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Wij wensen u van harte welkom bij de
zeventiende 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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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:
• Senioren betalen de Lennikse Feesten
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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.

• Over netels en fonteinen
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• Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid
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• Van de splinter en de balk
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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.

• Lennikse financiële toestand
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• Architect Vandermeeren, een bouwsteen voor Lennik?

9

• Komt er compensatie voor te veel betaalde belastingen? 3

• Tombola Najaarsetentje N-VA – Lennik²
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• Oppositie zet Lennik verder op de digitale snelweg
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• Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
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De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:

Selecteer de vorige edities
van De Lennikse Tribune

•

Christel O
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•

Erik O
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•

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

• 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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Komt er compensatie voor te veel betaalde belastingen?

Erik

Het Lennikse bestuur is al maanden op de hoogte
van het probleem met het tekort aan vuilniszakken
op een rol. Zelfs na de veelvuldige aandacht via
zowat alle perskanalen houdt ze de leugen in
stand.

nog steeds niet was opgelost. Een vriendelijke mail
naar het meldpunt werd echter na 3 weken nog
steeds niet beantwoord. Er zijn intussen diverse
gevallen gemeld van 17, 18 of 19 in plaats van 20
zakken op een rol restafvalzakken.

Het bewijs wordt geleverd door het feit dat men al
die tijd op het gemeentehuis reeds één of meerdere
zakken kon gaan ophalen indien de hoeveelheid op
een aangekochte rol niet correct is.

Een handige manier van controle is het simpelweg
wegen van een rol, 1 zak weegt +/- 35 gram, 1 rol
dus +/- 700 gram.

Pas reactie na aandacht bedrog in de media

Ook na de ruime aandacht op het internet, in de
krant, op radio en TV bleef schepen Heidi Elpers
beweren dat ze niet op de hoogte was van de
problemen. Van schepen Elpers zijn we dit soort
strapatsen intussen gewend. Nog voor de jongste
gemeenteraadsverkiezingen plaats vonden, werd
duidelijk dat de bewuste schepen niet om een
leugen verveeld zit. Deze video laat hier geen
twijfel over bestaan.

Niet de eerste keer

Pas na publicatie in De Lennikse Tribune van half
september kwam op 1 oktober via de nationale pers
aan het licht dat een rol van 20 huisvuilzakken in
Lennik niet altijd uit 20 exemplaren bestaat.
Het bestuur reageerde onthutst - geveinsde
verontwaardiging echter – en verklaarde dat ze
leverancier Sphere Belgium in gebreke zou stellen.
Eén vuilniszak kost de burger meer dan € 2,00,
waarvan meer dan 90% gemeentebelastingen.

Wie is verantwoordelijk?
Aangezien het gemeentebestuur al van tijdens de
zomervakantie op de hoogte is van het probleem,
kan men stellen dat niet alleen de leverancier
verantwoordelijk is. Ook het bestuur is er voor
verantwoordelijk dat er reeds duizenden Euro te
veel aan belastingen werd betaald.

Gemeenteraad van september
Het gemeentebestuur was al langer op de hoogte
van het probleem. Op de jongste gemeenteraad
werd door N-VA – Lennik² gevraagd wat de reactie
van het bestuur was op het probleem met de
vuilniszakken. De bevoegde schepen van Milieu
Heidi Elpers (CD&V) werd opzij geschoven door
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD), alle
communicatie werd gevoerd door laatstgenoemde.

Een doekje voor het bloeden
Het bestuur tracht haar inwoners nu te betuttelen
door een regeling te treffen waarin de leverancier 2
gratis zakken per huisgezin wil schenken. Hoe de
verdeling gaat gebeuren is echter nog niet duidelijk.

Het antwoord van de burgemeester wordt wel heel
belachelijk. In haar exposé fantaseerde de
burgemeester dat er een onderzoek was uitgevoerd
en dat er één doos gevonden werd met verkeerde
rollen, dit terwijl het probleem zich al maanden
stelde én bij meerdere winkels was geïdentificeerd.

Dit voorstel van het college kan geenszins
aanvaard worden aangezien vele Lennikenaren
meer dan 2 zakken te weinig hebben ontvangen.
Trouwens, welke oplossing stelt men voor om de
Lennikse verenigingen schadeloos te stellen voor
hun reëel verlies. Door het feit dat het
schepencollege reeds verschillende weken op de
hoogte was van deze problematiek en hieraan
bewust wekenlang niets heeft gedaan, is het niet
meer mogelijk een correcte oplossing uit te werken
waarbij de werkelijk geleden individuele schade kan
worden vergoed.

