30

N-VA – Lennik²

De visie van N-VA – Lennik² op het
Lennikse gemeentebeleid
Oude Trambedding

December 2015

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de dertigste 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
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. 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.

JAARGANG 2015- NR 11

OCMW-raad

Geert

Christel

Jasper

Gun

Ernest

Viviane

Kristien

Erik

Lien

Wim

Chris

Nils

In deze editie:
• Elke maand De Lennikse Tribune!

3

• Gemeenteraad niet betrokken bij opstellen begroting 2016

4

• Huurprijs Oudejaarsfuif KLJ niet fair

5

• Schapen kunnen vegetatie mooi onder controle houden

6

• Nieuwjaarswensen N-VA – Lennik²

7

• Veilig eenrichtingsverkeer in het centrum

8

• Parkeercontroles leveren gemeente geld op

9

• Asfaltwerken net voor de winter

10

• Aanpassing capaciteit Sporthal Jo Baetens

11

• Aanwending pastorie en rouwhuisje Eizeringen

12

• Angst voor terreur viert hoogtij tijdens Jaarmarkt

13

• De variapunten van de gemeenteraad van 23 november (I) 14
• Nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik

16

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)
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•

Lien De Slagmeulder

Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be

Onze OCMW-raadsleden:
•

Chris Van Belle
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•

Ernest Vankelecom

Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
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Viviane Tielemans
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun
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Gemeenteraad niet betrokken bij opstellen begroting 2016

In Lennik zal de begroting zoals steeds worden opgesteld door
het college van burgemeester en schepenen. Het voorstel van
N-VA – Lennik² om de gemeenteraadsleden te betrekken bij de
opmaak van de begroting werd weggestemd door de
gemeenteraad. Een gemiste kans van het minderheidsbestuur
om samen met de oppositie een nieuw positief project voor
Lennik uit te werken.
Normalerwijze stelt het college van burgemeester en
schepenen het budget en de begroting op. Dit wordt nadien
besproken door de budgetcommissie van de gemeenteraad en
uiteindelijk voorgelegd aan de voltallige gemeenteraad.
Nieuw beleidsproject moet gedragen zijn
De Lennikse bestuursmeerderheid is echter in woelige wateren
terecht gekomen waardoor het college van burgemeester en
schepenen nog slechts gesteund wordt door een minderheid
aan gemeenteraadsleden. N-VA – Lennik² vond het dan ook
logisch dat alle gemeenteraadsleden betrokken werden bij het
opstellen van de begroting.
Het minderheidsbestuur laat een kans liggen om samen met de
oppositie een nieuw positief project voor Lennik uit te werken.
Zo loopt men het risico dat de meerderheid van
gemeenteraadsleden de begroting niet zal goedkeuren. Elke
stem zal nodig zijn.
Raakt de begroting niet goedgekeurd, dan kunnen
investeringen en projecten vertraging oplopen. Uiteindelijk
wordt toch een nieuwe begroting noodzakelijk die kan
goedgekeurd worden door een meerderheid in de
gemeenteraad.
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Huurprijs Oudejaarsfuif KLJ niet fair

Geert

Eindejaarstraditie in Lennik
KLJ SML organiseert sinds jaren een
Eindejaarsfuif in eigen gemeente.
Enkele jaren geleden bleek dat de
gemeentelijke feestzaal van SintMartens-Lennik te klein werd waardoor
er uitgeweken werd naar sporthal Jo
Baetens. Maar ook deze ruimte werd
vlug te klein zodat de fuif de laatste
twee jaren in een grote tent plaats vond.
Tent betekent hogere complexiteit

gemaakt tussen een organisatie door een ‘Erkende
jeugdvereniging’ (KLJ SML), een ‘Niet-erkende
vereniging’ en ‘Andere’ (Blits Events).

Het huren, installeren, afbreken van een tent bracht
veel werk, voorbereiding en risico met zich mee en
het weer is wispelturig eind december. Omwille
daarvan wordt opnieuw de voorkeur gegeven aan
de sporthal Jo Baetens. Verder in deze Lennikse
Tribune vindt u meer informatie over de
capaciteitsbeperking.

Volgens het reglement zou een erkende vereniging
de sporthal voor een periode van 4 dagen (omwille
van de voorbereiding en opkuis) kunnen huren voor
een bedrag van € 520 en een bedrijf (‘Andere’ in de
tabel) voor € 1.560.

