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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
twaalfde 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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verschijnt
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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.
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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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Één jaar De Lennikse Tribune!

Geert

Met de distributie van deze Lennikse Tribune
maken we ons eerste jaar rond.
Sinds juni 2013 brengen we elke maand met veel
plezier een kijk op de stand van zaken in het lokale
bestuur van Lennik.
Steeds een opbouwende strategie
Het was van in het begin de betrachting van de
Kwadraatraad om op een opbouwende en
constructieve manier aan oppositie te doen. We
hebben intussen tientallen voorstellen aangebracht
op de gemeenteraad. Bijna elke gemeenteraad
waren er meer voorstellen vanwege de N-VA –
Lennik² fractie dan van het bestuur zelf.
Steeds herkenbaar scenario
De ingesteldheid van het bestuur was spijtig
genoeg héél eigenzinnig en protectionistisch want
zowat al onze voorstellen werden weggestemd. De
kwaliteit van het voorstel deed niet ter zake, enkel
de oorsprong was bepalend of een voorstel al dan
niet werd goedgekeurd.

De Lennikse Tribune: positief
Ook in De Lennikse Tribune was het onze
doelstelling om opbouwend, constructief en vooral
positief uit de hoek te komen. In vele gevallen zijn
we daarin geslaagd, in andere dan weer niet. De
flaters, gemiste kansen en koppige ingesteldheid
van een aantal leden van het bestuur stapelden
zich soms zo hoog op dat het verdomd moeilijk was
om daar steeds positief te blijven op inspelen.
Vervolg
We zijn van plan om u de rest van deze legislatuur
te blijven informeren over het reilen en zeilen in het
bestuur van onze gemeente. De Lennikse Tribune
bespreekt de voorstellen en vragen rond het
gevoerde beleid in Lennik in perspectief en met de
juiste nuances.
Vorm zelf uw oordeel.
FaceBook
Bezit u een FaceBookprofiel, aarzel niet om De
Lennikse Tribune leuk te vinden en zo een groter
bereik te geven aan onze digitale internetkrant.
3

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Andreas Masiusplein wordt Andreas Masiusdoorgang
Wanneer u momenteel door het
centrum van Lennik rijdt, lijkt het
alsof u opnieuw uw kinderjaren
beleeft, toen u als scholier met
de gocart in een veiligheidspark
mocht rondrijden. Een tsunami
aan verkeersborden komt op u
af, een chaos aan allerlei
belijningen overspoelt u en de
nadarhekken maken het niet veel
duidelijker. De huidige visie op
mobiliteit in Lennik keert 40 jaar
terug in de tijd.

Markt gaan de mensen nu
kunnen wegrijden in de
richting die ze zelf willen.

Waarom veranderen?

Tijdens
de
afgelopen
gemeenteraden is aan de
bevoegde schepen Yves De
Muylder (CD&V) verschillende
keren
gevraagd
wat
de
verbeteringen waren die hij in
gedachten
had
met
alle
aanpassingen. Telkens heeft hij
de vraag gemeden, geen enkele
keer een degelijk antwoord
gegeven. Wanneer men de
resultaten achteraf overschouwt,
wordt duidelijk waarom.
De schepen van Mobiliteit in de
pers
• Als
er
geen
wagens
geparkeerd staan, rijden er
hier
wagens
aan
hoge
snelheid over het Masiusplein.
• Er reden ook nog steeds
wagens de verkeerde kant op
waardoor er conflictsituaties
ontstonden.
• We willen ook het doorgaand
verkeer naar de Schoolweg
ontmoedigen, waar er tot
2.400 voertuigen per dag
werden geteld.

De huidige situatie
• Ook vandaag rijden er wagens
aan te hoge snelheid over het
Masiusplein, nu mét of zonder
geparkeerde wagens. Daarenboven kruisen auto's nu veel
meer de fietsbaan, levensgevaarlijk.
• Ook vandaag rijden wagens
de
verkeerde
kant
op
waardoor er conflictsituaties
ontstaan.
• Waarom het verkeer naar de
Schoolweg ontmoedigen, dit is
een weg waar amper huizen
staan, wie wordt gehinderd?
Waar moet het verkeer heen?
Naar de Kroonstraat? Daar
zijn twee scholen gevestigd.
• Met de herinrichting van de
Markt kunnen de mensen die
van Eizeringen komen niet
meer naar de markt zonder de
lus te maken.