Ook herhaalde de burgemeester tot 3 maal toe dat
dit nieuws niet via de pers mocht verspreid worden.
Intussen is ook heel België op de hoogte.
Verscheidene Lennikenaren hebben na het lezen
van de vorige Lennikse Tribune hun net
aangekochte rol gecontroleerd. Meerdere inwoners
identificeerden dat het probleem zelfs in oktober
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Senioren betalen de Lennikse Feesten

Traditiegetrouw stond er op dinsdag van de
Lennikse feesten het ‘seniorenfeest’ op de agenda.
Deze editie werd goed gesmaakt, zo hoorden we
van de senioren zelf. Vooral ook van de animatie
die er dit jaar te beleven viel. Dat is uiteraard fijn en
positief nieuws.

Fried

raad weigerde om te antwoorden op de vragen. We
vroegen duidelijkheid in de cijfers maar kregen een
njet. De lijst was er wel degelijk, doch weigerde de
schepen die te geven. Die hebben we pas 3 weken
later gekregen.
Vestzak-broekzak is het juiste begrip

En toch …

Om de dubbelzinnige besteding van geld aan
artiesten te camoufleren is er een soort constructie
opgezet met de deelnemende verenigingen. Ging
de gemeente niet de tering naar de nering zetten?

 De gemeente heeft dit jaar in totaal € 2.705,00
bespaard tegenover vorig jaar:
o € 1.472,00 voor de artiest (Vorig jaar kostte
de artiest € 1.822,00 en dit jaar was dat €
350,00)

De artiesten die optraden op de andere activiteiten
van de Lennikse feesten werden eerst betaald door
de (bevriende) verenigingen die de activiteiten
organiseerden. Vervolgens werd de factuur
simpelweg aangeboden aan de gemeente, waar
deze onmiddellijk werd goedgekeurd en betaald.

o € 1.233,00 voor de traiteur (Vorig jaar kostte
de warme maaltijd € 24,50 per persoon, dit
jaar was dat € 19,95)
 Per deelnemer maakt dit € 11,25

Om deze kost te kunnen dragen moest en zou er
grondig bespaard worden op het seniorenfeest. De
inkomsten dienden echter gevrijwaard te worden.

En toch hebben de Lennikse senioren hetzelfde
bedrag als vorig jaar, € 17,00 moeten betalen. Had
men dit rechtvaardig doorgerekend aan onze
senioren dan hadden ze slechts € 5,75 per persoon
moeten betalen voor de hele namiddag.

De senior betaalt
Deze constructie zorgde er dus voor dat de senior
de artiesten betaalde die de andere feestjes tijdens
de Lennikse feesten opfleurden.

Wat gebeurde met het vrijgekomen budget?
Het budget dat weggehaald is bij de organisatie van
het seniorenfeest is versast naar andere
evenementen tijdens de Lennikse feesten.

Raak
Op de vorige seniorenraad zei één van de
raadsleden treffend dat het misschien zinvol is om
op zijn minst het bedrag dat de gemeente minder
uitgegeven heeft extra te besteden aan subsidies
voor verenigingen, een heel mooi voorstel!

Alle evenementen van de Lennikse feesten zijn
gratis, behalve dat voor onze eigen senioren. We
pleiten absoluut niet voor een ‘gratis politiek’, maar
een beetje correct zijn is het allerminste wat je van
een gemeentebestuur mag verwachten.

Wat denkt u ervan, schepen De Muylder? Of krijgen
we opnieuw te horen “daar wil ik niet op
antwoorden!”?

We begrijpen nu ook waarom de verantwoordelijke
schepen Yves De Muylder op de vorige gemeente4
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Over netels en fonteinen

Lennik neemt het absoluut niet nauw meer met
openbare netheid en onderhoud van haar straten
en pleinen. Dat kon N-VA – Lennik² zelf vaststellen.
Het bushokje 'Oud Station' langs de Brusselsestraat
in Sint Martens Lennik werd overwoekerd door
netels. Daarnaast zijn de fonteintjes op de Markt
nog steeds niet actief ondanks een belofte van
schepen Johan Limbourg (Open-VLD) van meer
dan een jaar terug. Pas als een zaak de pers haalt,
schiet het Lennikse bestuur blijkbaar in actie.

