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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
zestiende 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:
• 11 juli is niet meer

3

• Najaarsetentje N-VA – Lennik²
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Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.

• Nieuwe opdracht voor OCMW begint eigenaardig
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• Loopt de gemeente Lennik een kans op een black-out?
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• Marktplein Gaasbeek ingehuldigd
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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.

• Gemeente deelt gratis huisvuilzakken uit
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• Dank voor de medewerking
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• Huwelijk noch samenlevingscontract
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• Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 12

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:

Selecteer de vorige edities
van De Lennikse Tribune

•

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

•

Lien De Slagmeulder

Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be
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• 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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11 juli is niet meer

Erik

Vijf jaar geleden was er nog de
"broederstrijd" bij de Open VLD
in
Lennik
tussen
oudburgemeester Willy De Waele en
schepen Eddy Warrand voor het
laten wapperen van alleen de
Vlaamse
Leeuw
aan
de
openbare gebouwen in Lennik.
Een strijd die aan beiden het
hoofd kostte en die in alle
hevigheid
woedde
tot
leedvermaak van velen. De strijd
werd uitgevochten in alle media,
ook de Franstalige.

Nu lijkt het gemeentebestuur van
zogenaamde Vlaamse partijen
Open VLD en CD&V apathisch
en ongevoelig voor het Feest van
de Vlaamse overheid.
Op de ochtend van 11 juli
wapperden enkel de gewone
dagdagelijkse vlaggen op de
openbare gebouwen van de
gemeente. Tegen de middag aan
en
waarschijnlijk
na
verscheidene telefoontjes waarbij
personeel werd opgetrommeld,
want het was een officiële
vakantiedag, werd het beeld
aangepast en de Vlaamse Leeuw
aangebracht
aan
sommige
officiële gebouwen. Het OCMWgebouw bleef onaangeroerd.
Het Vlaamse imago van onze
gemeente dat hoog in het
vaandel stond van vroeger
burgemeester en huidig Open
VLD gemeenteraadslid Willy De
Waele
wordt
door
zijn
partijgenoten de nek omgedraaid.
Bij CD&V blijft het alweer
stilletjes.
We wisten eigenlijk al van bij het
aantreden van deze coalitie en

bij het stemmen van het
schoolreglement
van
de
gemeenteschool dat de Vlaamse
taal hoe dan ook geen prioriteit
had.
Voor sommigen zal het natuurlijk
zijn: "Et alors, wat kan het ons
schelen? Het zijn toch maar
vlagskes“. Ze vergeten wel dat
de bevlagging opgelegd wordt
door de Vlaamse Gemeenschap
3

en dat voor sommige burgers
deze feestdag en de symboliek
van de Vlaamse leeuw een
waarde heeft.
Over de (niet-)aanwezigheid van
sommige
leden
van
een
belangrijk deel van het college
van burgemeester en schepenen
op het gezamenlijk 11-juli feest in
Roosdaal (ingericht samen met
Gooik en Lennik) zullen we het
maar niet hebben.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Van harte welkom

NAJAARSETENTJE
Op het menu ZALM & KIPFILET

Zaterdag 4 oktober 2014 van 18 tot 21 uur
Zondag 5 oktober 2014 van 12 tot 21 uur

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en Ontmoetings-centrum
Jo Baetens, A. Algoetstraat 77 1750 Lennik

N-VA – LENNIK²
DENKT - DURFT - DOET
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Nieuwe opdracht voor OCMW begint eigenaardig

Ernest

Wat is de verklaring?
Er zijn verscheidene scenario’s
mogelijk:
• Slecht uitgerekend dit jaar?
• Elementen over het
gezien vorig jaar?

hoofd

• Budget verminderd?
• Voorwaarden veranderd?
Het antwoord op vraag 1 kon na
rondvraag
bij
het
OCMW
uitgesloten worden. Antwoorden
op vraag 3 en 4 zijn heel
eenvoudig: neen.

Wat nu?

In de loop van 2013 werd door
het
Gemeentebestuur
de
mantelzorg overgedragen van
het gemeentebestuur naar het
OCMW.
Er werd terecht geoordeeld dat
deze dienst thuishoorde bij de
sociale dienst van het OCMW.
Mantelzorg bestaat er in de
steuntrekkende hulpbehoevende
een
bedrag
vanuit
de
gemeentekas te voorzien om zo
de
mantelverzorger
een
vergoeding te betalen voor de
geleverde zorgen.
Om in aanmerking te komen
moet de zorgverstrekker aan een
aantal voorwaarden voldoen, de
belangrijkste:

• Hulpbehoevende en mantelverzorger moeten hetzelfde
domicilieadres hebben

• Het gezamenlijk inkomen van
hulpbehoevende en hulpverstrekker mag een bepaald
bedrag niet overschrijden
• De verzorger hoeft
bloedverwant te zijn

Op het Vast Bureau van 16 juni
werd beslist de mensen die niet
meer in aanmerking komen aan
te spreken, hen het slechte
nieuws mee te delen en ook de
redenen waarom ze niet langer in
aanmerking komen.
Op de Raad van juni 2014 werd
deze nieuwe regelgeving bij
onthouding van onze 3 NV-A –
Lennik² leden en van het raadslid
Vlaams Belang goedgekeurd.

geen

59% misloopt premie
Bij het nagaan in het OCMW
(verslag van 4 juni) blijkt dat
slechts iets meer dan 40% van
de huidige steuntrekkers (11 op
27) nog in aanmerking komt voor
een bijdrage.