De huurprijs volgens gemeentelijk reglement

Onze fractie heeft dan ook voorgesteld om omwille
van de duur van 4 dagen de beide huurgelden te
halveren: KLJ zou een bedrag van € 250 en Blits
Events een bedrag van € 750 gevraagd worden.
(Zie tabel)

Het gebruik van de sporthal voor dergelijke
activiteiten werd in het verleden slechts zeer
uitzonderlijk toegestaan (Seniorenfeest, Cyclingmarathon, KLJ-Eindejaarsfuif). Omwille daarvan
werd de huurprijs niet in het reglement opgenomen
en werd deze elke keer per activiteit vastgelegd.

9 stemmen voor, 9 stemmen tegen
Er werd verwacht dat Open VLD & CD&V dit
voorstel zouden steunen. De CD&V heeft immers
verschillende mandatarissen die vroeger zeer actief
zijn geweest in het jeugdverenigingsleven.

Op de laatste gemeenteraad van 23 november
2015 stonden er twee aanvragen tot gebruik van de
sporthal geagendeerd: een aanvraag van Blits
Events voor een ‘Bal à la carte‘ op 26 december
2015 en een aanvraag van de KLJ-Sint-MartensLennik voor haar Eindejaarsfuif op 31 december
2015. Beide evenementen zijn gepland tijdens de
kerstvakantie wanneer de reguliere verhuur voor
sportverenigingen stilligt

Geheel onverwacht stemden de 9 mandatarissen
van Open VLD en CD&V tegen dit voorstel.
De mandatarissen van N-VA – Lennik² (7) steunden
uiteraard dit voorstel, alsmede schepen Filip Van
Ginderdeuren en het onafhankelijk raadslid Kelly
Van Vlaenderen.

Het College van Burgemeester en Schepenen
stelde voor beide organisatoren eenzelfde huurprijs
van € 750 aan te rekenen.

Er waren dus 9 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
De mandataris van het Vlaams Belang onthield zich
waardoor het voorstel verworpen werd en de KLJ
Sint-Martens-Lennik bijgevolg € 500 méér moet
betalen voor de organisatie van haar Eindejaarsfuif.

Standpunt van N-VA – Lennik²
Onze fractie was de mening toegedaan dat er –
zoals bij de verhuur door de gemeente van alle
zalen in Lennik – een onderscheid moest worden

Is dit andermaal een beleid met oog voor en
ondersteuning van het verenigingsleven?
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Schapen kunnen vegetatie mooi onder controle houden

Agenda

Christel

TBD

Wie van Sint-Kwintens-Lennik naar Sint-Martens-Lennik rijdt, merkt
ongetwijfeld aan de rechterkant even voorbij de sporthal, het
overwoekerde wachtbekken op. Dit stuk grond in beheer van de
gemeente Lennik, werd tijdens de vorige legislatuur voorbestemd om
een plek te worden ter ondersteuning van de "koestersoorten". Een
paar vogel- en vlindersoorten zouden daar een verankeringsplekje
kunnen vinden, indien de natuur haar gang zou mogen gaan. Een
middel om het wachtbekken op een natuurlijke wijze te onderhouden,
werd gevonden door de samenwerking met een schaapherder. Zijn
kudde zou de vegetatie onder controle houden, er was geen
onderhoud door de gemeentediensten nodig, de natuur werd een
handje geholpen en het ganse verhaal kostte de gemeente geen cent.
Verloedering van een mooi stukje groen

Gemeenteraad
OCMW-raad
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Gedurende een aantal jaren functioneerde dit systeem opperbest (zie
bijgevoegde foto met schapen). Spijtig genoeg is dat nu niet langer het
geval. Het contact met de herder werd verwaarloosd en het wegblijven
van de schapen betekent woekering van het onkruid. Onze fractie
drong in de gemeenteraad reeds herhaalde malen aan op een
herlancering van dit sympathieke project, maar tot nog toe zonder
resultaat. Nochtans vraagt dit toch écht geen zware inspanning en kan
het resultaat bijdragen tot een fraaie landelijke gemeente met aandacht
voor haar natuurlijke rijkdom.
Tijdens de gemeenteraad van november werd nogmaals gevraagd aan
schepen Elpers (CD&V) of er actie kon ondernomen worden om de
schapen weer ter plaatse te krijgen. Met een beetje goeie wil kan alles
voor 2016 nog in orde gebracht worden. Indien u dus binnen een paar
maanden op het wachtbekken schaapjes ziet grazen, weet u dat het
gezond verstand de bovenhand heeft gehaald!
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N-VA – Lennik²
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Veilig eenrichtingsverkeer in het centrum
In 2014 werd het eenrichtingsverkeer gewijzigd in
verscheidene straten van het centrum. Dit is nog te
weinig ingeburgerd en wordt door automobilisten
onvoldoende gerespecteerd. Regelmatig kan men
overtredingen vaststellen.

