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Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de zesentwintigste editie van onze
digitale nieuwsbrief De Lennikse
Tribune.

Gemeenteraad

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
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In deze editie:

Kwadraatraad als schaduwkabinet

• Elke maand De Lennikse Tribune!

3

Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om de Kwadraatraad op te
richten.

• U bent van harte uitgenodigd

4

• Maskers van Open-VLD Lennik vallen af
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• Op gemeenteraad van 1 juli geen varia in de VARIA

7

• Lennik verwerpt Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

8

• Niet kunnen behandelen wegens geen goesting

9

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 Tribune vindt u een overzicht
van de bevoegdheden van de leden
van het schaduwkabinet.
Een Tribune als aanspreekpunt
voor de Lennikse burger
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.
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• De Lennikse Gronckelman verdient respect

10

• Voorzitter brengt weinig respect op voor rechten oppositie

11

• De gemeenteraad verlaten

13

• Onderhoud zonder pesticiden

13

• Kindergemeenteraad Gemeente Lennik afgekeurd

14

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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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Elke maand De Lennikse Tribune!

Januari 2015

Februari 2015

Mei 2015

Juni 2015

September 2014

Oktober 2014
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Gun

Maart 2015

April 2015

Juli 2014

Augustus 2014

November 2014

December 2014
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U bent van harte uitgenodigd

NAJAARSETENTJE

Geert

Agenda

Op het menu ZALM & KIPFILET

Zaterdag 3 oktober 2015 van 18 tot 21 uur
Zondag 4 oktober 2015 van 12 tot 21 uur

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

Gemeenteraad
OCMW-raad
Viering Vlaamse Feestdag
De Lennikse Feesten
Najaarsetentje N-VA – Lennik²

4

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Maskers van Open-VLD Lennik vallen af

Geert

Open-VLD tackelt gemeentelijke werking

samenhang in haar partij of haar schepencollege.

Schepen Van Ginderdeuren wil terug aan de slag
en dat is ook wat de bevolking mag verwachten:
Filip Van Ginderdeuren is een verkozen politicus en
betaald Schepen.

Burgemeester De Knop heeft altijd officieel gesteld
dat schepen Van Ginderdeuren zijn tijd mocht
nemen om te bekomen. Enkel tijdens zijn
afwezigheid zouden zijn bevoegdheden door en
binnen het College herverdeeld worden. Nu
schepen Van Ginderdeuren terug aanwezig is,
spelen er blijkbaar achterliggende motieven bij
burgemeester De Knop en de plaatselijke partijtop.

De bevoegdheden van Schepen Van Ginderdeuren
worden momenteel beperkt en minimalistisch
ingevuld en opgevolgd. Dit is niet in het belang van
de Lennikse gemeenschap, zeker niet terwijl ook
nog eens de personeelsinvulling van de dienst Vrije
Tijd aanzienlijk verminderd is.

De burgemeester geeft liever Open-VLDbevoegdheden aan CD&V-schepenen, hoewel
deze een veel kleinere partner zijn in de coalitie.
Het
huidige
college
bestaat
uit
3
vertegenwoordigers van Open-VLD waarvan 1
momenteel wordt uitgesloten en 3 van CD&V
(verhouding 2-3) terwijl Open-VLD 7 verkozenen
heeft en CD&V slechts 4 (verhouding 7-4).

Op de jongste gemeenteraad stond al de vraag van
gemeenteraadslid Wim Durang op de agenda
wanneer Schepen Van Ginderdeuren zijn
bevoegdheden opnieuw zou opnemen. Het is enkel
en alleen aan het gerecht om een oordeel te vellen
of de schepen al dan niet strafrechtelijke feiten zou
gepleegd hebben.

De recente verklaringen van burgemeester De
Knop zijn tegenstrijdig en niet consequent:
enerzijds zegt ze in haar persmededeling "Uiteraard
blijft het principe gehandhaafd dat Filip Van
Ginderdeuren onschuldig is tot het tegendeel is
bewezen" en anderzijds dat er “eerst duidelijkheid
moet zijn over het resultaat van het gerechtelijk
onderzoek”.

