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Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij de
twintigste 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.
De
nieuwsbrief
verschijnt
op
maandelijkse basis, abonneren kan
eenvoudig
via
mail
naar
info@lenniksetribune.be
Kwadraatraad als schaduwkabinet
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.
Kwadraatraad 2014: verschillende
gezichten
2014 was een bewogen jaar voor
onze fractie. Bruno Moens verhuisde,
en diende daardoor de gemeenteraad
te verlaten. Jasper De Bruyn kon
gedurende 6 maand een master
opleiding
verzilveren
in
Perth
(Australië) en liet zich tijdelijk
vervangen. Fried Ringoot kondigde
aan dat hij bij aanvang 2015 naar de
Belgische kust zou verhuizen. Ze
werden en worden vervangen door
Lien De Slagmeulder, Gun Mignon en
Wim Durang (tijdelijk).
Zo is N-VA – Lennik² in verschillende
variaties naar de gemeenteraad
getrokken, maar natuurlijk steeds met
dezelfde overtuiging, slagkracht en
teamgeest.
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De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:
•

Christel O

Christel.O@lenniksetribune.be

•

Erik O

Erik.O@lenniksetribune.be

•

Geert De Cuyper (fractieleider)

Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be

•

Gun Mignon

Gun.Mignon@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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Elke maand De Lennikse Tribune!
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Nieuwjaarsreceptie van LENNIK² en N-VA Lennik

Geert

U wordt van harte uitgenodigd op de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie van LENNIK² en N-VA Lennik
Zondag 25 januari 2015 om 11:00 u.
De “7”, Vanderkelenstraat 7
1750 Lennik

Toespraak door Etienne Van Vaerenbergh
Animatie verzorgd door Fried Ringoot
U kan er genieten van een drankje en
rechtstreeks in gesprek treden met de leden van
N-VA – Lennik²
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Ondoordacht verhuisplan OCMW naar Dekenij

N-VA - Lennik² beklemtoont dat zij de geplande
verhuis van het OCMW-Lennik naar de voormalige
Dekenij niet steunen. In een recent persartikel kan
daarover mogelijk twijfel zijn ontstaan. Niets is
minder waar. Van in het begin heeft onze oppositie
geprotesteerd tegen deze ondoordachte beslissing,
die
Lennik
niet
ten
goede
komt.
De
bestuursmeerderheid heeft deze zaak volledig
verkeerd aangepakt, waardoor het plan vooral veel
commotie heeft doen ontstaan, maar behalve
uitgaven, nog geen enkel praktisch resultaat
opleverde. Wij willen daarom ons standpunt nog
eens samenvatten.

Geert

Toch zal de OCMW-voorzitter, tevens Schepen,
dienen te antwoorden aangezien de vragen
opnieuw werden gesteld per aangetekend schrijven
en dat hij bij weigering zal dienen te antwoorden
aan de gouverneur.
Aankondigingspolitiek en besluiteloosheid

Zoals we reeds meermaals opmerkten vroeger,
huldigt deze meerderheid nu reeds twee jaar het
principe van de aankondigingspolitiek. Men lanceert
ideeën zonder ook maar een ernstige inschatting te
maken van de gevolgen en dit gewoon om de
bevolking te misleiden. Wanneer het erop aankomt
om belangrijke beslissingen te nemen, stelt men ze
oneindig uit. Nu ook in dit dossier van de
verbouwing van de Dekenij en de verhuis van het
OCMW. Zo ook in het dossier van de sporthal waar
men er al acht maanden niet in slaagt om een
uitbater van de cafetaria te vinden en investeringen
die er vorig jaar gebeurden bijtelt bij het bedrag dat
men dit jaar gaat uitgeven. Pure volksverlakkerij.

Op de vorige gemeenteraad heeft onze fractieleider
Geert De Cuyper aan OCMW-voorzitter Evens
volgende vragen schriftelijk gesteld : wat is de
kostprijs van de verbouwing van de Dekenij (die
zou meer dan 225.000 € bedragen), welke ruimte
was toegezegd aan het Kerkfabriek, hoeveel zijn de
reeds gemaakte kosten naar aanleiding van het
akkoord met Haviland, wat is de stand van zaken.

