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Open brief
Beste Lennikenaar,
Beste politiek geïnteresseerde burger,
Wanneer ik op 12 oktober vorig jaar mijn ontslag indiende als lid van de LB-fractie (Open-VLD) en
meteen ook de schrapping vroeg als lid van de Open-VLD was ik mij er terdege van bewust dat ik
een zware beslissing had genomen en dat ik hiervan de gevolgen zou dragen. Ik besliste toen dat
ik voortaan als onafhankelijke zou zetelen in de Lennikse gemeenteraad.
Mijn beslissing waar ik lange tijd over piekerde en waar ik nog steeds achter sta, vergde veel van
mij. Ik ben nog steeds gelukkig dat ik die beslissing heb genomen.
Zoals ik toen in mijn persmededeling heb meegedeeld wenste ik niet met modder te gooien naar
mijn ex-partijleden. Ondanks zware verwijten die mij werden toegestuurd tijdens de
gemeenteraden door notoire leden van de partij, de ronduit schandalige teksten van
bestuursleden van mijn vroegere partij op de sociale media en soms ook gewoon op straat door
mensen die nauw bij de partijtop staan, heb ik mij steeds gehouden aan mijn voornemen om niet
na te trappen.
Evenwel kwam ik in de korte periode dat ik als onafhankelijke zetelde tot het besef dat zetelen als
onafhankelijke niet zo evident is wanneer men niet kan terugvallen op collegagemeenteraadsleden, alleen al voor morele steun.
Ik besliste toen om contact op te nemen met de andere onafhankelijke partij die onze
gemeenteraad rijk is namelijk Lennik². Deze partij, vroeger Lennik2000, is reeds meer dan twintig
jaar prominent aanwezig in de gemeenteraad en toonde ook dat ze verantwoordelijkheid durft te
nemen.
De meeste mensen kende ik al zeer goed. We hadden immers nog samengewerkt tijdens de
vorige legislatuur. Ik had steeds de indruk dat deze groep stevig gestructureerd is, een
vriendschappelijk geheel vormt en een partij is waar men rekening houdt met de mensen en
respect toont voor meningen.
Tijdens de laatste drie jaar zag ik ook dat Lennik² samen met de N-VA een oppositie voert die men
nog nooit zag in Lennik. Hierdoor was ik nog meer overtuigd van hun daadkracht.
Ik richtte de vraag aan Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van Lennik², om te kunnen deel
uitmaken van Lennik². Hierop kwam een positief antwoord.
Het bestuur van Lennik² had geen probleem rond mijn kandidatuur. Voortaan zal ik dan ook lid
zijn van deze partij en zetelen in de fractie N-VA - Lennik².
Kelly Van Vlaenderen
Gemeenteraadslid
Lennik²
N-VA - Lennik² - fractie
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Uitbreiding betalende zone bijna goedgekeurd
Tijdens de gemeenteraad van januari ontaardde een
eenvoudig voorstel van schepen Yves De Muylder
(CD&V) in een discussie van meer dan een half uur. De
discussie was eerder grappig dan bitsig, vooral door de
houding en de verklaringen van de bevoegde schepen.
Zich oriënteren op de weg verloopt blijkbaar heel wat
complexer dan in de lucht.
Het voorstel op zich
Schepen van mobiliteit Yves De Muylder (CD&V) wilde
op de gemeenteraad een nieuw parkeerreglement laten
goedkeuren. De aanpassingen aan het reglement
hielden rekening met zowat alles wat N-VA – Lennik²
reeds meer dan 2 jaar benadrukt. N-VA – Lennik² was
van plan om dit voorstel goed te keuren, ware het niet
dat er een aantal lapsussen in geslopen waren met
verregaande gevolgen.
Schepen de Muylder verklaarde dat hij de afbakening
van de betalende en de blauwe zone niet wilde wijzigen
terwijl zijn voorstel dat wel deed. Het kostte heel wat
tijd om hem zijn misser te doen inzien. De afbakening
van de betalende zone zou in de Frans
Vandersteenstraat tot aan Drukkerij Heremans en
Apotheek Lories reiken en in de Karel Keymolenstraat
tot aan Schoenmaker Jan.
Hilariteit in de raadzaal
De (aangename) discussie zorgde voor een aantal
komische situaties waarin de schepen zich soms van
straatnaam vergiste maar vooral er verkeerdelijk van
uitging dat een aantal huizen die op de markt gelegen
zijn zich op een zijstraat zouden bevinden. Zowel voor
de Frans Vandersteenstraat als voor de Karel
Keymolenstraat verwarde de schepen de huisnummers
van de Markt met deze van de zijstraat. Schepen De
Muylder herhaalde verscheidene malen “het is een
visuele vaststelling”, we vragen hem nog wel wat hij
daar exact mee bedoelt.
Uitstel naar gemeenteraad van 22 februari
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) stelde een
aantal maal voor om de goedkeuring van het reglement
uit te stellen naar de volgende gemeenteraad. Echter
schepen De Muylder (CD&V) wilde toch een
goedkeuring om een aantal nieuwe borden te kunnen
bestellen. De schepen verliet de gemeenteraad om zich
ter plaatse van de toestand te gaan vergewissen.