Wim

duidelijk zijn of te weinig worden gerespecteerd.
Dan volgde nog een reeks rare argumenten.
“In de sneeuw ziet men op het wegdek
geschilderde pijlen niet”. Dat klopt, maar hoeveel
dagen op een jaar sneeuwt het én blijft deze ook
liggen? Ook verkeersborden kunnen soms door
sneeuw bedekt worden.

Het verkeerd inrijden van een éénrichtingsstraat
kan bijzonder gevaarlijk zijn en andere bestuurders
compleet verrassen. Bovendien is het een zware
overtreding.

“Niet-Lennikenaren komen daar niet”. Op dezelfde
gemeenteraad werd nochtans vernomen dat
volgens de jaarcijfers de parkeerwachters heel wat
bestuurders met nummerplaten uit andere
Europese landen hadden beboet in Lennik centrum.

Oorzaken kunnen zijn: deels pertinente weigering
van sommigen om zich aan de nieuwe situatie aan
te passen en een stuk om te rijden, deels verkeerd
inschatten door bestuurders van de situatie van de
verkeersinrichting die niet altijd heel duidelijk is.

De schepen vond het vervolgens nodig om de
zwakke weggebruikers te beschuldigen: “Er zijn
fietsers die het extra onveilig maken op het
Masiusplein”. Het is wel het bestuur zelf dat een
extra straat trok dwars over het plein en dus ook
over de bestaande fietsbaan.

N-VA – Lennik² is geen fan van een aantal
wijzigingen in het centrum die het huidige bestuur
aanbracht. Hoe dan ook, met de situatie zoals ze is,
ligt de verkeersveiligheid in Lennik ons nog steeds
aan het hart.

Toch extra maatregelen

Eenvoudig constructief voorstel

In de notulen van de gemeenteraad lezen we als
officieel antwoord: “Het verduidelijken van de
rijrichting met wegmarkeringen kan, maar het zijn
de verkeersborden die bindend zijn. In de planning
werd al opgenomen om op het Masiusplein een
extra verkeersbord te plaatsen”.

Vandaar de vraag: hoe kan het gemeentebestuur,
zolang
deze
gewijzigde
rijrichtingsregeling
gehandhaafd blijft, de veiligheid aan deze
eenrichtingsstraten beter afdwingen?
Men kan op het wegdek een pijl schilderen aan de
kruispunten van:

Het extra bord op het Masiusplein komt er met als
uitleg: “het mag niet te verwarrend worden voor de
mensen”.

• Karel Keymolenstraat en Hendrik Ghijselenstraat
• Deken Verbesseltstraat en Karel Keymolenstraat
• Albert Vanderkelenstraat en het Masiusplein

Een bijkomende vraag was: op welke basis kan
men geregeld controles laten uitvoeren op de
overtredingen van het eenrichtingsverkeer in het
centrum, in het bijzonder de genoemde
knelpunten? Zonder controles zijn onpopulaire
regels onvoldoende afdwingbaar, dat leert ons het
parkeerbeleid.

Een persoonlijke controle toont aan dat vele
overtredingen op het eenrichtingsverkeer worden
vastgesteld. Voorlopig nog zonder ongelukken,
maar het zijn geen veilige situaties. Beter
voorkomen dan wachten tot het te laat is.
Beter voorkómen

Antwoord: “De vraag naar controles wordt
doorgegeven aan de politie. De burgemeester zal
dit vragen op het volgende wijkoverleg”. Als
uitsmijter nog een ‘gemotiveerde’ opmerking van de
burgemeester: “We kunnen dit vragen, maar het zal
niet veel helpen. Daar zullen we ons moeten bij
neerleggen”.

Schepen De Muylder (CD&V) en burgemeester De
Knop (Open-VLD) waren het er uiteraard mee eens
dat veiligheid een noodzaak is.
Markeringen op het wegdek zijn slechts indicatief,
niet bindend. En “het signalisatiemodel is correct”.
Het punt is net dat bestaande borden te weinig
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Parkeercontroles leveren gemeente geld op