Tevens bestelt men externe studies bij de vleet om
de eigen besluiteloosheid weg te stoppen en zelf
geen beslissingen te moeten nemen. Deze studies
wegen zeer zwaar door op het budget van Lennik.

De OCMW-voorzitter weigerde te antwoorden op
onze vragen. Toch had hij sommige antwoorden
kunnen geven aangezien hij deze later zelf gaf aan
een krant. Wat ons inziens een miskenning is van
de gemeenteraad en volledig tegen de principes
van onze democratie. Het illustreert hoe de
meerderheid totaal geen open beleid voert en alle
discussie in de gemeenteraad uit de weg gaat.

De taak van gemeentebestuurder is om te besturen
en beslissingen te nemen, wat al twee jaar niet
meer het geval is. Dit komt Lennik niet ten goede.
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Ondoordacht verhuisplan OCMW naar Dekenij

Geert

Agenda

Kort een verduidelijking van het standpunt van N-VA –Lennik²
1. We vinden het onzinnig dat men het huidige OCMWkantoorgebouw zou verkopen om de kosten te dekken van de
verbouwing en de aanpassing van de Dekenij tot OCMWkantoorgebouw. Dit is duidelijk slecht beheer en verspillen van
geldmiddelen.
2. Reeds van in het begin wanneer de meerderheid haar plannen
bekend maakte heeft onze fractie gewaarschuwd dat dit problemen
zou meebrengen met de kerkelijke overheid. Wat dus werkelijkheid
is geworden. Immers, door de vorige bestuursmeerderheid werd
aan de Kerkfabriek Sint-Kwintinus een toezegging gedaan dat er
voor haar een ruimte ter beschikking kon gesteld worden in de
Dekenij. Het dekenijgebouw blijft uiteraard de exclusieve eigendom
van de gemeente. En de gebouwen van de gemeente Lennik
moeten ten dienste staan van alle Lennikenaren.
3. We vinden het onzinnig en slecht beheer om de Dekenij haar
huidige culturele functie te ontnemen. De Dekenij is een uitstekend
gelegen plaats voor enerzijds de ontplooiing van culturele
activiteiten (lezingen, kleine tentoonstellingen, enz...) en anderzijds
repeteerlokalen van de academie. De bewering dat de Dekenij
reeds geruime tijd niet wordt gebruikt is uit de lucht gegrepen
aangezien de gemeentelijke academie dit nog gebruikt. Onlangs
vond er nog de huldiging plaats van onze ereburger Godelieve
Eeckhout en ere-schepen Patrick Van Laethem. Ook de culturele
verenigingen zien deze verarming aan mogelijkheden niet zitten.
4. Eigen onroerend goed verkopen om verbouwingen te financieren
en de balansen op te krikken, is geen goed beleid en verarmt de
gemeente. Dit is in het verleden bewezen op nationaal niveau.
5. Tevens vernemen we dat de mensen van het OCMW zélf niet
gelukkig zijn met een eventuele verhuis van de diensten naar de
Dekenij.
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De teleurstellende werking van het bestuur
0

5

10

Erik O

Cijfers liegen niet
In totaal werden door onze fractie over 2013 & 2014
131 schriftelijke voorstellen of schriftelijke vragen
voorgesteld aan het bestuur: 75 in 2013 en 56 in
2014. Zoals reeds eerder gemeld werd in maart van
vorig jaar gestaakt door onze fractie.

16

8

Kristien Van Vaerenbergh

12

7

Gun Mignon

4

8

Arm bestuur
Ondanks het feit dat onze voorstellen zo
vanzelfsprekend zijn en de kost verwaarloosbaar,
houdt het bestuur (Open VLD & CD&V) deze
legislatuur halsstarrig vast aan haar strijdplan.
Reeds van bij de aanvang is het de bedoeling om
alle voorstellen van N-VA – Lennik² systematisch af
te keuren.