Erik

De vragen van de fractie
• Wanneer is er een evaluatie
voorzien?
• Indien deze evaluatie negatief
uitvalt worden de maatregelen
dan herbekeken?
• Wat is de meerwaarde van
alle ingrepen, wat is er nu
eigenlijk beter?
Besluit
Indien verandering verbetering
betekent moet men veranderen,
maar hier is het duidelijk dat de
ingrepen
niets
verbeteren,
integendeel. De complexiteit
verhoogt
en
de
zwakke
weggebruiker is het slachtoffer.
De veranderingen aan het
Masiusplein
vragen
een
investeringskost van meer dan €
19.000, en dit voor aanpassingen
die geen toegevoegde waarde
leveren in een periode waar er op
alle vlakken moet bespaard
worden. Het bestuur en haar
schepen van mobiliteit zijn
duidelijk het noorden kwijt.
Nu reeds herstellingswerken
Momenteel (na 1 week) zijn
gemeentearbeiders
reeds
herstellingswerken
aan
het
uitvoeren aan de beschadigingen
die zijn aangebracht omwille van
de soms schier onmogelijke
manoeuvres die moeten worden
uitgevoerd op de Andreas
Masiusdoorgang. In het vervolg
eerst denken en dan pas doen!

• Met de herinrichting van de
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Wel een monument, maar niet bij Last Post

Ernest

De Last Post is traditioneel de laatste muzikale
groet aan de gesneuvelde soldaten van het
toenmalige Britse Rijk en van de geallieerden die in
Wereldoorlog I in de Ypres Salient gesneuveld zijn.
Dit muziekstuk wordt door klaroeners uitgevoerd.
Sinds 1928 wordt elke dag om 20u de Last Post
geblazen onder de Menenpoort in Ieper.
Week van de amateurkunsten
In het kader van de Week van de Amateurkunsten
wilde het bestuur, in samenwerking met de
Kunstendeelraad, een artistieke hulde aan de
gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog
brengen.
Lennikenaren werden door het bestuur uitgenodigd
om op de diverse kerkhoven even stil te staan bij
oorlog en bij kunst.
Vier locaties
De huldes werden door de cultuurdienst perfect
geprogrammeerd:

-

16u15: kerk Eizeringen
16u45: kerk Sint-Martens-Lennik
17u15: kerk Gaasbeek
18u00: gemeentehuis Lennik

Enkele vaststellingen
• Op de hulde te Eizeringen was enkel schepen
Heidi Elpers aanwezig (zonder echter de
aanwezigen toe te spreken)
• In Sint-Martens-Lennik en Gaasbeek was geen
enkel lid van het bestuur aanwezig
Geen van de zes bestuursleden vindt het blijkbaar
de moeite om een eenmalige hulde te bezoeken die
ze zelf georganiseerd hebben ter herdenking van
de 100 jaar Wereldoorlog I.

Respect

De fractieleider van de oppositie bedankte de
toehoorders voor het respect dat zij door hun
aanwezigheid toonden voor de vele soldaten die
100 jaar geleden vochten om onze democratische
rechten en vrijheden te vrijwaren.

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik²)
sprak op de locaties van Gaasbeek en SintMartens-Lennik de vele aanwezigen toe.

De oppositie vervult de taak die normaal moet
worden uitgevoerd door burgemeester en
schepenen.

Schepen Limbourg bijvoorbeeld woont op amper
100 m afstand van de kerk van Gaasbeek.
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Wel een monument, maar niet bij Last Post

Ernest

Gebrek aan respect
De leden van het bestuur (De
Knop, Elpers, Limbourg, De
Muylder, Van Ginderdeuren en
Evens)
hebben
door
hun
afwezigheid een duidelijk gebrek
aan respect getoond voor de
gesneuvelde
soldaten
van
Wereldoorlog I.
Zelf een hulde organiseren om
dan weg te blijven getuigt niet
van betrokkenheid met hetgeen
gebeurt en leeft in Lennik. Ze zijn
nochtans met zes leden en het
was dan ook helemaal niet
moeilijk om taken die nauwelijks
30 minuten duren onder elkaar te
verdelen.
Dat nadien (nog steeds slechts) 2
leden van het college aanwezig
waren op het Marktplein te
Lennik had meer te maken met
het kunstwerk dat door 4
Lennikse kunstenaars in het
kader van het project ‘Opsluiting‘
was gerealiseerd, dan met de
Last Post.
Totaal tegenstrijdig
De afwezigheid van het bestuur
is nog erger dan op het eerste
zicht lijkt. Het bestuur blijft
afwezig op een herdenking, maar
wil wel een oorlogsmonument
laten plaatsen op het nieuwe
kerkhof
van
Sint-KwintensLennik, één van de openbare
plaatsen waar Lennikenaren zich
amper begeven.
Wereldoorlog I mogen we niet
minimaliseren, maar 100 jaar na
de feiten nog een monument
oprichten terwijl er op elk kerkhof