Burgemeester De Knop antwoordde vaag iets over
te maken “afspraken” en verder mochten er geen
vragen worden gesteld over de niet-functionerende
schepen, een bevestiging van hoe het er aan toe
gaat in de huidige Lennikse “dictatuur”.
Hoewel burgemeester De Knop beweert "het
algemeen belang en dat van de Lennikenaren" na
te streven, maakt ze het onmogelijk om het werk te
laten uitvoeren door alle 6 betaalde leden van het
schepencollege.

Schijnbaar heeft de Open-VLD Lennik iets te
verbergen. De echte achterliggende redenen voor
het uitsluiten van schepen Van Ginderdeuren
worden niet uitgesproken. Eens te meer heeft
Open-VLD Lennik te kampen met interne
problemen.

Een interne afrekening binnen Open-VLD
Afgelopen week zijn de maskers afgevallen: de
schepen wordt door zijn eigen partij verboden om
nog deel te nemen aan het College, de
gemeenteraad en aan de Lennikse politiek.

Afgelopen dinsdag heeft burgemeester De Knop de
collegezitting geschorst, dus eigenlijk geboycot,
hoewel alle leden van het College aanwezig waren.
Dit is ondemocratisch en getuigt niet van respect
voor onze instellingen. Burgemeester De Knop
vermeldt geen geloofwaardige redenen voor deze
paniekreactie, ze geeft niet de standvastige indruk
die men mag verwachten van de persoon die aan
de leiding staat van de gemeente en de openbare
orde.

De “afspraken” die de lokale partijtop van OpenVLD Lennik wou maken met haar schepen over zijn
terugkeer zijn geen afspraken maar een interne
afrekening. Om intern-partijpolitieke motieven zet
burgemeester De Knop zo de gemeentelijke
stabiliteit op het spel. Opnieuw blijkt dat
burgemeester De Knop niet streeft naar
5
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Maskers van Open-VLD Lennik vallen af

Burgemeester is niet meer geloofwaardig

Geert

doen. Nog geen vier jaar geleden was ze betrokken
in het conflict tussen Schepen Warrand (Open-VLD)
en Willy De Waele (Open-VLD). Dit conflict kostte
Warrand al zijn bevoegdheden behalve militie en
aan De Waele zijn burgemeesterssjerp.

Zelfs CD&V vindt het intussen te gortig worden dat
het college en de bestuursmeerderheid geblokkeerd
geraken door de strijd binnen Open-VLD Lennik en
ze eiste in een persmededeling klaarheid: "CD&V
Lennik verwacht een duidelijk signaal en een vlugge
beslissing".

Voor ons is het duidelijk: eens te meer blijkt dat het
schepencollege meer dan twee jaar aan het
zwalpen is. Burgemeester De Knop is meer begaan
met de eigen carrière, duldt geen inspraak, handelt
eigengereid, remt dossiers van collega’s in het
schepencollege af. Zij lijkt enkel zichzelf te
vertrouwen.

Maar wat is een "duidelijk signaal" en wat indien er
geen duidelijk signaal komt, neemt CD&V Lennik
dan collectief ontslag?
Wat denken de andere leden van de Open-VLD
fractie in Lennik van dit hoog spel?

Intussen is er al een stoelendans voorbereid waarbij
meer volgzame (minder kritische) Open-VLD’ers
staan te dringen om de plaats in te nemen van de
ongewenste schepen.

Ondanks het feit dat de burgemeester steeds zwaait
met collegialiteit tussen de schepenen is er absoluut
geen teamvorming en probeert iedereen zijn ding te
6
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Op gemeenteraad van 1 juli geen varia in de VARIA

Op het einde van elke gemeenteraad volgt steeds
het hoofdstuk ‘varia’. Hierin kunnen leden van de
raad vragen stellen aan het bestuur of informatie
meedelen aan de gemeenteraad. De punten
aangehaald in de varia worden spijtig genoeg niet
opgenomen in het verslag van de gemeenteraad.