Fried Ringoot

Lien De Slagmeulder

Jasper De Bruyn

Wij begrijpen maar al te goed dat niet al onze
voorstellen kunnen worden goedgekeurd, we
begrijpen maar al te goed dat in sommige gevallen
het bestuur andere accenten wil plaatsen bij
bepaalde thema’s. Wat we echter niet goed
begrijpen en wat tegelijkertijd een toonbeeld is van
mank bestuur is dat zowat alle voorstellen komende
van N-VA – Lennik² onmiddellijk worden afgekeurd
tijdens de gemeenteraad.
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31

2013

25

30

11

Bruno Moens

Christel O

20

19

Geert De Cuyper

Eén maal (maart 2014) hebben we ook geen
agendapunten ingediend en stonden we na een
uurtje alweer buiten op de markt. Er waren enkel
een aantal info- en agendapunten goed te keuren,
een gemeenteraad onwaardig.

15

130 voorstellen & vragen

Gedurende 2013 & 2014 is gebleken dat N-VA –
Lennik² de meest actieve partij is in de Lennikse
gemeenteraad. Indien onze fractie geen voorstellen
zou hebben ingediend zou een gemiddelde
gemeenteraad na minder dan anderhalf uur zijn
afgehaspeld.

Geert

2014

Eerst afkeuren en dan toch implementeren

2013 & 2014 hebben ook aangetoond dat heel wat
door onze fractie aangebrachte agendapunten toch
tot resultaat hebben geleid. Uitzonderlijk werd een
voorstel van ons integraal goedgekeurd. Wat
meermaals voorkwam was dat na afkeuring tijdens
de gemeenteraad of doorverwijzing naar het
college,
het
bestuur
ons
voorstel
toch
implementeerde.

Een degelijk management van een bedrijf zou als
drijfveer het welzijn van het bedrijf voor ogen
moeten hebben en dus alle voorstellen die een
toegevoegde waarde hebben ook in overweging
nemen. Voor een gemeentebestuur geldt net
hetzelfde: niet het haantjesgedrag van de leider van
dat bestuur maar het welzijn van de gemeente
hoort prioriteit te zijn.

Soms deed men nog de moeite om een voorstel
lichtjes aan te passen, soms installeerde men
gewoon klakkeloos een eerder afgekeurd voorstel:
de AED toestellen, WIFI in bibliotheek en jeugdhuis
zijn maar twee voorbeelden.
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Overzicht van onze ingediende voorstellen
0

Gauw de pers erbij
januari-13

Dinsdagavond vóór de gemeenteraad zendt Erik O
steeds onze agendapunten door naar de voorzitter
van de raad. Menigmaal in de week tussen het
aanbrengen van het agendapunt en de behandeling
ervan tijdens de gemeenteraad werd alles in het
werk gesteld om een positief antwoord te kunnen
geven tijdens deze gemeenteraad.

februari-13

Meestal werd ook de pers erbij gehaald. In de
betrokken persberichten werd alles in het werk
gesteld om aan te tonen hoe goed het bestuur
functioneert; dat bestuur zei er echter nooit bij dat
het voorstel eerder op de gemeenteraad was
aangebracht door de oppositie.

juni-13

4

6

3
8

maart-13

6

april-13

10

mei-13

10
11

juli-13
augustus-13

september-13

De details

11

oktober-13

In de volgende hoofstukken vindt U een overzicht
van de verschillende vragen en voorstellen die zijn
uitgewerkt door N-VA – Lennik².
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november-13

Uitzonderlijk werden er tijdens de gemeenteraad
een aantal goedgekeurd. De reden lag hem louter
en alleen in het feit dat het voorstel zo éénvoudig
en vanzelfsprekend was dat het afkeuren voor het
bestuur gezichtsverlies zou opleveren.

december-13

Het voorstel tot het inrichten van een
sterretjesweide
werd
goedgekeurd,
terwijl
Drempelhulp verlaagt de drempel dan weer werd
afgekeurd, Een beschrijving van beide voorstellen
zijn terug te vinden in De Lennikse Tribune 19 December 2014.

maart-14

9
2

januari-14

3

februari-14

8
0

april-14

Onze voorstellen, vragen en variapunten wégen

4

mei-14

5

juni-14

5

juli-14

Al mag het niet geweten zijn, onze fractie in de
gemeenteraad weegt dus op het beleid!

augustus-14

Naast voorstellen en vragen die schriftelijk werden
ingediend door onze raadsleden, komen we ook
tussen met vele mondelinge suggesties en vragen
in de "Varia" op het einde van elke gemeenteraad.
Hoe nuttig soms ook, deze worden zelfs niet
genoteerd in het verslag, maar leiden wel mee tot
verbetering.