Gun

N-VA – Lennik² heeft tijdens verscheidene
gemeenteraadszittingen van 2015 een poging
ondernomen om een beeld te krijgen van het
contract dat de gemeente heeft afgesloten met
Optimal Parking Control (OPC). OPC controleert
het betalend parkeren en de blauwe parkeerzones
in onze gemeente. Op de gemeenteraad van
oktober bracht schepen Yves De Muylder (CD&V)
eindelijk een beeld van de status.
De gemeente verdiende in 2014 € 25.224
Parkeerbedrijf OPC schreef vóór augustus 2014
1.817 parkeerretributies uit en vanaf dan tot eind
oktober 2015 nog eens 5.331. Aangezien er op
zon- en feestdagen niet bekeurd wordt zijn er dat
gemiddeld ongeveer 15 per dag. De gemeente
verdiende in 2014 netto ongeveer € 25.000 aan het
contract. De kost zou +/- € 40.000 bedragen terwijl
bekeuringen, parkeermeters en bewonerskaarten in
totaal € 65.154 hebben opgebracht. Schepen De
Muylder meldde dat hij de resultaten van 2015
begin volgend jaar kan doorgeven, we zullen hem
er zeker naar vragen.

De handelsversterkende maatregel verdrinkt
Zoals geschreven in eerdere Lennikse Tribunes zijn
niet alle handelaars en zeker niet alle bezoekers in
Lennik opgezet met de verstrengde invoering van
het betalend parkeren. De Markt durft men overdag
nauwelijks nog te gebruiken en de 20 minuten
gratis parkeren laat de bezoeker niet toe om rustig
zijn of haar inkopen te doen.

€ 65.154 wordt als volgt opgebouwd:

De zogezegde handelsversterkende maatregel
heeft momenteel enkel een positief effect op de
inkomsten van de gemeente, wat origineel niet de
betrachting was. Moet een handelsversterkende
maatregel niet vooral de lokale handel versterken?

• € 8.565 uit 776 retributies in betalende zone
• € 27.630 uit 2.242 retributies in blauwe zone
• € 28.959 uit bewonerskaarten en parkeermeters
3.018 parkeerretributies in 2014

Wat is wel een handelsversterkende oplossing?

Tijdens 2014 werden in totaal 3.018 boetes
uitgeschreven. 776 in betalende zone en 2.242 in
de blauwe zone.

Een correcte en transparante oplossing voor Lennik
centrum lijkt:
• Voor de blauwe zone in Lennik centrum, zoals
bijna in gans België: 2 uur parkeertijd in plaats
van 1 uur, duidelijk, transparant
• In de huidige zone met betalend parkeren
uitbreiding van het gratis parkeren van 20 min
naar 1 uur

Het betalingsgedrag van de bekeurden zag er als
volgt uit:
•
•
•
•
•
•

55%
10%
27%
4,4%
3,0%
0,5%

Spontaan
Voor herinnering
Na eerste herinnering
Na eerste aanmaning
Na tweede aanmaning
In dispuut wegens niet betaling

Op deze manier vermijdt men dagparkeerders én
biedt men een aantrekkelijke oplossing voor
bezoekers die hun inkopen willen doen in de
Lennikse winkels: de ultieme kans op een echte
handelsversterkende maatregel.
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Asfaltwerken net voor de winter

Erik

Onderhouden wegennet noodzakelijk
Volgens de wetgeving kunnen er enkel en alleen
In vorige legislaturen werden er elk jaar een aantal onderhoudswerken worden uitgevoerd. Wat er niet
gemeentewegen onder handen genomen. Tijdens kan is de aanleg van verharde uitwijkstroken van 12
de huidige legislatuur lieten de werken drie jaar op meter lengte wat het plan is van het bestuur. Deze
zich wachten, behalve de aanleg van één privé- uitwijkstroken moeten de voertuigen die in
weg. In recente verslagen van het schepencollege tegengestelde richting gebruik maken van de Grote
wordt melding gemaakt van nakende wegenwerken Vijverselenweg de kans geven elkaar vlot te
passeren.
in Lennik. Net nu de winter er zit aan te komen.
N-VA - Lennik² stelt zich de vraag of dit in winterse Interpellatie van de bevoegde schepen
omstandigheden nog kan gebeuren en of de Schepen Limbourg (Open-VLD) werd hierover
kwaliteit hieronder niet zal lijden.
ondervraagd. Volgens hem is er geen vuiltje aan de
lucht en wenst hij door te gaan met zijn plannen.
Beschermde holle weg verbreden?
Één gepland wegenwerk viel bijzonder op, de Is het nu uit onkunde of slechte wil, feit is dat dit
werken aan de Grote Vijverselenweg. Deze weg bestuur opnieuw de wetgeving aan zijn laars lapt en
gaat van op de Postberg in Sint-Martens-Lennik aldus een mooi voorbeeld stelt voor zijn bevolking.
naar Vijverselen. Dit is een typische holle weg en Op de vraag of de maatregelen op het vlak van
zeer kenmerkend voor het Pajottenland. Dergelijke snelheidsbeperking niet worden teniet gedaan
wegen zijn beschermd, een decreet van 1997 antwoordde de schepen negatief.
verbiedt om holle wegen te wijzigen. Op deze straat Van onze kant gaan we na of we een klacht dienen
zijn tijdens de vorige legislatuur maatregelen in te dienen bij de Bestendige Deputatie en of bij de
genomen om de snelheid te verlagen.
diensten van het Vlaamse gewest (Natuur en Bos).
10
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Aanpassing capaciteit Sporthal Jo Baetens