5

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Loopt de gemeente Lennik kans op een black-out?

Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten weet
nog niet of ze in een zone liggen die zonder stroom
kan worden gezet.

Gun

In eerste instantie worden enkele grootverbruikers
gevraagd om vrijwillig hun stroomvraag enkele uren
te beperken (grote koelinstallaties kunnen tijdelijk
zonder stroom gezet worden). In de volgende stap
wordt dan naar de prioriteiten gekeken voor de
stroomvoorziening. Ziekenhuizen, appartementsgebouwen (liften), zware industrie (economie) en
stadscentra (veiligheid) staan hier bovenaan. Hier
moet zoveel mogelijk de stroomvoorziening
gegarandeerd worden.

Een black-out of mooier gezegd stroomuitval, is het
moment waarop het licht uitgaat in een bepaalde
regio omdat het elektriciteitsnet niet langer het
evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod aan
elektriciteit kan garanderen.
Dit kan bij
overbelasting (teveel stroom), bij technische
problemen (graafwerken) maar in dit geval ook bij
een tekort aan energieproductie. Er is gewoon te
weinig stroom en de vraag ligt te hoog.

Lennik ligt in een gebied dat als één van de eerste
wordt geselecteerd (nummer 5 van de 6 fases):

Het risico op deze situatie is het hoogst bij
piekverbruik, bijvoorbeeld tijdens koude donkere
winterdagen wanneer de elektrische verwarming
massaal wordt ingeschakeld.

•
•
•
•

De hoogspanningsbeheerder Elia heeft al enkele
jaren plannen klaarliggen om te reageren op een
dergelijke situatie van te weinig stroomproductie,
het zogenaamde afschakelplan. Dit bestaat uit een
aantal stappen waarbij stelselmatig verbruikers
worden uitgeschakeld om zo tot een lagere
energievraag te komen.

Stroomuitval dreigt er dus te komen in landelijke
gebieden als er de komende winter een ernstig
elektriciteitstekort is. Lennik ligt in een gebied dat
als heel gevoelig wordt geïdentificeerd voor een
mogelijke black out.
6

Geen industrie
Geen ziekenhuizen
Geen treinverbindingen
Amper 1 kruispunt met verkeerslichten dat niet
op de Steenweg Brussel-Ninove ligt
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Loopt de gemeente Lennik een kans op een black-out?
De krant Het Laatste Nieuws deed een rondvraag bij alle Vlaamse
steden om te verifiëren hoe de gemeenten voorbereid zijn op een
mogelijke black-out. Van een aanzienlijk aantal gemeenten werd geen
antwoord ontvangen.

Gun

Agenda

De gemeente Lennik bood een antwoord (in blauwe tekst) op de
verschillende vragen:
• Weet u of uw gemeente in een afkoppelingsgebied ligt?
Neen (In september krijgt gemeente info)
• Is er kans op stroomonderbrekingen in uw gemeente?
???
• Hebben jullie een noodplan klaar?
Neen
• Beschikken jullie in de gemeente over een noodgenerator?
Neen
Een aantal vragen roepen zich hierbij op:
• Gaat de gemeente Lennik de bevolking betrekken in een
informatiecampagne waarin de burger gevraagd wordt om zuinig
om te gaan met elektriciteit en energie in het algemeen?
• Wordt er in de gemeente Lennik gewerkt aan een noodplan?
• Wanneer zal dat noodplan in de gemeente Lennik klaar zijn?
• Wat zijn kortetermijnmaatregelen die de gemeente Lennik gaat
treffen wanneer deze winter reeds de elektriciteit tijdelijk wordt
afgesloten?
• Wat gaat de gemeente op de lange termijn doen om de
energiebevoorrading te verzekeren?
• Gaat de gemeente Lennik lokale energie-initiatieven steunen?
• Zo ja, op welke manier gaat de gemeente Lennik de bevolking erbij
betrekken?

Gemeenteraad
OCMW-raad
Najaarsetentje N-VA – Lennik²
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Marktplein Gaasbeek ingehuldigd

Christel

Wat ons bij N-VA - Lennik² nogal verwonderde, was
de buitensporige prijs die vasthing aan deze
renovatie.
Zeker in periodes van budgettaire
beperkingen wekt de € 15.000 die werd besteed
aan 2 banken nogal wat vraagtekens op.
Burgemeester De Knop vermeldde zondag in haar
openingsspeech dat er de wildste verhalen de
ronde deden over de prijs van het Gaasbeekse
plein.
Er werd door onze fractie inderdaad
gehamerd op die enorme kost van € 35.000 - geen
indianenverhaal maar cijfers gebaseerd op de
originele offerte van de werken!