september-14
oktober-14

9
3

november-14
december-14

8

13
6

8

10

12

14

130 voorstellen & vragen

Telkens één week vóór een gemeenteraad dienen
de agendapunten te worden ingediend.
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Voorstellen Erik O
Jan-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Maa-13
Maa-13
Apr-13
Apr-13
Mei-13
Mei-13
Jun-13
Jun-13
Jun-13
Jun-13
Sep-13
Nov-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Feb-14
Apr-14
Apr-14
Mei-14
Mei-14
Sep-14
Okt-14
Nov-14
Dec-14

Erik

Voorstel voor aanpassing van de reglementering tot toekenning van de titel van ereburger
van de gemeente Lennik
De aanschaf van voldoende grote, reflecterende huisnummers zodat elk gebouw, met
uitsluiting van de bijgebouwen voorzien kan worden van een goed leesbare huisnummer
Het toekennen van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik aan de heer Arthur
(Patrick) Van Laethem
Het toekennen van de titel van ere-schepen van de gemeente Lennik aan de heer Eddy
Warrand
Het toekennen van de titel van ere-burgemeester van de gemeente Lennik aan de heer
Etienne Van Vaerenbergh
Verschaffen van WIFI in het Lennikse gemeentehuis en inzonderheid in de raadzaal
Het uitblijven van een voorstel voor het toekennen van de titel van ere-schepen van de
gemeente Lennik aan de heer Arthur (Patrick) Van Laethem
Oprichten van buurt informatie netwerk (BIN)
Verschaffen van WIFI in het Lennikse gemeentehuis en de bibliotheek en bij uitbreiding de
Lennikse markt
Verzending van documenten vervangen door CD-rom of door WeTransfer
Vraag aan schepen Filip Van Ginderdeuren i.v.m. persartikel over de aankoop van
sporttoestellen
De verantwoordelijke van Pajottenland Plus uitnodigen op de gemeenteraad van Lennik
teneinde de werking van de vzw toe te lichten
Wat is het standpunt van het bestuur m.b.t. de verlaging van de leeftijdsgrens van 16 jaar
naar 14 jaar inzake GAS-boetes en m.b.t. tot verhoging van de maximumboetes?
Documenten die gemeenteraadsleden ontvangen via CD-rom of vervangen door
WeTransfer
Jaarlijkse vergadering VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
De verdeling van de kosten van de brandweer
Voorstel parking Schoolweg
Vraag i.v.m. bushokjes
Voorstel tot de toekenning van de titel van ereburger van de gemeente Lennik aan
Godelieve Eeckhout - voorzitter van de cultuurraad
Verschaffen van een grond voor het planten van kerstbomen met wortel na de kerstperiode
Zwerfkatten in Lennik en het opstarten van een sterilisatiecampagne
Koekenbedeling in Sint-Martens-Lennik
Mededeling sterfgevallen, trouwen en geboortes via Lennik.be
Zwerfvuil en acties rond dit thema
Reglement over de toekenning van de eretitel van ere-schepen
Afwezigheid van de gemeente Lennik in het samenwerkingsverband van Pajottenland Plus
Tentoonstelling over het werk van architect Vandermeeren
Vragen rond vuilniszakkenproblematiek, onrechtmatig gebruik van gele zakken
Vragen rond Lokale Ontwikkelingsstrategie 2014-2020 (GROS)
Klachten Sportclubs & voorstel
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Voorstellen Geert De Cuyper
Jan-13
Apr-13
Apr-13

Mei-13
Mei-13
Jun-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Sep-13
Okt-13
Okt-13
Nov-13
Nov-13
Dec-13
Jun-14
Sep-14
Okt-14
Nov-14
Nov-14
Dec-14
Dec-14