en aan het gemeentehuis al een
gedenksteen terug te vinden is,
ruikt naar megalomanie op
gemeentelijk vlak.

Agenda

Daarenboven kost dit monument
meer dan € 26.000 van ons
belastinggeld, of meer dan het
jaarloon van één van de
gemeentelijke werknemers die
intussen ontslagen is.
Het
bestuur
plaatst
een
oorlogsmonument op een kerkhof
onder het budget van cultuur en
smoort daarnaast eigen cultuur in
de kiem door de Dekenij om te
bouwen tot OCMW-gebouw
Cultuur,
dat
zijn
mensen,
organisaties,
kunst,
het
samenbrengen
van
ideeën,
mensen, activiteiten en leven in
de gemeente ... Dat vervang je
niet door één beeld.

Gemeenteraad

OCMW-raad
Verkiezingen 2014
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Bijna een jaarloon voor 2 zitbanken

Christel

In maart kwam Gaasbeek in het nieuws: het
dorpsplein werd heringericht en de zieke
lindebomen werden vervangen door platanen.
Schepen Limbourg (Open-VLD en zelf uit
Gaasbeek) vertelde in de pers dat de aanpassing €
50.000 had gekost, waarvan € 35.000 door de
gemeente zelf werd gedragen.
Wie betaalt?
Eind 2013 stelde Lennik haar meerjarenplan voor
waarin alle acties die de lopende legislatuur zullen
worden uitgevoerd, vermeld staan, evenals het
budget dat eraan zal worden besteed. De € 35.000
voor Gaasbeek waren in het budget voor 2014
nergens terug te vinden. Wanneer Schepen
Limbourg op de Gemeenteraad de vraag kreeg
waarom deze actie niet gepland was, verwees hij
luchtig
naar
“een
vergetelheid”
van
de
administratie. Hij draagt als schepen de
eindverantwoordelijkheid voor zijn budget, maar dat
werd voor het gemak over het hoofd gezien.
Gefroemel en geschuif
Om het vereiste budget dan toch bij elkaar te
krijgen, werd er het één en ander opgeofferd om de
banken van Gaasbeek te kunnen betalen:

De kost van een jaarloon

• € 20.000 voor de inrichting van veilige schoolomgevingen werd geschrapt
• € 15.000 voor de vernieuwing van verkeersborden moest verdwijnen

Niemand heeft ook maar iets tegen het vervangen
van zieke bomen en een bank op het dorpsplein is
een prima idee. Maar wanneer men de cijfers erbij
neemt, wordt het een heel ander verhaal. Mensen
afdanken omdat de gemeente moet besparen
(vooral technisch personeel dat ervoor zorgt dat
Lennik leefbaar en aangenaam blijft), maar toch
bijna een jaarloon besteden aan een paar banken.

Het is evident dat Lennik, net als alle andere
Vlaamse gemeenten, moet besparen. Daar werd in
het voorbije jaar herhaaldelijk op gehamerd door de
burgemeester. Voor de vernieuwing van het
Gaasbeekse dorpsplein werd niettemin op geen
euro gekeken, oordeel zelf:

Een visie om stil van te worden.
Verkeersregels, een rekbaar begrip in Lennik

• € 15.365 voor 2 boom-banken
• € 5.025
voor 10 platanen
• € 6.682
voor 26 afzetpaaltjes
• € 5.560
voor 8 boombeschermers
Ter vergelijking

We laten ook graag noteren dat schepen Johan
Limbourg in zijn enthousiasme parkeerplaatsen liet
schilderen op een bushalte, dit terwijl 15 meter
afstand dient gerespecteerd te worden. Verkeersregels worden in Lennik graag aan de laars gelapt,
zeker door diegene waarvan men het voorbeeld
verwacht.