Op zondag 7 september werd het vernieuwde
marktplein van Gaasbeek officieel ingehuldigd.
Zoals trouwe lezers van de Lennikse Tribune al
weten, werd de herinrichting van het Arconateplein
door de bevoegde Schepen op een wel erg
originele manier bewerkstelligd. Zonder dat hiervoor
het nodige budget was voorzien, werd het plein
grondig aangepakt.

Volgens de Burgemeester valt het allemaal nog
mee.. Lennik zal "slechts“ € 21.000 moeten
betalen.. Men kan zich dan afvragen waar die
informatie vandaan komt als bij navraag blijkt dat op
het gemeentehuis nog niet al de facturen zijn
ontvangen.

De lindebomen die te lijden hadden van beperkte
groeiruimte werden vervangen door platanen. Twee
van de bomen kregen een ringvormige bank
aangemeten, kwestie van op het plein even van het
uitzicht te kunnen genieten.
Een dikke laag
dolomiet belemmert spijtig genoeg de toegang tot
het plein en de zitplaatsen voor iedereen die wat
minder vlot te been is.

En blijkbaar is ook het bord met de naam van het
plein mee weggerenoveerd.
8
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Gemeente deelt gratis restafvalzakken uit

Gun

Verscheidene bronnen meldden ons dat er iets
grondig fout loopt bij de productie van de
huisvuilzakken. Er zijn reeds verscheidene
voorbeelden
gemeld
waarbij
het
aantal
vuilniszakken per rol niet strookt met de vermelde
20 stuks.
Het gemeentebestuur blijkt reeds op de hoogte te
zijn van deze manke verkoopstechniek. Immers,
wanneer men zich in het gemeentehuis aanmeldt
met de klacht dat er 1 of meerdere vuilniszakken
(aan meer dan € 2,00 per stuk) ontbreken op een
aangekochte rol blijkt men onmiddellijk het aantal
missende vuilniszakken te krijgen. Regelmatig
minder dan 20 zakken op een rol betekent al snel
een extra inkomst voor de gemeente.
U telt best de nieuw aangekochte rollen restafvalzakken eerst goed na! Blijkt de hoeveelheid niet te
kloppen kan u
zich aanmelden op het
gemeentehuis waar u vervolgens 1, 2 of meerdere
huisvuilzakken gratis kan verkrijgen.
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Dankzij de vele medewerkers!

Geert

Net als alle vorige jaren kan ons najaarsetentje met
zalm & kip slechts slagen dankzij de hulp van vele
vrijwillige medewerkers, jong en minder jong.

We willen graag alle medewerkers van harte
bedanken voor hun jarenlange inzet en de leuke
team spirit.

We kunnen altijd rekenen op een gemotiveerd team
dat steeds zijn best doet om de vele bezoekers een
stevige en lekkere maaltijd met bijhorende dranken
en desserts te bezorgen. Ook voor de voorbereiding
en de opkuis na de festiviteiten kunnen we rekenen
op vele helpende handen.

Tevens willen we mensen aanspreken die ons team
willen vervoegen. Bent u geïnteresseerd, aarzel niet
ons te contacteren via info@lenniksetribune.be.
U bent natuurlijk van harte welkom op ons
najaarsetentje op 4 & 5 oktober en kan hier reeds
uw keuze maken!
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Huwelijk noch samenlevingscontract
Het lijkt er op dat dit najaar de ware aard van de
huidige politieke meerderheid naar boven zal
komen. Eens te meer komt het gezegde naar
boven: “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet
naar mijn daden”.

Erik

enkele gemeentewerknemers waarvan sommigen
een jaartje later opnieuw werden opgevist.
Prestigeprojecten en vriendjespolitiek

Nu al ziet men duidelijk dat het schepencollege
éénmalige uitgaven doet waar de gemeente en zijn
inwoners niet op zitten te wachten. Dure banken,
dure afrastering, kostelijk monumentaal kunstwerk
op een dode plaats, studiewerk liefst uitgevoerd
door bevriende instanties, enz. De details zullen
nog naar boven komen dit najaar.

Bij de uitvoering van haar taken boekt het
schepencollege
meestal
kleine
persoonlijke
“successen” die alleen maar geld zullen kosten aan
de gemeente.
Waar zit het groepsgevoel?
Bij de aanvang van deze legislatuur sprak men nog
van een huwelijk, van een bestuur dat collegiaal en
gezamenlijk te werk zou gaan.
Van meet af aan was echter duidelijk dat er niet
eens een samenlevingscontract was afgesloten.
Iedere schepen ging zijn weg, op zoek naar een
persoonlijk succesje met af en toe serieuze
uitschuivers. In het begin werd nog geschermd met
de weinige centen, de noodzakelijke sanering en de
terugplooiing naar de kerntaken. Ietwat later blijken
niet gebudgetteerde uitgaven schering en inslag.
Bij aanvang van de legislatuur ontsloegen ze

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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