Gun

werden naar voor gebracht door onze fractie en die
het bestuur noodzaakten om actie te ondernemen:
• De bedroevende steun van het bestuur in de
organisatie van de trip naar Arconate werd
geoptimaliseerd door onze opmerkingen in de
varia
• Optimalisatie van de zwerfvuilactie met
peterschap van veel leden van N-VA – Lennik²
• Aanpassing van de zoenzone (aan halve maan)
van basisschool De Key
• Het te vroegtijdig maaien van de bermen en
overtreden van het bermdecreet
• Vraag tot opnieuw organiseren van de dag van
het Park
• Late en fletse organisatie intergemeentelijke 11
juli-viering
• Te late vervanging van verkeersborden die
dorpskom aanduiden
• Onevenwichtige sponsoring van verenigingen
Lennikse Feesten
• Verplaatsing gemeenteraad door voorzitter om
‘professionele’ redenen die fietsreis bleek te zijn
• Alweer activiteit doorgegaan waarop de
gemeenteraad niet werd uitgenodigd
• Onderhandelingen met Ternat over verplaatsing
van het containerpark
• Onveiligheid van de drempels op de Frans Van
Der Steenstraat
• De (heel) slechte staat van de toiletten in de
Jongensschool

In elke Tribune

Net omdat deze punten niet worden opgenomen in
het verslag hebben we in de Lennikse Tribune een
hoofdstuk ‘Varia’ gecreëerd waarin we in
telegramstijl een overzicht trachten te geven van
deze veelal interessante korte discussies.
Plots gedaan met de gemeenteraad
Afgelopen gemeenteraad van 1 juli rond 23:30
werden we met verstomming geslagen. Na het
laatste agendapunt van Wim meldde de voorzitter
plots dat hij moe was en dat de ‘varia’ deze keer
niet zou behandeld worden. 23:30 is absoluut geen
laat tijdstip om de gemeenteraad af te sluiten. Deze
legislatuur duurden vele gemeenteraden al tot na
1:00 en de fractie van N-VA – Lennik² was alleszins
nog niet moe.
De N-VA - Lennik² fractie had in totaal 22
variapunten voorzien om te bespreken op de
gemeenteraad. In de vorige Lennikse Tribunes kan
u lezen dat vele punten vitaal zijn.
Een kort lijstje van recente punten
Hieronder vindt u een korte bloemlezing van een
aantal variapunten die op vorige gemeenteraden
7
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Lennik verwerpt Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap

C
De oude provincie Brabant:
• Vlaams-Brabant (A)
• Waals-Brabant (B)
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest (C)

Kristien

A
B

Lennik is primus
De Lennikse gemeenteraad nam een motie aan van
N-VA – Lennik² waarmee de gemeente de
Brusselse voorstellen voor een Brusselse
hoofdstedelijke gemeenschap verwerpt. Lennik is
daarmee de eerste gemeente die een eenduidig
afwijzend standpunt inneemt. Eerder gaf de
provincie Vlaams-Brabant te kennen niet mee te
stappen in de hoofdstedelijke gemeenschap op
basis van de plannen van de Brusselse ministerpresident Rudi Vervoort. Deze voorzag in zijn
plannen een heuse regering en parlement.

Het is daarom bijzonder goed dat Lennik dit
afkeurend signaal geeft. De Vlaams-Brabantse
gemeenten hoeven geen Brusselse inmenging.

Megalomaan voorstel

Geen inmenging

De Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap is een
overbodig overlegorgaan. Gemeenten en gewesten
kunnen op andere eenvoudigere manieren
overleggen zonder dat hiervoor een zoveelste
regering of parlement moet worden opgericht. Wij
verwerpen de Brusselse voorstellen die de overheid
veel geld zouden kosten voor een extra structuur
die geen meerwaarde biedt.