KLJ SML heeft een aanvraag ingediend om de
Eindejaarsfuif KLJ SML 2015-2016 en Blits Events
heeft een verzoek ingediend om Bal à la Carte te
laten plaatsvinden in de sporthal Jo Baetens.

Gun

beperkt tot 1.200 bezoekers omwille van:
• Het aantal cm nuttige evacuatiebreedte
• Het aantal uitgangen
Een ‘kleine’ Eindejaarsfuif deze keer

N-VA – Lennik² steunt dit voorstel tot goedkeuring
maar vindt het spijtig dat de capaciteit van de
Lennikse eindejaarsfuif moet worden beperkt tot
1.200 bezoekers. De oorzaak hiervan ligt aan het
beperkt aantal uitgangen.

Eerdere edities van de Eindejaarsfuif brachten tot
3.800 bezoekers op de been, potentieel worden er
dit jaar 2.600 de toegang ontzegd. Indien er meer
uitgangen zouden zijn, zou de capaciteit uitgebreid
kunnen worden tot maximum 2.850.

Eenvoudige vergroting van capaciteit kan!

Aan de site van de Sporthal Jo Baetens zijn
verbouwingen gepland die meer dan € 1.500.000
zullen kosten. N-VA – Lennik² stelt voor dat er
fondsen worden voorzien om een aantal nieuwe
nooduitgangen aan te brengen waardoor de
capaciteit van de zaal wordt verhoogd. De muur
aan de zone waar de toestellen worden geplaatst
langs de kant van de parking lijkt een perfecte
locatie om een grote uitgangcapaciteit te creëren.

Naar de toekomst toe stelt N-VA – Lennik² voor om
een aantal maatregelen te nemen ter vergroting van
die capaciteit.
De Sporthal Jo Baetens heeft een totale
oppervlakte van 950 m². De capaciteit wordt door
de brandweer bepaald op basis van 3 criteria:
• De oppervlakte die beschikbaar is voor het
publiek (regel is sterk verschillend per gemeente,
dit kan 1 tot 3 personen per m² zijn)
• Het aantal cm nuttige evacuatiebreedte (regel is
1 cm/persoon)
• Het aantal uitgangen

In geval van fuiven en feesten met een hogere
capaciteit dan 1.200 bezoekers dienen de toestellen
eerst te worden verplaatst.
Op de gemeenteraad van 14 december wordt dit
ingediend als voorstel.

De capaciteit van de Sporthal Jo Baetens wordt
11
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Aanwending pastorie en rouwhuisje Eizeringen

Wim

De oude pastorie in Eizeringen, naast de kerk, is
een gemeentelijk gebouw. Het gelijkvloers wordt
gebruikt als activiteit- en vergaderruimte en de
appartementen boven dienen als noodwoning.
Naast de pastorie is sinds een aantal jaren door de
gemeente een rouwhuisje ingericht dat kan gebruikt
worden om een laatste groet te brengen aan
overledenen, al dan niet gevolgd door een
kerkelijke of burgerlijke uitvaartplechtigheid.

• Wat is de regeling voor het onderhoud van het
rouwhuisje, gebouw van de gemeente?
• Wat is de regeling voor het gebruik van het
gelijkvloers van de pastorie te Eizeringen als
ruimte voor verenigingen?

Beperkt onderhoud

Antwoord van de bevoegde schepen

Ons kwam ter ore dat deze lokalen nooit worden
schoongemaakt door de gemeente behalve als
vrijwilligers er zich over ontfermen. Misschien een
beetje vreemd voor gemeentelijke gebouwen, in het
bijzonder voor het rouwhuisje met zijn respectvereisend karakter.

Het gelijkvloers van de pastorie en rouwhuisje te
Eizeringen wordt (voorbehouden) gebruikt en
onderhouden door de kerkraad.
De oude Pastorie te Eizeringen werd niet als een te
verhuren
locatie
opgenomen
in
het
retributiereglement
m.b.t.
de
zaalen
materiaalverhuur (januari 2014). Indien er hiervoor
aanvragen zouden komen, dan wordt dit voorgelegd
aan het College van burgemeester en schepenen
dat hierover een beslissing neemt.