Kristien

Een 82-jarige inwoonster kon zo lang niet wachten:
zij kon het niet meer aanzien en begon dan maar
zelf de berm voor haar huis te snoeien.

Actie na persaandacht
De netelige kwestie werd aangekaart op de laatste
gemeenteraad. De situatie aan het bushokje was
schandalig. Busreizigers konden er gewoon niet
gaan zitten. Dit is de verantwoordelijkheid van de
bevoegde schepen.

Ondanks belofte: fonteintjes spuiten niet
De schepen beloofde ook de nodige acties voor de
fonteintjes op de Markt. Die zijn reeds zeer lange
tijd buiten dienst. In juni 2013 beloofde de schepen
in een persbericht effectief beterschap.

Pas toen het in de pers kwam schoot het bestuur in
actie. De bevoegde schepen vond de zaak
opgeblazen maar gaf in de pers toch toe dat het
onderhoud van het bushokje een taak is voor de
gemeente. Hij beloofde beterschap voor de
toekomst.

Intussen zijn we najaar van 2014, reeds meer dan
twaalf maanden na de eerste belofte van de
schepen. Het is triest om vast te stellen dat er niets
is veranderd. Misschien moet de zaak eerst
uitgebreid in de pers komen?
5
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Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid
Bij de aanpassingen van het
Andreas Masiusplein bleek één
van de hoofdredenen het feit dat
veel bestuurders de rotatie niet
volgden.
Vandaag de dag blijkt dat nog
steeds veel bestuurders de
regels niet volgen.
Reeds bij invoering werd door de
fietsersbond
geprotesteerd
omdat het plein gevaarlijker was
geworden voor de zwakke
weggebruiker:
 Van de Vanderkelenstraat kan
rechtstreeks naar de Frans De
Voghellaan worden gereden
 Van de Vanderkelenstraat
richting Schoolweg dient 2
maal het centrale fietspad
worden gekruist terwijl dit
vroeger niet het geval was.
 Het aantal kruisingen van
wagens met het centrale
fietspad verhoogt drastisch
Vele bestuurders maken bewust
een overtreding om zo sneller en
misschien om de onveilige
situatie proberen te vermijden,
gebruik te maken van plein.
Vele andere bestuurders rijden
lukraak rond op het plein in een
zoektocht naar een parkeerplaats of een logica binnen de
vele verkeersborden.
Door het plaatsen van paaltjes
naast de centrale fietsstrook is
het lukraak oversteken van het
plein sterk geminderd.
De wijziging van de rijrichting en
het genereren van een hoger
gevaar door het hoger aantal
kruisingen met de centrale
fietsstrook maken het plein er

zeker niet veiliger op.

Gun

MOMENTEEL

VOORSTEL

Nadelen van huidige situatie
 Het gros van het verkeer op
het Masiusplein komt uit de
Vanderkelenstraat en rijdt in
de richting van de Schoolweg.
 Al deze wagens:
o Dienen 2 maal het centrale
fietspad te kruisen
o Dienen 6 manoeuvres uit te
voeren alvorens richting de
Schoolweg te rijden
o Zorgen
voor
complexe
situaties en oponthoud
 De wagens komende van de
Frans De Voghellaan worden
opgehouden door het verkeer
komende van de Vanderkelenstraat dat steeds voorrang
heeft.
Voorstel N-VA – Lennik²
 Combinatie van oude en
huidige situatie
 De paaltjes blijven behouden
 De rijrichting wordt hersteld
zoals ze vroeger was, enkel
6