De zesde staatshervorming voerde deze nieuwe
instelling in. Het lijkt een instrument om het Waalse
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inspraak
te geven in Vlaanderen en een omweg om Brussel
uit te breiden. Zeggenschap verwerven over de
Brusselse ring en de creatie van een corridor
tussen Brussel en Waals-Brabant lijken de echte
doelstellingen. Alle gemeenten in Vlaams-Brabant,
Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zouden er van rechtswege deel van uit
maken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt
hiermee overeen met de vroegere provincie
Brabant vóór de ontbinding ervan in 1995. Een
samenwerkingsakkoord tussen de gewesten zou de
regels en het voorwerp van dit overleg moeten
vastleggen. Lennik tracht dit alvast te verhinderen.

Alle Vlaams-Brabantse gemeenten motiveren
N-VA – Lennik² roept ook de andere VlaamsBrabantse gemeenten op waakzaam te blijven. We
mogen niet vergeten dat Franstalige Brusselse
politici na de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
deze
nieuwe
Brusselse
hoofdstedelijke
gemeenschap aangrijpen in een poging Brussel
verder uit te breiden.
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Niet kunnen behandelen wegens geen goesting

Erik

• Er was geen snelheidsbeperking ingevoerd

Het rare einde van een gemeenteraad zonder
‘Varia’ werd reeds beschreven in dit nummer.
Eén van de punten die moesten sneuvelen was een
interpellatie over het evenement dat doorging in
Eizeringen op 21 juni onder de naam "Sunset
Terrazza in Chateau Bistro".
Deze interpellatie werd aangekondigd via de pers
maar kon niet doorgaan wegens het wegvallen van
de ‘varia’.
De probleemstelling
Op zondagnamiddag 21 juni werd er een
danceparty georganiseerd in een park gelegen
naast de Ninoofsesteenweg. Enkele inwoners uit
Eizeringen klaagden over het volgende:

•
•
•
•

De geluidsoverlast tijdens examenperiode
Voetgangers op Ninoofsesteenweg
Wildparkeren op Ninoofsesteenweg
Wildparkeren op Luitenant Jacopsstraat

De inwoners meldden dat ze hadden getracht om
burgemeester De Knop en schepen Elpers te
bereiken die beiden ook in Eizeringen wonen, doch
zonder resultaat.

Geluidsoverlast

Gevaarlijke situatie

De bastonen droegen zeer ver en er ontstond
geluidsoverlast voor de buurt.

Met in het achterhoofd dat er normaal gezien (zoals
bij de nieuwjaarsfuif van de KLJ) een minimum aan
regels wordt afgesproken om dergelijke zaken veilig
te laten verlopen (goede afspraken maken beste
vrienden) werd twee maal een persoonlijke
evaluatie gemaakt.

Het is ook moeilijk te begrijpen dat dit festival
georganiseerd werd tijdens de examenperiode,
geen lachertje voor studerende jongeren.
Volgende vragen hadden we graag gesteld maar
de kans werd ons ontnomen door het schrappen
van de varia:

Er kon enkel vastgesteld worden dat er geen
maatregelen genomen waren:

• Waarom werden geen veiligheidsvoorzieningen
afgesproken met de organisatoren?
• Een festival dat eigenlijk voorzien was in Asse,
doch er verboden werd, waarom liet men dit toe
in Lennik?
• Werd de geluidsoverlast gemeten?
• Waarom werd de lokale bevolking vooraf niet
geïnformeerd?