Ook in Eizeringen wordt een bomenplekje voorzien.
Daar volstaan blijkbaar lindebomen aan € 55 per
stuk, houten paaltjes aan € 12 per stuk en, niet te
vergeten, een bank aan € 4.000.
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Het bestuur laat subsidie (alweer) liggen
Het bestuur heeft geen dossier
ingediend bij het Vlaams Gewest
om subsidies aan te vragen ter
verbetering
van
de
toegankelijkheid van de handelskern.
Nochtans
werd
het
voorbereidend werk reeds door
N-VA – Lennik² uitgevoerd.
Origineel voorstel
De handelskern versterken zou
door de meerderheid als een
prioriteit
gezien
worden
aangezien
het
huidig
parkeerbeleid daarop afgestemd
zou
zijn.
Tijdens
de
gemeenteraad van juni 2013
verzochten we schepen van
middenstand en mobiliteit De
Muylder (CD&V) om dringend
werk te maken van een dossier
om subsidies te verkrijgen en dus
om
‘handelskernversterkende
maatregelen‘ te kunnen nemen.
Het Vlaams Agentschap Ondernemen wilde de steden en
gemeenten ondersteunen bij
acties die de handelskernen
versterken, de uiterlijke datum
voor het indienen was 15
september 2013.
Bereikbaarheid verbeteren
Onze fractie deed uit de doeken
dat men deze subsidie kon
gebruiken om alle handelszaken
in de kern van de gemeente
bereikbaar en berijdbaar te
maken
voor
kinderkoetsen,
rolstoelen, enz.
Hiervoor wilden we zelfs het hele
dossier overmaken aan schepen
De Muylder. Dat bleek echter niet
nodig omdat hij, naar eigen
zeggen al die informatie al had.

Fried

0,00
Hij beloofde ook om dit subsidieproject in orde te brengen.
Lennik haalt € 0,00 binnen
In februari 2014 werd de
volledige lijst vrijgegeven van alle
gemeenten en steden die een
subsidie krijgen. 75 dossiers
werden goedgekeurd voor een
totaal van € 633.000. We stelden
verbaasd vast dat Lennik geen
deel uitmaakte van het lijstje.
• Hebben we naast de subsidie
gegrepen?
• Werd
het
dossier
niet
weerhouden?
• Werd er wel een dossier
ingediend?
Alweer intussen achterhaalde
repliek
Schepen De Muylder begon als
naar
gewoonte
met
een
omslachtige
uitleg
zonder
inhoud.
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“Bij de start van deze legislatuur
werd ik geconfronteerd met een
persartikel waarin stond dat de
Lennikse kern doodbloedde. Dat
lag
aan
de
werken,
de
economische crisis, een gebrek
aan parkeerplaatsen en veel omrijden. Ik heb naar oplossingen
gezocht. Ik heb de hogere
overheid gecontacteerd en de
provincie liet voor elke gemeente
een studie uitvoeren. We kregen
van de provincie € 2.550 voor de
aanduiding van de parkings. Een
ander handelsversterkend project
is door de provincie niet
weerhouden. Het Agentschap
Ondernemen zou ook zo een
initiatief zijn. Het gaat daar over
gigantische bedragen waarmee
bijvoorbeeld
industriegronden
kunnen aangekocht worden. Uw
project is veel te kleinschalig”,
beweerde schepen De Muylder.
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Het bestuur laat subsidie (alweer) liggen
Het gaat bij deze subsidies van het Vlaams Gewest
helemaal niet om industrietoestanden. De
gemeente heeft helemaal geen dossier ingediend.
Volgens schepen De Muylder moeten de
subsidiedossiers zeer grondig onderbouwd zijn, wat
alweer helemaal niet klopt.

Fried

hebben. Het is ook een flagrante leugen dat het
enkel diende om industrieterreinen te verfraaien.
Een schepen onwaardig
Het absolute toppunt is dat schepen De Muylder
tijdens de gemeenteraad, samen met een collega,
uit zijn rol viel en het volgende fulmineerde: “Dat
jullie, rolstoelgebruikers met een parkeerkaart, toch
niet te klagen hebben. Jullie mogen met de kaart
overal gratis parkeren”.