de doorrijstrook blijft (in
tegengestelde richting)
 De wagens die zich op het
plein bevinden hebben steeds
voorrang
Voordelen van het voorstel
 Relatief kleine aanpassing
(verkeersborden e.d.)
 Parkeercapaciteit
blijft
dezelfde
 Nog steeds centrale doorgang
(enkel voor de wagens
komende vanuit Eizeringen)
 (Veel) minder kruisen van het
centrale fietspad
 Vlotter en veiliger verkeer van
de Vanderkelenstraat naar de
Schoolweg (één i.p.v. zes
manoeuvres)
 Verkeer komende van de
Frans De Voghellaan moet
maar 1 in plaats van 3 bochten
van 90° maken om zich
richting
Schoolweg
te
begeven.
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Van de splinter en de balk
Meest succesvolle, dynamische en verjongende
lijst vals beticht door 'Tsjeef‘
De anonieme "Modest den Tsjeef“ meent in het
lokale CD&V-blad bezorgd te moeten zijn om de
énige
partij
die
bij
de
laatste
gemeenteraadsverkiezingen stemmen en zetels
won, N-VA – Lennik². Zonder de lijst echter bij
naam te durven noemen.“
"Binnenkort blijft bij deze fractie niemand meer
over, want ze zijn bijna door hun opvolgers heen" is
niet de snuggerste uitspraak van het jaar. Alsof wij
op sterven na dood zouden zijn? Het tegendeel is
waar!
Ondanks enige veranderingen is onze fractie
wel supergezond, in de gemeenteraad duidelijk
enorm actief (getuige daarvan o.a. deze
maandelijkse internetkrant De Lennikse Tribune),
en ze brengt soms zelfs meer punten aan in de
gemeenteraad dan de meerderheid zelf.
Ettelijke bladzijden worden elke maand opnieuw
bijgeschreven, ingediend en gepubliceerd op
internet als bewijs van onze voorstellen, en nog
schrijft CD&V: "de oppositie moet kritisch zijn, maar
doet zelf geen valabele voorstellen“.
De meerderheid van onze verkozenen zijn nog
altijd gemeenteraadslid natuurlijk, en behoorlijk
gemotiveerd en actief! Wie de Lennikse politiek een
beetje ernstig volgt, weet dat.
Lennik Kwadraat bracht in het verleden al heel
wat vernieuwing en verjonging in de Lennikse
gemeenteraad. Vreemd dat dit door sommigen als
negatief wordt gezien.
Bij CD&V zelf heeft men, nog steeds om duistere
redenen, in het College al een opvolging moeten
doorvoeren. Deze opvolging in het schepencollege
was een veroudering in plaats van een verjonging.
Onze kartellijst heeft 7 gemeenteraadsleden plus 3
OCMW-raadsleden in actieve dienst en daarnaast
nog steeds zes (1/3 van de kandidaten)
beschikbaar als mogelijke opvolgers. Met zeven
zetels lijkt ons dat ruim voldoende.
Twee van onze verkozenen met een lange staat
van dienst hebben voor de gemeenteraad kans

Geert

gegeven aan jongere kandidaten, en hebben (wel
degelijk) een mandaat opgenomen, echter in de
OCMW-raad.
Jonge kandidaten zijn dan weer in volle
ontwikkeling van hun leven: ze studeren, al dan niet
in het buitenland, ze veranderen van job, verhuizen
uit de gemeente, krijgen een kind. De jeugd,
het gezin, wie heeft daar geen begrip voor?
Niet ongewoon: ook bij die andere partij die 7
zetels haalde, de Open-VLD, namen enkele
mensen hun mandaat in de gemeenteraad niet op
en switchten naar de OCMW-raad. En bij CD&V
namen ook 2 mensen hun mandaat in de
gemeenteraad niet op voor de opvolging. Dit gaat
over de helft van hun zetels!
Bovendien stonden bij Open-VLD én CD&V
familieleden van elkaar binnen hun lijst (die dan
uiteraard niet samen mogen zetelen).
Misschien zijn de christendemocraten vergeten wat
de Bijbel zegt over 'de splinter en de balk'?

Is het jaloezie? Bij CD&V, dat voor de zoveelste
keer bij gemeenteraadsverkiezingen achteruit ging,
tot nog slechts vier zetels, is er natuurlijk minder
positieve kracht in huis. Misschien beter dat men
zich wat meer op kwaliteit toelegt dan op
andermans zetels.
Waarom maakt men zich zorgen over andere
partijen? Wat heeft dit met het welzijn van de
Lennikenaren te maken, waarvoor de besturende
partijen zich dagdagelijks zouden moeten inzetten?
Als we zien waarmee onze gemeente soms het
nieuws haalt, is er in Lennik nog genoeg werk aan
de winkel.
In principe reageren we niet op polemieken, maar
bij valse of flink overdreven beschuldigingen willen
we ons publiek de ware toedracht meedelen.
7
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Lennikse financiële toestand