• Auto's stonden in de berm geparkeerd
• In de Luitenant Jacopsstraat kon geen
brandweerwagen passeren
• Er was geen aanwijzing voor de autobestuurders
langsheen de Ninoofsesteenweg
• De ingang van de danceparty was op de
Ninoofsesteenweg
• Er was geen plaats voorzien voor de
voetgangers langsheen de steenweg

Misschien zal men ze beantwoorden in een
volgende gemeenteraad, in september.
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De Lennikse Gronckelman verdient respect
De Lennikse Gronckelman is uniek. Deze belleman,
“stadsroeper”, ludieke gemeentelijke aankondiger,
sinds 2007, mag men ons in andere gemeenten
benijden. Niet in het minst door de enthousiaste
vertolking van deze cultuurfiguur door Emiel
Walravens, die onnavolgbaar gestalte geeft aan de
Lennikse historische advocaat Frans-Jozef De
Gronckel. Hij wordt onder andere verantwoordelijk
gesteld voor het “uitvinden” van het Pajottenland.
De Gronckelman behaalde al knappe posities op
bellemanwedstrijden, waaronder het Belgisch en
Europees kampioenschap.

Wim

Geslaagde aprilgrap
Overigens herinneren we ons dat de nieuwssite
Persinfo.org als 1-aprilgrap een uitgebreid (maar
dus verzonnen) artikel had geschreven waarin de
Gronckelman ontslag zou nemen uit ongenoegen.
Blijkbaar was het verhaal zo geloofwaardig dat
velen erin trapten, dat het onderwerp meer dan
1.500 keer bezoekers online aangesproken had en
tevens voor waarheid werd overgenomen door
andere media.
Onze Gronckelman
werd de laatste jaren
inderdaad
minder
officieel ingezet:

De Gronckelman is geliefd in Lennik, populair, en
zijn optredens spreken de mensen aan. Zijn
ceremoniële functie als aankondiger en opener van
onze gemeentelijke activiteiten en festiviteiten, met
zelfgedichte originele volkse roepteksten – in
rijmvorm, is een vaste waarde geworden. Hij neemt
zijn taak méér dan ter harte. De aanwezigheid van
de Gronckelman bij activiteiten is voor sommigen
zelfs een reden om het niet te missen.

•
•
•
•

2011
2012
2013
2014

5 maal
4 maal
2 maal
3 maal

Op
onze
vraag
antwoordde schepen
van Cultuur Elpers
dat de Gronckelman
in het verleden ook
niet werd vermeld op
affiches en flyers en
dat ze dit dus niet
nodig vindt.

Overgeslagen bij The Wave
Op de recente inhuldiging van het via “Kunst op
Komst” gewonnen kunstwerk The Wave, op 7 juni
2015, was de Gronckelman er niet. Verschillende
mensen stelden zich daar vragen bij. Nochtans had
de werkgroep voorgesteld om hem te betrekken bij
het slotvolksfeest. Immers had de Gronckelman
een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie
en stemoproepen voor de wedstrijd Kunst op
Komst, en was hij zelfs een onderdeel van de radiouitzending op Radio 2 over de Lennikse
kandidatuur, dus een mede-winnaar. De opening
verliep die dag trouwens nogal onduidelijk. De
Gronckelman met zijn bel, verschijning en luide
stem zou dat makkelijk opgelost hebben.

Voor de inhuldiging van “The Wave” was de
Gronckelman wel gevraagd om de activiteit om te
roepen op de marktdag dinsdag voordien. Voor de
inhuldiging zelf was hij niet vrij, beweerde Elpers.
Tja, als je niet gevraagd of geboekt wordt voor een
optreden! Emiel had namelijk geen gemeentelijke
bestelbon gekregen, zoals gewoonlijk.
Mede dankzij de cultuurraad en enkele nietjaarlijkse activiteiten mocht de Gronckelman in
2015 wel al optreden bij de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie, de onthaaldag voor nieuwe
inwoners, de Week van de Volkscafés.

Voor de intergemeentelijke 11-juliviering van 2015
werden de Gronckelman en de Gooikse belleman
opnieuw ingeschakeld als feestelijke openingsact.
Toch is dit optreden niet vermeld op de flyers of
affiches. Het lijkt wel erop dat men niet meer fier is
op de Gronckelman?