Vandaar deze vragen aan het College:
• Wat is de regeling voor het onderhoud van de
pastorie
(gelijkvloers),
gebouw
van
de
gemeente?
12
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Angst voor terreur viert hoogtij tijdens Jaarmarkt

Gun

tientallen mensen om zich heen: “Ge gaat het nog
zien hé, als er hier iets gebeurt zal ik het weer zijn
die de schuldige is.”

Terreur tijdens Jaarmarkt Lennik?
Tijdens de jaarmarkt bleken er op de sociale media
verscheidene berichten de ronde te doen over de
“terreur in Lennik”. Eén van de berichten handelde
over een bommelding die zou zijn binnen gekomen
en dat daarom de Jaarmarkt vroegtijdig diende
ontruimd te worden. De bommelding was natuurlijk
pure onzin. Vooral in onze buurgemeenten werd
soms angstig, dikwijls lacherig over de “terreur in
Lennik” gecommuniceerd.

Wanneer men zich als burgemeester niet realiseert
dat dit soort acties en uitspraken het
onveiligheidsgevoel
alleen
maar
negatief
beïnvloedt, vormt er zich duidelijk een probleem.
Bewaking SGI
Tijdens de gemeenteraad van 23 november
kondigde burgemeester Irina De Knop fier aan dat
de bewaking aan het Sint-Godelieve-Instituut er
was gekomen op haar uitdrukkelijke vraag en dat
dit de veiligheid en het veiligheidsgevoel moest ten
goede komen.

Lennik was streng bewaakte zone
Op de 5 belangrijkste toegangspunten van de
Jaarmarkt werden politieagenten gepositioneerd
met machinegeweer om de schouder. Lennik was
plots een hot spot van terreur. Sommigen lachten
met deze tentoonspreiding van macht, anderen
waren er echter niet gelukkig mee.

Wanneer kinderen bij aanvang en einde van de
schooldag geconfronteerd worden met politieagenten met een machinegeweer om de schouder
creëert dit net angst in plaats van een veilig gevoel.

Omroeping op vraag van burgemeester
Een andere en nog grotere oorzaak van het ganse
gebeuren op de sociale media was de mededeling
die de burgemeester liet aankondigen. Daarin
werden marktkramers en verenigingen die een
stand uitbaatten en alle bezoekers nadrukkelijk
verzocht om de Jaarmarkt ten laatste om 14:00 te
verlaten omwille van “veiligheidsredenen”.

Mevrouw de burgemeester,
U bent burgemeester, u staat aan het hoofd van
de lokale politie in uw gemeente, u dient de
verantwoordelijkheid te nemen indien er zich
ongevallen en rampen voordoen. U bent er echter
ook verantwoordelijk voor dat de burger zich
comfortabel en veilig voelt in de gemeente
waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt

Normaal gezien is het eindpunt van de jaarmarkt
13:30. In het verleden hield dit in dat, zeker bij
mindere weersomstandigheden, de kramers vóór
14:00 al hun biezen hadden gepakt en dat de
Lennikse verenigingen tot ongeveer 13:30 hun
stand uitbaatten om dan stapsgewijs hun kraam af
te breken. Ook al gaf de mededeling een andere
indruk, er wijzigde eigenlijk niets.

U had perfect de mogelijkheid om dit gevoel te
creëren, u hebt echter net het omgekeerde
gecreëerd. Waar haalt u het vandaan om deze
maatregelen in te voeren en achteraf nog fier te
verkondigen dat u er van overtuigd bent dat dit het
veiligheidsgevoel ten goede komt.

Deze actie creëerde een golf van verontwaardiging,
vele vragen, activiteit op sociale media. De stand
van Vriendenkring ‘t Rakkertje diende vroegtijdig
haar stand af te breken en alles te verhuizen naar
de gemeenteschool in Eizeringen om daar verder
de bestelde pannenkoeken te bakken.

Of is het uw steeds weerkerende profileringsdrang
die aan de oorzaak ligt van het nu véél grotere
onveiligheidsgevoel dat heerste bij kinderen en
volwassenen in onze gemeente.
Het voorbije jaar was in ons land het risico op een
overlijden bij het paardrijden of als gevolg van een
elektrische krultang die in bad valt, groter dan bij
een aanval door IS-fanatici.