Christel

Agenda

Naar aanleiding van de publicatie
van het Belfius-rapport maakten
een paar kranten tijdens de
zomerperiode een vergelijking
van de gemeentefinanciën in het
Pajottenland.
De burgemeester verbloemt
Burgemeester
De
Knop
verklaarde toen in een interview
dat Lennik tegen 2019 sterk
positieve cijfers zal kunnen
voorleggen. Wetende dat onze
gemeente eind 2012 per inwoner
€ 1.729 schuld meedroeg, was
het dan ook interessant om te
weten
in
hoeverre
de
Burgemeester daar tegen 2019
een positief cijfer meent te
kunnen van maken.
0,8% besparen per jaar
Tijdens de Gemeenteraad van
september jongstleden stelden we
bijgevolg de vraag in hoeverre de
schuld per inwoner op het einde
van de huidige legislatuur zal
afgebouwd worden.

dat we tegen 2019 op een
schuldbedrag van € 1.630 per
inwoner zullen uitkomen.
Dat is dus welgeteld € 99 minder
op een tijdsspanne van 7 jaar
(een luttele 0,8% besparing per
jaar).
Ook al is Lennik in staat de lasten
van al zijn leningen te dragen (de
autofinancieringsmarge
zal
positief zijn in 2019), toch wordt
de financiële situatie er niet beter
op en blijven we in het
Pajottenland bij de slechtste
leerlingen van de klas behoren.
Ter vergelijking de schuldcijfers
per inwoner voor een paar
omliggende gemeenten.
Ternat
Pepingen
Sint-Pieters-Leeuw
Gooik
Dilbeek
Herne
Lennik
* cijfers eind 2012

Burgemeester De Knop meldde
8

€ 675
€ 688
€ 829
€ 942
€ 990
€ 1.270
€ 1.729

Gemeenteraad
OCMW-raad

Najaarsetentje N-VA – Lennik²
Jaarmarkt Lennik

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Architect Vandermeeren, een bouwsteen voor Lennik?

Erik

Architect Vandermeeren is een begrip in de kring
van architecten en bouwkundige ingenieurs, maar
was tot voor kort waarschijnlijk een onbekende bij
de gemiddelde Lennikenaar.

Uit het dossier blijkt dat de totale
tentoonstelling ongeveer € 35.000 kost,
ongeveer het jaarloon van een arbeider. De
gemeente Lennik zegde € 6.500 toe.

Architect Vandermeeren had het genoegen om vier
bouwwerken te ontwerpen in Lennik:

Het totale plaatje:











Woning Roelants op de Oude Brusselsestraat
Huis Gordts op de Tombergstraat
Huis Broekaert op de Lombeeksestraat
Woon- en winkelcomplex op de Markt

€ 2.000 rechtstreekse steun gemeente Lennik
€ 4.500 aan logistieke steun gemeente Lennik
€ 4.000 werd geleverd door de vzw
€ 25.000 diende men nog te vinden

Een reden te meer om tijdens de gemeenteraad
niet minder dan 16 vragen te stellen, 9 aan de
schepen van Cultuur Filip Van Ginderdeuren (Open
VLD) en 7 aan de schepen van Ruimtelijke
Ordening Heidi Elpers (CD&V).

Zonder een speciale reden (of was dit open
monumentendag?)
wou
het
College
een
tentoonstelling organiseren over deze architect en
zijn bouwwerken in Lennik als onderwerp.
In principe is onze fractie niet gekant tegen
tentoonstellingen, integendeel. Hoeveel echter kan
men hieraan in deze tijd van besparingen
besteden?

Democratie en collegialiteit zijn ijle begrippen
geworden in het college van de gemeente Lennik.
Alle vragen aan de schepen van cultuur werden
meteen doorgeschoven naar de schepen van
ruimtelijke ordening om (alweer) niet beantwoord te
worden.

Bij het onderzoek naar het hoe of wat kwamen we
tot een aantal opmerkelijke vaststellingen:

Na een lofrede die de waarde van deze
tentoonstelling benadrukte kon men zelfs niet
antwoorden hoeveel dit de gemeente Lennik gaat
kosten of hoeveel sommige partners al dan niet
zouden bijdragen.