Geert

De verdeling van bevoegdheden binnen het college van burgemeester en schepenen –
bespreking en verdeling
Het project “Doorlopende straten”
Implementatie van een RUP voor de ontwikkeling van de sportinfrastructuur van Sporting
Eizeringen n.a.v. de opmaak van een gebiedsgericht RUP voor de inplanting van een
nieuwe brandweerkazerne
Stoeptegels met QR-code aan monumenten
GROS – ondersteuning
Gebruik van pesticiden in de gemeente
De blauwe zone
Het opnemen op geluidsband van uiteenzettingen, verklaringen, mondelinge tussenkomsten,
besprekingen,... tijdens de gemeenteraden
De verhuis van het OCMW naar de dekenij
Werken aan het “vetkot”
Plaatsen van signalisatie aan buurt en voetwegen
Interpellatieverzoek over de plannen van het bestuur voor de aangepaste verkeersafwikkeling in het centrum van Lennik
Geboortebos aan de Varenbergstraat te Sint-Martens-Lennik
Personeelsformatie
Winterstrooiplan
Het toekomstig gebruik van de Dekenij
Moeilleweg te Eizeringen: vraag tot informatie
De Oude Geraardsbergsestraat te Eizeringen ( Lennik)
Gedenkteken Andreas Masius
Voorbehouden parkeerplaatsen achter de Schepenbank
Papierslag 2012: correcte vergoeding voor het Lennikse 11.11.11.-comité
Dekenij in Lennik Centrum: bestemming & verbouwingswerken

Voorstellen Christel O
Christel

Maa-13
Apr-13
Apr-13
Mei-13
Jun-13
Nov-13
Feb-14
Apr-14
Sep-14
Nov-14

Beleidsverklaring voor de komende legislatuur
De intenties van het bestuur voor de viering van 25 jaar verzustering met Arconate
De uiteenzetting van de burgemeester in verband met de beleidsopties van de nieuwe
meerderheid van 25 maart 2013
Vraag van de gemeenteraadsleden tot toegang tot de beleidsverklaring
Heraanleg voetpaden en wegdek na de restauratie van de kerkhofmuur rond de SintMartinuskerk in Sint Martens Lennik
Een bijenvriendelijk beleid in Lennik
Vervangen van bestaande glasbollen door ondergrondse glascontainers
Het dorpsplein te Gaasbeek: verduidelijking over de kostprijs van de herinrichting
Verduidelijking over de informatie in de pers inzake de financiële toestand van de gemeente
Vraag betreffende de rechtzetting van een fout in het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) voor
de zone Masiusplein
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Voorstellen Kristien Van Vaerenbergh

Kristien

Feb-13

Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel

Maa-13

Verkeersleefbaarheid- en veiligheid in het centrum van de gemeente

Apr-13

De bevlagging aan het gemeentehuis

Apr-13

De werkwinkel in het Pajottenland

Mei-13

Het nieuwe beleid van Lennik inzake het Vlaams karakter van Lennik

Jun-13

Motie betreffende het taalbeleid in de Lennikse scholen

Jun-13

Pajotse werkwinkel

Sep-13

Het invoeren van de bewonerskaart

Sep-13

Een gratis parkeerticket

Sep-13

Interpellatieverzoek over een hoorzitting, georganiseerd door de schepen van mobiliteit op 3
September 2013

Okt-13

Interpellatieverzoek over de plannen van het college van burgemeester en schepenen om
openbare gebouwen te verkopen en de gevolgen ervan voor het opstellen van het
meerjarenplan van de gemeente

Jan-14

De verhuis van het OCMW naar de Dekenij

Feb-14

De geplande ontslagen bij het gemeentepersoneel

Jun-14

Stand van zaken personeel

Sep-14

Registratie domeinnaam lennik.vlaanderen

Nov-14

Inkomsten uit de verkoop van restafvalzakken

Nov-14

Verkeersplan

Dec-14

Gele vuilniszakken - Reglement

Voorstellen Lien De Slagmeulder
Maa-13

Oprichting van een meldpunt voor gevaarlijke putten op de weg

Apr-13

Aanschaffen van AED toestel voor de sporthal en de Lennikse markt

Nov-13

Vraag i.v.m. mobiliteitsplan motivatie en toelichting

Feb-14

Algemeen meldpunt op de website

Nov-14

Ondertekenen Save Charter

Dec-14

Voorstel tot het inrichten van een sterretjesweide

Lien

Voorstellen Jasper De Bruyn
Jasper

Sep-13

Aanleg van kunstgrasveld

Okt-13

Aanplakborden voor jeugdverenigingen

Nov-13

Onderhoud van de Lange en Korte Tramweg en het beheer van de grachten

Feb-14

Subsidiereglement
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Voorstellen Bruno Moens
Jan-13
Feb-13
Feb-13
Feb-13
Maa-13
Mei-13
Mei-13
Jun-13
Jun-13
Sep-13
Okt-13
Nov-13
Jan-14
Feb-14
Feb-14
Mei-14
Mei-14
Mei-14
Jun-14
Jun-14