De Gronckelman verdient respect en er mag meer
mee uitgepakt worden, “Men zegge het voort, men
zegge het voort”!
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorzitter brengt weinig respect op voor rechten oppositie

Geert

De huidige legislatuur is intussen ongeveer 2,5 jaar
aan de gang. Bij de aanvang ervan werd Koenraad
Ameys (Open VLD) als gemeenteraadsvoorzitter
gekozen. Hij was nieuw in de politiek en had nog
geen enkele ervaring met het reilen en zeilen van
een gemeenteraad.

dit ‘bewust‘ doet om enerzijds sommige leden van
het college bij te springen wanneer deze er niet
meer aan uit geraken of wanneer onderwerpen ter
sprake worden gebracht waarover de Open VLD –
CD&V liever niet praat en om anderzijds – volgens
geruchten – zijn politieke toekomst veilig te stellen.

Krediet bij aanvang van de legislatuur

Een 5-tal flagrante voorbeelden op een rij

Omwille van zijn totaal gebrek aan politieke
ervaring gaf de N-VA - Lennik² fractie hem enkele
maanden krediet en werden geen opmerkingen
gemaakt zodat hij zich in de aanvang van deze
legislatuur dan ook een aantal schoonheidsfoutjes
kon en mocht veroorloven.

1. Het laatste woord voor de oppositie
Het is een gouden regel dat in een discussie tijdens
de gemeenteraad de oppositie steeds het laatste
woord krijgt indien ze dat wenst.
Voorzitter Ameys past deze regel zelden toe, ook
niet wanneer hij er (opnieuw) wordt op gewezen.
Steeds krijgt de burgemeester het laatste woord en
wanneer de oppositie op dat laatste een opmerking
wil geven of een vraag wil stellen, wordt dit
geweigerd en sluit hij onmiddellijk het debat af.

Hij heeft trouwens bij de aanvang van de legislatuur
zelf zijn gebrek aan ervaring toegegeven en om wat
geduld gevraagd.
De eerste 6 maanden hebben wij de voorzitter hier
en daar gewezen op de inhoud van het
Gemeentedecreet en de tekst van het Huishoudelijk
Reglement. Tijdens de eerste maanden van de
huidige legislatuur werd onze N-VA - Lennik² fractie
met het nodige respect behandeld, doch geleidelijk
aan wijzigde de voorzitter zijn houding ten opzichte
van de oppositie en legde hij meer en meer op
onverantwoorde wijze de gemeenteraadsleden van
de oppositie het zwijgen op.

2. Strengere regels voor de varia
Na
een
aantal
gemeenteraden
kwam
gemeenteraadsvoorzitter
Ameys
plots
met
bijkomende regels voor de varia. Dit gebeurde ad
hoc, zonder enige aankondiging of zonder enig
voorafgaand voorstel.
De gemeenteraadsvoorzitter stelde plots dat hij zou
bepalen in welke volgorde de raadsleden een
variapunt konden aanbrengen en wilde van de
fractievoorzitter vóóraf het aantal variapunten per
raadslid weten.

Van kwaad naar erger
We zijn intussen meer dan 2 jaar later en we
moeten vaststellen dat de voorzitter steeds meer de
rechten van de oppositie miskent en slaafs de
‘bevelen’ van de burgemeester volgt.

3. Verplaatsing gemeenteraad omwille van reis
Op de gemeenteraad van februari kondigde
voorzitter Ameys droogweg aan dat de
gemeenteraad van 27 april werd verschoven naar
20 april omdat hijzelf niet kon aanwezig zijn omwille
van professionele redenen. Alle leden van de
gemeenteraad en de mensen van de administratie
die de raad voorbereiden dienden hun agenda aan
te passen om wat later een vakantie bleek te zijn.