1. Het dossier bevatte geen enkel document van
de laatste zes maanden (dus onmogelijk om
afspraken omtrent de financiering te checken)
2. De tentoonstelling werd ingericht door de dienst
ruimtelijke ordening (is dit een kerntaak van een
dienst die zich onder meer dient bezig te
houden met het afleveren van vergunningen?)

Wat we wel weten is dat de Lennikenaar recht heeft
om te weten hoeveel deze tentoonstelling
daadwerkelijk heeft gekost en indien er een tekort
is, hoe men het gat zal dichten!

3. De diensten van cultuur werden niet betrokken
bij de organisatie en zelfs gemeden (raar
gemeentehuis, behoort dit niet tot één van de
kerntaken van een dienst cultuur?)

Om toch een duidelijk antwoord te krijgen stuurden
we onze vragen opnieuw aangetekend naar het
gemeentehuis. Indien we hierop geen antwoord
krijgen zal er voor de zoveelste maal een klacht
worden neergelegd bij de gouverneur.

4. De adviesraden zoals erfgoedraad werden niet
betrokken bij de organisatie van deze
tentoonstelling

Onder de bezoekers op Open Monumenten Dag
waren ook Vlaams Minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel, Sven Gatz en Minister-president
Geert Bourgeois. De gemeenteraadsleden werden
hiervan echter niet op de hoogte gebracht: respect
is intussen ook een ijl begrip.

5. Er werd een vzw onder de arm genomen om dit
mee te organiseren doch uit één van de brieven
bleek duidelijk dat het college de organisator
was
Door de vzw werd een subsidiedossier opgesteld
om fondsen te werven.
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Tombola Najaarsetentje N-VA – Lennik²

Gun

Het najaaretentje van N-VA –
Lennik² was, met een opkomst
die ongeveer 5% hoger lag dan
2013, een groot succes.
We danken alle bezoekers en
hopen dat iedereen genoten
heeft van de geserveerde spijzen
en dranken.
Uit
de
vele
honderden
deelnemers aan de tombola
werden
de
deelnemers
geselecteerd die het dichtst het
aantal kurken en het aantal
Champagnekurken benaderden.
In totaal zaten er 329 kurken
waarvan 76 Champagnekurken
in de glazen vaas.
Vier bezoekers wisten het exacte
aantal kurken te raden.
In bijhorende tabel vindt U een
lijst van de 10 winnaars met hun
prijs.
De prijzen worden zo snel
mogelijk aan de betrokken
personen overhandigd. Van harte
gefeliciteerd.

Nespresso Koffieapparaat
Elektrische wok
Bloemstuk
Reistrolley op wielen
Grote kader Passepartout
Pakket Vlaamsche Leeuw
Linnenmand op wielen
Set borden + bestek
Fles Champagne + reisbon
Bon Mosselfestijn 2015
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Clery
Guido
Greta
Robert
Martine
Benny
Rudy
Paul
Vera

Schrever
Dieudonné
Massaer
Verhelst
Van Reepingen
Van Der Kelen
Slagmeulder
Thiebaut
Jans
Lippens

Geraardsbergen
Lennik
Lennik
Lennik
Gooik
Lennik
Geraardsbergen
Tollembeek
Lennik
Lennik
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Oppositie zet Lennik verder op de digitale snelweg
Vanaf volgend jaar komt de
internetextensie .Vlaanderen in
voege als variant van het reeds
bestaande .be. Gemeenten en
andere
overheden
krijgen
prioriteit om een domeinnaam te
registreren.
N-VA – Lennik² vroeg hoe ver

Lennik stond met de registratie
van
de
domeinnaam
lennik.vlaanderen.
De meerderheid gaf toe hier nog
geen aandacht aan te hebben
besteed. Toch liet ze dit voorstel
niet
liggen.
De
voltallige
gemeenteraad stemde aldus in

met het voorstel om een
aanvraag in te dienen voor de
domeinnaam lennik.vlaanderen.
Zo bewandelt Lennik met behulp
van de N-VA - Lennik²-oppositie
verder de digitale snelweg.

Verdelingthema’sbinnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de
fractie.

Kristien

Erik

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 toebedeeld.

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

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.

Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit
van de oppositievoering verbetert en er een heel
gedetailleerde en overzichtelijke opvolging gebeurt.

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

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
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Verdelingthema’sbinnendeKwadraatraadinéénbeeld
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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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