Daarenboven liet de burgemeester zich tijdens de
Jaarmarkt opmerken door een luide uitspraak met
13
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 november(I)
Op het einde van elke gemeenteraad volgt het
hoofdstuk ‘varia’. Hierin kunnen leden van de raad
vragen stellen of informatie meedelen. De punten
aangehaald in de varia worden spijtig genoeg niet
opgenomen in het verslag van de gemeenteraad.
N-VA – Lennik² brengt deze wel onder in een
verslag.

Gun

dat er dringend nieuwe meubels moeten
voorzien worden "gelet op de vele feesten die
vanaf oktober opnieuw worden georganiseerd".
Intussen zijn we bijna december en is dit nog
steeds hoogdringend. Schepen Limbourg (OpenVLD) bevestigt de hoogdringendheid en
bevestigt dat de nieuwe tafels en stoelen dra
zullen worden geleverd.

Irina De Knop (Open-VLD)

• De huiskamervoorstellingen zijn al jaren een
mooi alternatief om zonder eigen cultuurcentrum
toch culturele voorstellingen naar Lennik te
halen, ook al is het dan voor een kleine groep
gegadigden. Daarom is de promotie ook beperkt.
Toegangsprijs bedraagt € 7,00 en wordt gebruikt
voor het betalen van drank en versnaperingen.
De gemeente betaalt het optreden. Het budget
van de volgende huiskamervoorstelling is het
dubbele van de vorige, waar komt dit verschil
vandaan? De huiskamervoorstellingen worden
georganiseerd door de dienst Vrije Tijd, die let
op een gevarieerde programmatie. Maar de
ondersteuning
van
een
gespecialiseerd
cultuurbeleidscoördinator,
de
vroegere
gedragenheid en de betrokkenheid vanwege o.a.
de cultuurraad bij de selectie zijn de laatste tijd
weggevallen, kan de cultuurraad in de toekomst
ook opnieuw betrokken worden?

• Uitzonderlijk vraagt burgemeester Irina De Knop
(Open-VLD) het woord bij de aanvang van de
varia. De burgemeester wil de situatie rond de
terreurdreiging in Lennik schetsen. Ze informeert
de gemeenteraad dat alle communicatie is
gevoerd in samenspraak met de lokale politie en
het jaarmarktcomité. Er werd beslist om 5
ingangspunten extra te bewaken en de jaarmarkt
niet langer te laten duren dan normaal.
Filip Rooselaers (Vlaams Belang)
• Filip Rooselaers (VB) merkt op dat de verhoogde
terreurdreiging misschien ook de herinvoering
van de schepen van militie noodzaakt,
alluderend op de situatie van Filip Van
Ginderdeuren (Open-VLD) en de manier waarop
Edyy Warrand (Open-VLD) tijdens de vorige
legislatuur werd opzij geschoven door Open-VLD
Lennik. Dit humoristische intermezzo wordt door
de gemeenteraad duidelijk gesmaakt.

• In Zevenaar (de laatste woonplaats van de in
Lennik geboren Andreas Masius) is een boek
over Andreas Masius voorgesteld. De gemeente
Lennik was anderhalve maand op voorhand
uitgenodigd, maar niemand van het bestuur is
hierop ingegaan. Enkel een aantal leden van de
cultuurraad en van de Masiuskring toonden zich
present. De Burgemeester van Zevenaar
beklemtoonde een aantal maal dat hij het spijtig
vond dat er geen officiële vertegenwoordiging
van Lennik aanwezig was (terwijl hijzelf wél naar
Lennik was gekomen eerder dit jaar).
Burgemeester De Knop (Open-VLD) meldde dat
de uitnodiging slechts een viertal weken eerder
werd ontvangen en dat het niet paste in de
agenda van geen enkele van de bestuurders.

Irina De Knop (Open-VLD)
• Ook de beveiliging aan de scholen wordt
uitgebreid verklaard door burgemeester Irina De
Knop (Open-VLD). De burgemeester spint een
lang relaas en is duidelijk héél fier over de
manier waarop ze de veiligheid van Lennik heeft
gegarandeerd in deze gevaarlijke terreurtijden.
Wim
• Het zaalmeubilair van de feestzaal van sporthal
Jo Baetens is al jaren versleten. Ondertussen
worden de schragen en onaangenaam lage
kuipstoelen gebruikt die eigenlijk voor de
uitleendienst dienen. In een verslag van het
schepencollege in september wordt vastgesteld
14
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 november(II)
Wim

Gun

alweer graag een lang antwoord geven en ging
niet in op het voorstel.