Gun

De afbakeningsborden voor de betalende zone staan op
de juiste plaats. In het voorgestelde reglement echter
wordt de betalende zone groter. Bijhorende foto maakt
duidelijk welke impact dit zou teweeg gebracht hebben.
Gehakketak
Schepen Limbourg (Open-VLD) wilde zijn licht ook laten
schijnen op de zaak en maakte de ietwat belachelijke
opmerking dat het om gehakketak ging.
Investering in parkeerautomaten
De borden staan correct, de tekst die werd voorgelegd
op de gemeenteraad was dat niet. Indien we deze
zouden hebben goedgekeurd zou er tot aan Drukkerij
Herremans in de Frans Vandersteenstraat en tot aan
Schoenmaker Jan in de Karel Keymolenstraat betalend
parkeren worden ingevoerd én zou schepen De Muylder
(CD&V) moeten hebben investeren in nieuwe
parkeerautomaten. Gewoon wat gehakketak volgens
schepen Limbourg (Open-VLD).
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Huidig beleid schaadt ons welzijn
Lennik – centrum van het Pajottenland – is een
landelijke gemeente met veel groen, een actieve
middenstand en een levendig verenigingsleven, met
erfgoedpareltjes zoals het Kasteel van Gaasbeek, Prins,
de Schepenbank, de Dekenij, …

Geert

37% – Slechts één gemeente doet nog slechter
De eerste vraag van de enquête peilde naar de
tevredenheid over de huidige burgemeester. Op de 308
gemeenten in Vlaanderen behaalde Irina De Knop
(Open-VLD) plaats 307 met een score van 3,7 op 10. Een
absolute onvoldoende! Enkel Denderleeuw doet het nog
slechter.

Een gemeentebestuur heeft de politieke opdracht te
zorgen voor dit erfgoed én voor het welzijn van de
Lennikenaren. Tot voor een zestal jaren was het peis en
vree in ons Lennik. Op bestuurlijk vlak werd er
samengewerkt om tot resultaat te komen. Sindsdien
ging het echter zwaar bergaf met het politiek beleid in
onze gemeente.

Uit het volledige rapport blijkt dat de Lennikenaar aan
het college 4 op 10 toekent. De aanpak van de
criminaliteit en de kleine overlast, het financieel beheer,
de verkeersveiligheid, het onderhoud van wegen en
voetpaden, enz. scoren allemaal slecht tot héél slecht.
35% van de kiezers meldt ook dat als er opnieuw
gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, ze niet meer
op dezelfde partij zou stemmen.

Voor de eerste maal in de Lennikse geschiedenis werd
de bestuursmeerderheid herhaalde malen in de
minderheid gesteld en werd onze gemeente moeilijk
bestuurbaar. De uitgestoken hand van onze fractie om
via de gemeenteraad het beleid van de gemeente mede
verder richting te geven, werd halsstarrig geweigerd.

Deze peilingcijfers zijn harde realiteit, we ervaren dit al
3 jaar lang in de gemeenteraad.

Een bocht van 180°

Gelukkig zijn er ook positieve signalen

Ondanks zeer harde en onvriendelijke uitlatingen van
Lennikse Open-VLD-kopstukken aan het adres van de
zich intussen onafhankelijk verklaarde schepen Filip Van
Ginderdeuren met als kernpunt dat hij nooit zijn
schepenbevoegdheden zou terugkrijgen, verscheen er
plotseling op vrijdag 22 januari een deus ex machina ten
tonele. Nationaal Open-VLD-voorzitter Gwendolyn
Rutten ging zich met de plaatselijke Open-VLD-afdeling
bemoeien met als resultaat dat schepen Filip Van
Ginderdeuren plotseling zijn bevoegdheden terugkreeg
en zich opnieuw officieel bij de bestuursmeerderheid
aansloot. Veel is er echter nog onduidelijk aangezien
schepen Van Ginderdeuren tot nog toe weigerde plaats
te nemen tussen de andere leden van het
schepencollege.