Laksheid wordt bewezen
Het bestuur heeft tot € 60.000 euro laten liggen, een
aantal voorbeelden van goedgekeurde dossiers:
• Lier zet in op kwalitatieve geschenkbonnen die bij
handelaars kunnen ingeruild worden: € 15.000
• Sint Katelijne Waver wil een detailhandelsstudie
uitvoeren door een extern expert: € 11.100
• Heers wil met lokale partners hartverwarmende
activiteiten organiseren bij Halloween: € 4.410
• Dendermonde wil met het project figuren in ledkerstverlichting plaatsen: € 14.325

Het is dus nog steeds niet doorgedrongen dat het
project dat we wilden indienen gaat over de
bereikbaarheid van winkels in het algemeen. Dit
geldt ook voor mensen met kinderwagens, kinderen
en ouderen. Dat senioren zeker vragende partij zijn,
bleek duidelijk op de seniorenraad waar ons
projectvoorstel unaniem werd gesteund.

Deze voorbeelden tonen aan dat het een quasi
evidentie is dat we subsidie zouden ontvangen

Burgemeester Irina De Knop vergeet huwelijk

Jasper

Marjolijn uit Dilbeek en Arnout uit Lennik waren
bijna van een kale reis thuis gekomen. Op zaterdag
26 april zouden beiden in het huwelijksbootje
stappen. Spijtig genoeg stonden ze aan het
Lennikse gemeentehuis voor gesloten deuren. De
burgemeester was de afspraak vergeten en gaf op
dat moment een rondleiding in het Vlaams
Parlement.

Nieuwsblad, Persinfo, ...

Niemand beschikbaar

We herinneren ons nog wat Henri Van Eeckhoudt
liet noteren in het partijblad van CD&V naar
aanleiding van zijn ontslag:

Onenigheid binnen het college?
In Het Laatste Nieuws liet vierde schepen Filip Van
Ginderdeuren noteren dat hij niet verstond hoe de
burgemeester de trouw kon vergeten aangezien er
maar een zestal per jaar zijn“.
Waar hebben we dit nog gehoord?

Irina De Knop (Open-VLD) was het vergeten, eerste
schepen Heidi Elpers (CD&V) was niet beschikbaar,
tweede schepen Johan Limbourg (Open-VLD) was
niet bereikbaar en derde schepen Yves De Muylder
(CD&V) bevond zich in het buitenland. Uiteindelijk
moest vierde schepen Filip Van Ginderdeuren
(Open-VLD) de sjerp aantrekken en het huwelijk
met meer dan een uur vertraging voltrekken.

“In het OCMW heerst een heel andere dynamiek
dan in de gemeente want daar heb je te veel heilige
huisjes met name ieder gemeenteraadslid apart.
Het sturen van de gemeente door onze huidige
burgemeester is ook een beetje egocentrisch. Dat is
niet fout, maar ze trekt zo veel naar zich toe
waardoor het niet vooruit gaat en dat wordt wel
eens afgeschoven op de diensten.”

Heel Vlaanderen weet het intussen
Deze gebeurtenis heeft de nationale pers gehaald,
onder meer in De redactie, Het Laatste Nieuws, Het
9
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Opkuisen van het zwerfvuil hoeft niet meer
Tot 2012 werd in Lennik op een
georganiseerde manier, met
onder meer verenigingen en
scholen, jaarlijks het zwerfvuil
opgeruimd in de bermen. Dit
gebeurde traditioneel tijdens de
maanden maart - april. In
Editiepajot vindt u een artikel
terug uit 2008 dat hierover
bericht.
Deze
zwerfvuilactie
werd
gecoördineerd
door
de
gemeentelijke milieudienst, in
samenwerking met de MilieuAdviesraad en met de politiezone
Pajottenland en werd uitgevoerd
door de Lennikse scholen en
verenigingen.

De zwerfvuilactie wordt nationaal
ondersteund, ook onze buurgemeenten doen hier gretig aan
mee. Waarom de actie in Lennik
wordt afgevoerd, ondanks het feit
dat de gemeente er op sommige
plaatsen vuil bij ligt, is onze

vraag
Interpellatie drong zich dus op
De schepen van milieu Heidi
Elpers (CD&V) wil de zaak nog
eens te bekijken maar wenst in
het voorjaar niets meer te ondernemen. Waarschijnlijk overweegt
ze dergelijke actie nog te houden
in het najaar. Dit is echter te laat:
het zwerfvuil is dan al lang
overgroeid of belandde in de
machines die de bermen maaien.
Dit kan beschadiging van de
machines
veroorzaken
en
hierdoor
is
het
maaisel
onbruikbaar
voor
milieuvriendelijke doeleinden.

