
is van de gemeente.
4

Daarom willen wij:
• Van veiligheid een echte
prioriteit maken.
• Een grotere aanwezigheid en
meer controles door de
wijkagent. Lennik besteedt
aan politie net evenveel als
andere gemeenten, terwijl op
andere posten het geld
blijkbaar niet op kan. Wij
willen de rollen omdraaien.
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Dan toch draadloos internet zoals door ons voorgesteld
Reeds vorig jaar stelden we voor
om Lennik te introduceren in de
21ste eeuw en draadloos internet
(WIFI) ter beschikking te stellen
op het gemeentehuis. Een
maand later stelden we voor om
als handelsversterkende maatregel ook WIFI aan te bieden in
de dorpskernen en gemeentelijke
gebouwen. Telkens kregen we
hetzelfde
nu
al
bekende
antwoord : "We zien het nut er
niet van in en het kost teveel".
Intussen bieden sommige buurgemeenten (vb. Gooik) deze
dienst reeds aan.
Met een jaar vertraging
Groot was dan ook de verbazing
wanneer
we
onlangs
een
persartikel lazen waar schepen
Filip Van Ginderdeuren (Open
VLD)
het
volgende
liet
optekenen: “Binnenkort zullen de
leden van het jeugdhuis toegang

krijgen tot 4G internet. Zodat ze
daar ook activiteiten kunnen op
afstemmen. We willen alle
gemeentelijke gebouwen up to
date maken en het jeugdhuis
maakt daar deel van uit.”

van het feit dat dit de
verwezenlijking is van een
voorstel van N-VA – Lennik².
Voorstellen worden gewoon niet
goedgekeurd omdat ze van de
oppositie komen en later toch
uitgevoerd. En daarenboven
loopt Lennik op deze manier
steeds achter op de buurgemeenten.

Steeds hetzelfde principe
We juichen toe dat eindelijk werk
wordt
gemaakt
van
het
aanbieden van WIFI, anderzijds
zou de eerlijkheid wel gebieden
dat het bestuur melding maakt

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.

Erik

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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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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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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