Nochtans dient een gemeenteraadsvoorzitter
erover te waken dat de reglementen worden
nageleefd en iedere fractie met het nodige respect
wordt behandeld waarbij ook oppositieraadsleden
de nodige tijd en ruimte krijgen om agendapunten
toe te lichten en variapunten te bespreken.
Herhaalde malen wees onze fractie de voorzitter er
op dat hij neutraal en objectief de gemeenteraad
moet leiden, doch onze herhaalde tussenkomsten
zijn een maat voor niets. Stilaan blijkt nu ook dat hij

Eerst en vooral hoeft een verhindering van de
voorzitter zeker geen verplaatsing in de agenda te
noodzaken.
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Voorzitter brengt weinig respect op voor rechten oppositie

Geert

Indien de voorzitter niet aanwezig zou zijn, wordt
zijn taak overgenomen door het lid met de langste
staat van dienst wat in dit geval Willy Dewaele zou
geweest zijn. Willy is oud-burgemeester én oudvoorzitter met een enorme ervaring én behorende
tot dezelfde politieke partij als de voorzitter.
Ten tweede bleek later dat de voorzitter niet
verhinderd was om professionele redenen maar
omwille van een fietsreis naar Mallorca.
4. Geen varia in de VARIA
Zoals eerder gemeld werd de traditionele ‘Varia’
tijdens de gemeenteraad van 1 juli zonder enige
aankondiging geschrapt na het laatste agendapunt
omdat het warm en laat was en omdat men moe
was. Het was 23:30 en vormde daarmee eerder
een vroeg einde van de gemeenteraad.
5. Amendement vóór het agendapunt
Op dezelfde gemeenteraad werd door de
burgemeester een amendement ingediend op basis
van een voorstel van Kristien Van Vaerenbergh.
Wanneer de agenda van de gemeenteraad het
voorstel van Kristien aansneed onderbrak voorzitter
Ameys onmiddellijk met de melding dat
burgemeester De Knop (open VLD) even wilde
tussen komen. De burgemeester ving onmiddellijk
aan met de aankondiging van een amendement op
het voorstel van Kristien nog vóór Kristien het
agendapunt van N-VA – Lennik² kon voorstellen.

In Lennik heeft de meerderheid gekozen voor een
gemeenteraadslid zonder enige politieke ervaring.
Dit is op zich geen probleem voor zover de
voorzitter zich inwerkt in zijn job, de
gemeentediensten regelmatig bezoekt om alzo de
gemeentewerking onder de knie te krijgen en om
de nodige ervaring op te doen en - met de tekst
van het Gemeentedecreet en het Huishoudelijk
Reglement bij de hand – de gemeenteraden te
leiden met respect voor de reglementen, de kennis
en de inbreng van ieder verkozen gemeenteraadslid.

Nog opmerkelijker was dat het amendement bijna
100% een copy-paste was van het voorstel van
Kristien. Het bestuur wilde absoluut vermijden dat
een voorstel van de oppositie zou worden
goedgekeurd en diende een amendement in dat
eigenlijk een blauwdruk was van het originele
voorstel.

En hier nijpt de laatste maanden het schoentje bij
de gemeenteraadsvoorzitter.

Besluit
In sommige Vlaamse gemeenten wordt de
gemeenteraad geleid door een raadslid van de
oppositie om de objectiviteit en het respect bij het
leiden van een gemeenteraad te waarborgen.

Onze fractie hoopt dat de voorzitter zich vanaf de
eerstvolgende gemeenteraad van september
herpakt en de gemeenteraden leidt op een normale
wijze zoals we het in Lennik in het verleden steeds
gewoon waren.
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De gemeenteraad verlaten
Zoals men reeds vernam verliet onze fractie de
gemeenteraad op maandag 21 juni omdat de
meerderheid niet in voldoende aantal was om een
raad te houden.

Erik

verboden te komen.
Door dit verbod van zijn eigen partij brengt OpenVLD Lennik zichzelf in de problemen, het is niet
onze opdracht om dit te verhelpen.

Niet de eerste keer

Niet de eerste keer²

Tijdens de gemeenteraad van mei deed zich een
identieke situatie voor. De meerderheid telde nog
slechts negen raadsleden op negentien. Raadslid
Willy De Waele (Open-VLD) was verhinderd en
schepen Van Ginderdeuren (Open-VLD) mocht van
zijn partij niet komen.