• De ruime buurt van de Dekenij was uitgenodigd
op de buurtbabbel over de inrichting van de
dekenijtuin. De opkomst van de buurtbewoners
was beperkt. De dekenijtuin in het centrum is er
voor de hele bevolking, en hoeft niet beperkt te
worden tot enkel de buurt. Hiervoor heeft het
bestuur ook reeds een professioneel uitgewerkt
plan. Na drie jaar wil men nu opnieuw van nul
beginnen, hoewel de suggesties opnieuw in
evidente richtingen gaan. Een infoavond over
een tuin laat in de avond tijdens de winter
wanneer het donker is, laat niet direct toe om de
tuin te bewonderen. Niet elke geïnteresseerde
had de tuin al gezien. In het vervolg dient zeker
ook de cultuurraad uitgenodigd te worden. De
aanwezigen werden gevraagd hun e-mailadres
achter te laten, worden in de toekomst enkel de
mensen die deze keer aanwezig waren opnieuw
uitgenodigd
en
geïnformeerd?
Schepen
Limbourg (Open-VLD) kon nog niet meedelen
hoe de procedure verder zal verlopen, de ganse
buurt zal opnieuw worden uitgenodigd.

• Dank voor de actie aan de Coudenborre. Heel
snel na het aanbrengen van het agendapunt
door N-VA – Lennik² werd de site opgekuist.
Bevoegde schepen Johan Limbourg (Open-VLD)
meldt dat de eerste opkuis is uitgevoerd, maar
dat het de bedoeling is om ook het water
opnieuw te laten vloeien. Dit kan nog wel wat tijd
in beslag nemen.
Christel
• Gedurende een aantal jaren functioneerde het
beheer van het wachtbekken, een plek ter
ondersteuning van de "koestersoorten“, heel
goed. Spijtig genoeg is dat nu niet langer het
geval.
Het contact met de herder werd
verwaarloosd en het wegblijven van de schapen
betekent woekering van het onkruid. Schepen
Heidi
Elpers
(CD&V)
schuift
de
verantwoordelijkheid in de schoenen van Karel
Van Belle, oud facility Manager van de
gemeente die onlangs ontslag heeft genomen.
Geert De Cuyper meldt dat door het slechte
beheer de groendiensten eerst nog een grondige
maaibeurt zullen moeten uitvoeren. Hij vult aan
dat hij nog steeds contacten heeft met herders
en deze wil ter beschikking stellen. Schepen
Elpers (CD&V) toont echter geen interesse in het
aanbod.

• In Lennik wordt normaal rond de start van het
schooljaar de straatbelijning hernieuwd, intussen
drie maand later zijn de zebrapaden nog amper
zichtbaar. Op diverse plaatsen in de gemeente is
geen zebrapad meer zichtbaar. Schepen
Limbourg (Open-VLD) hoopt zo snel mogelijk de
datum waarop de straatbelijning wordt vernieuwd
te confirmeren.

Geert
• De Lennikse milieuraad wordt onvoldoende
ondersteund en gestimuleerd, wat de werking
erg bemoeilijkt. Bevoegde schepen Heidi Elpers
(CD&V) wordt uitgelegd hoe men in het verleden
te werk ging wat resulteerde in een hele actieve
Milieuraad mét daadkracht. Volgens de schepen
waren er geen agendapunten en is er geen
interesse bij de leden en de verenigingen …..
zodat er geen noodzaak is in een milieuraad. Dit
is een uitzonderlijke uitspraak voor een schepen
van milieu. Heeft het college van burgemeester
en schepenen dan geen ‘milieuprogramma’ dat
ze wenst uit te voeren?

Gun
• Actie van de politie “Één dag niet” is een goed
initiatief voor inbraakpreventie. Wanneer de
politie langs gaat bij de bewoners en een brief in
de brievenbus stopt met de uitnodiging voor een
infoavond diezelfde dag nog, is het niet
verbazend dat er amper mensen komen
opdagen. Mensen komen ‘s avonds thuis en bij
het openen van de brievenbus merken ze dat de
infoavond reeds aan de gang is. Wanneer men
de tijd en energie stopt in het organiseren van
een infoavond nodigt men best de burgers op
voorhand uit. De burgemeester hoorde zichzelf
15
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Nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik

Geert

N-VA – Lennik²
U wordt van harte uitgenodigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
Lennik² en N-VA Lennik
sprekers Johan Vermeersch en Geert De Cuyper

Zondag 31 januari 2016 om 11:00 u
«De 7», Vanderkelenstraat 7, 1750 Lennik
U kan genieten van een drankje en rechtstreeks in gesprek treden met de leden van
N-VA – Lennik²

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

Erik

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.

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.

Professionalisme
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
onderwerpen die niet onder hun bevoegdheid vallen
16
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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