De Lennikse mobiliteit rond de tramverbinding Brussel Ninove Gooik
Realiseren verkeersveiligheid Frans Van Der Steenstraat, Frans Luckxstraat
Duurzame energie voor alle Lennikenaren
Het vernieuwde concept van ‘de gordel’
Duurzame energie voor alle Lennikenaren
Natuurlijk beheer spaarbekken
Gemeentelijke actie rond buurtproblemen
Gemeentelijke actie rond klimaatverandering
Onderhouden gemeentelijke trage wegen
Aandacht voor zwakke weggebruikers bij aanpassing mobiliteitsplan Sint-Kwintens-Lennik
Windenergie in Lennik
Duurzame aanpak Sint- Elooiswijk
Verder zetten van gemeentelijke adviesraad milieu
Realisatie afvalvermindering via gemeentelijke subsidiereglement voor pluimvee bij
huishoudens
Promoten en uitwerking fietssnelwegennet Lennik en omliggende gemeenten
Verder zetten van gemeentelijke ondersteuning “Dag van het park”
Organiseren gemeentelijke geboortebosactiviteit
Hernemen natuurlijk beheer spaarbekken sporthal Lennik
Rijbaankussens centrum Gaasbeek
Potentieel hernieuwbare energie in Lennik

Voorstellen Fried Ringoot
Apr-13
Mei-13
Mei-13
Jun-13
Apr-14
Jun-14
Sep-14
Nov-14

Fried

Status van de adviesraden
Feest van de Derde Leeftijd 2013
11-juli viering, programma in grote lijnen meedelen
Aanpassing feest van de derde leeftijd 2013 (Lennikse feesten)
Subsidies ‘handelskernversterkende maatregelen’ – stand van zaken
Oprichting Charter dat een aantal richtlijnen geeft voor elke verbouwing, nieuwbouw en
aanpassing in onze gemeente
Vraag betreffende financiering van de Lennikse Feesten
Drempelhulp verlaagt de drempel

Voorstellen Gun Mignon
Sep-14
Sep-14
Sep-14
Okt-14
Nov-14
Nov-14
Nov-14
Dec-14

Bruno

Mogelijke plannen tot afschakeling van het elektriciteitsnet
Loopt de gemeente Lennik een kans op een Black Out (stroomuitval)?
Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik: vraag tot info
Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik: Andreas Masiusplein
Doven van de straatverlichting in Lennik?
Dra verkeersborden in Lennik niet meer geldig?
Evaluatie van de wijzigingen in het parkeerbeleid van Lennik: de Schoolweg
Een zuinig energiebeleid in Lennik
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Fried trekt naar zee
Hij heeft het ons verscheidene keren gezegd: “Aan
de zee voel ik veel minder pijn”.

Gun

zetelen. Hij zal in de toekomst samen met Anny een
tripje van de zee naar Lennik maken in plaats van
het omgekeerde.
Fried heeft exact 2 jaar de lokale gemeenteraad
verrijkt, effectief verrijkt.

Op velerlei manieren is Fried een toegevoegde
waarde: de onderwerpen die hij aankaart, de
komische kijk op zowat alles wat er rond hem
gebeurt en de steeds wederkerende drang dit met
iedereen te delen, zijn nuancerings- en
relativeringsvermogen zijn enorm.
Hij biedt dikwijls ook een insteek die voor de
meesten onder ons niet steeds voor de hand
liggend is, hij bekijkt de dingen vanop een ander
niveau.
Fried zette vooral in op de belangen van de
senioren en de andersvaliden, pleitte voor
handelsversterkende maatregelen en sociale
woonruimten en had ruime aandacht voor de
Lennikse feesten.

Middelkerke heeft sinds kort het voorrecht hem een
thuis aan te bieden. Vanaf januari 2015 zal Fried
dus niet meer in de gemeenteraad van Lennik

Bedankt Fried, ben fier dat ik u mag opvolgen
mateke!

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de
fractie.

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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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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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