Een betweterig raadslid van de CD&V was hiermee
niet
akkoord,
hij
verweet
de
oppositie
onverantwoordelijkheid.
Wat het raadslid niet wist is dat zijn eigen partij - net
vier jaar terug - identiek hetzelfde deed.

Willy De Waele had met onze fractie contact
opgenomen en gevraagd of we zouden blijven. Uit
respect voor Willy De Waele (hij werkte in de vorige
legislatuur nauw samen met onze fractie) en om
sommige belangrijke beslissingen niet in het
gedrang te brengen, beloofden we dat de
gemeenteraad kon doorgaan met dien verstande
dat dit geen gewoonte mocht worden.

Op dat moment zat de CD&V in de oppositie.
Schepen Eddy Warrand (Open-VLD) en de
burgemeester lagen in onmin met elkaar en er was
één ziek gemeenteraadslid.
Na het openen van de zitting stelde raadslid Heidi
Elpers voor dat alle oppositieraadsleden de zitting
zou verlaten. Schepen Eddy Warrand ging mee in
op deze vraag. Hierdoor kon de voorzitter enkel
vaststellen dat er onvoldoende raadsleden
aanwezig waren om te kunnen vergaderen. De
voorzitter sloot de vergadering onmiddellijk.

Tijdens de gemeenteraad van mei waarbij we toch
enige erkenning hadden verwacht voor onze
houding, werden de verwijten opnieuw naar ons
hoofd geslingerd.

Het betweterig raadslid van CD&V kan in
het
vervolg
misschien
tweemaal
nadenken.

De maand erop deed zich dezelfde situatie voor:
gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen (OpenVLD) was ziek en schepen Van Ginderdeuren werd

Onderhoud zonder pesticiden
Sinds 1 januari 2015 is het voor
openbare besturen verboden om
pesticiden te gebruiken. Onze
fractie vroeg zich af hoe het nu
precies zit met het gebruik ervan,
want indien de gemeente nog
pesticiden zou willen gebruiken
moet ze hiervoor de toelating
vragen. Gelukkig gebruikt de
gemeente reeds enkele jaren
geen pesticiden meer. De
bevoegde schepen bracht het
goede nieuws dat intussen een

speciale machine is aangekocht
om onkruid te bestrijden met heet
water.
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Erik

N-VA – Lennik² hoopt dat dit
project zal slagen en zal het
dossier blijven opvolgen.
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Kindergemeenteraad Gemeente Lennik afgekeurd

Lien

Voor kinderen in de lagere school
bestaat er in Lennik nog geen
inspraakorgaan. Toch is het
belangrijk dat ook zij hun mening
kunnen geven over bepaalde
zaken in onze gemeente.
Het voorstel werd afgekeurd. Het
is sympathiek, maar teveel werk.
Oefening in democratie
N-VA – Lennik² stelt voor om in
onze gemeente een kindergemeenteraad op te richten. Elk
jaar kunnen er dan verkiezingen
georganiseerd worden voor de
leerlingen uit het 5de en 6de
leerjaar. Dit dient met alle lagere
scholen
georganiseerd
te
worden.
Uit
de
verkozen
raadsleden worden er kinderschepenen en een kinderburgemeester verkozen. Op die
manier weet de gemeente wat er
leeft bij de kinderen en kan ze
haar beleid op hen afstemmen.

Apolitiek samen nadenken

En in Lennik

De kindergemeenteraad is niet
politiek, het is niet de bedoeling
dat politieke thema’s aan bod
komen maar dat ze samen
nadenkt en tips kan geven aan
de gemeenteraad en meer
specifiek aan de schepen van
jeugd.

In andere Vlaamse steden en
gemeenten heeft men al een
kindergemeenteraad opgestart.
Een viertal keer per jaar komt de
Kindergemeenteraad samen om
over zelfgekozen thema's na te
denken. Aangepaste en ludieke
methodes worden gebruikt.

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
14

N-VA – Lennik² wenst
u een zonnige
vakantie toe

De Lennikse Tribune
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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