Erik

kort te houden. Ze zijn nooit meer
teruggekomen. Wel plaatste de
schepen van milieu er pas in het
najaar tijdelijk twee ezels of was
dit om met de bevolking te
lachen?

Een ezel stoot zich twee maal
We komen terug in het straatje
van het beloven en niets doen.
Vorig jaar zou men ook de
schapen terugplaatsen om het
waterbekken aan de sporthal te
onderhouden en de gewassen
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"Ge gaat mij hier niet liggen hebben”

Erik

• We zouden dat geld beter kunnen uitgeven aan
de minder bedeelden van Lennik in plaats van
aan de kinderen van het SGI

Naar aanleiding van de discussie rond het al dan
niet houden van de traditionele koekenbedeling in
de maand maart vroeg onze fractie waarom men
toch teruggekomen was op de reeds genomen
beslissing waardoor de bedeling toch heeft plaats
gevonden. De nieuwe OCMW-voorzitter betwijfelde
immers of deze traditie erfgoed was (ondanks het
meer dan 500 jaar bestaan ervan).

De vraag blijft of de koekenbedeling volgend jaar
toch zal worden afgeschaft en aan welke minderbedeelde groep men het geld dan liever zou willen
besteden? Het budget voor de traditionele
koekenbedeling bedraagt amper € 500.

Even(tje)s kort van stof

Hoe denkt de burgemeester hierover?

"Ge gaat mij hier niet liggen hebben, ik antwoord
hier niet op“, fulmineerde OCMW-voorzitter Nestor
Evens, verder aandringen hielp niet.

We zijn benieuwd of burgemeester Irina De Knop
en haar OCMW-voorzitter nog op dezelfde
golflengte zitten. Indien er een haar in de boter zit
kunnen net boterkoeken misschien een toegevoegde waarde betekenen.

Terwijl Nestor Evens (CD&V) liet noteren dat hij
geen journalist had te woord gestaan liet hij in het
blad ‘Goeiedag’ het volgende optekenen:
• De mensen liggen daar al lang niet meer wakker
van en de jongeren al zeker niet

Familienieuws ook op de gemeentelijke website
Dat we onze ideeën om Lennik te verbeteren (en dit
op nagenoeg een kosteloze manier) ook in andere
gemeenten gaan zoeken hoeft geen geheim te zijn.
Indien we goede ideeën vinden, wensen we deze
dan ook voor te stellen in Lennik.

Erik

(mits toestemming van de betrokken personen) op
de gemeentelijke website te zetten. Men stelde er
immers vast, net als in Lennik, dat er steeds minder
overlijdensberichten verspreid worden en dat aldus
de bevolking meer en meer van mekaar vervreemdt.
Door dit initiatief wil men de onderlinge band bij de
bevolking stimuleren.

Zo ook een voorstel uit een naburige gemeente
geleid door een Open VLD-burgemeester.

Dit voorstel werd afgeschoten, zogezegd wegens
het privacy-beginsel doch vooral omdat onze fractie
het voorstelde.

Online

In deze gemeente stelde hij voor om in de toekomst
de sterfgevallen, de geboortes en de huwelijken
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Viering van ereburger Godelieve Eeckhout

Erik

Het is algemeen geweten dat de huidige
meerderheid eigenlijk wenst af te raken van het
toekennen
van
het
ereburgerschap
aan
verdienstelijke Lennikenaren. Dit was nochtans een
kosteloze manier om Lennikenaren te huldigen voor
hun prestaties.
Op het einde van vorig jaar stelden we de
jarenlange voorzitter van de cultuurraad en
"Lennikse cultuurmoeder" voor, voor het toekennen
van deze eretitel. De meerderheid stemde hier
schoorvoetend mee in. Enkele gemeenteraden later
werd door het bestuur een nieuw reglement voor de
toekenning van het ereburgerschap voorgesteld en
goedgekeurd. Men zal nog tot 2024 (10 jaar)
moeten wachten voor er een nieuwe ereburger
wordt aangeduid.
De vraag stelde zich wanneer de officiële
toekenning gaat gebeuren. De week van de
amateurkunstenaars leek ons ideaal.
Dit kon niet volgens de schepen van cultuur. Men
gaat de ereburger huldigen op eenzelfde
plechtigheid met alle ere-schepenen en (onze) ereburgemeester. We wachten, zoals gewoonlijk, de
beloften verder af.

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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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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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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