En dat is ons verhaal, dat van N-VA - Lennik². Tijdens de
eerste helft van deze legislatuur werden op de
gemeenteraad in totaal 212 agendapunten aangebracht
door de fractie van N-VA - Lennik². Op vele
gemeenteraden lag het aantal agendapunten ingediend
door de oppositie hoger dan het aantal punten
ingediend door het bestuur
Kelly Van Vlaenderen is na overleg toegetreden tot
Lennik² en maakt dan ook deel uit van onze fractie in de
gemeenteraad (van 7 naar 8 leden).
N-VA – Lennik² vormt de grootste
fractie in de gemeenteraad:
N-VA – Lennik²
Open-VLD
CD&V
Vlaams Belang

Eén oorzaak is duidelijk
Er zullen verscheidene redenen zijn, doch één van de
voornaamste redenen is dat nationaal Open-VLDvoorzitter Gwendolyn Rutten en burgemeester Irina De
Knop de dag voordien op de hoogte werden gebracht
van de zeer slechte resultaten van Lennik in De peiling
van Het Nieuwsblad omtrent de burgemeester en de
werking van het bestuur.

8 zetels
6 zetels
4 zetels
1 zetels

Zoals in de voorbije periode zal onze fractie met haar
kritische kijk op dit gemeentebestuur het politieke
wanbeleid in de gemeente verder opvolgen en met haar
constructieve voorstellen bijsturen waar nodig en waar
mogelijk.
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Agenda 2016 werd te laat gepland
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In een organisatie of bedrijf waar men op
regelmatige basis (bijvoorbeeld om de
maand) een vergadering plant zou men er
van uitgaan dat er tegen de vergadering van
de maand november een agenda wordt
voorgesteld voor het volgende jaar.
De eerste vergadering vond reeds plaats

Niets daarvan bij ons bestuur. Pas bij de
aanvang van de gemeenteraad van 25
januari
werd
een
voorstel
met
vergaderagenda beschikbaar gesteld. Op de
site van de gemeente Lennik was het eind
januari nog steeds vruchteloos zoeken naar
de vergaderagenda van 2016.
Niet in maart en twee maal in april
In het voorstel zat een rariteit verwerkt. Zo
wordt de gemeenteraad van initieel 28
maart verschoven naar 11 april. 28 maart
bevindt zich in de paasvakantie. Door het
laattijdig plannen van de agenda was er
intussen telkens minimum 1 raadslid van de
meerderheid dat niet aanwezig kon zijn op
de weken net vóór of net ná 28 maart.
Gezien de heel krappe meerderheid dient
telkens elk gemeenteraadslid van de
meerderheid aanwezig te zijn om nog een
meerderheid te hebben en de raadszitting
geldig te laten doorgaan.

In april wordt er dus op 2 weken tijd 2 maal
vergaderd, net genoeg tijd om de notulen te
maken van de eerste en de agenda te
versturen van de tweede met een
waarschijnlijk heel povere agenda.
Een overzicht

OCMW-RAAD
NIEUWJAARSRECEPTIE LENNIK² & N-VA LENNIK
MOSSELFESTIJN N-VA – LENNIK²

In bijgevoegd overzicht vindt u alvast de
agenda van de gemeenteraad en het OCMW
en van de belangrijkste feesten en
festiviteiten in Lennik gedurende 2016.

Op deze manier kan u uw agenda al
aanvullen
met
de
voornaamste
evenementen.

LENNIKSE FEESTEN
NAJAARSETENTJE N-VA – LENNIK²
JAARMARKT LENNIK
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Hoge nood en niet alleen aan deuren in de sporthal
Onze fractie dringt al lang aan op een oplossing voor de
sporthal. De sporthal staat er intussen reeds meer dan
dertig jaar en is dringend aan vernieuwing toe.

Erik

schadegeval tijdens de nieuwjaarsfuif en het moedwillig
blokkeren van één van de nooddeuren.

Het huidige gemeentebestuur wenst momenteel enkel
fors te investeren in de feestzaal van de sporthal voor
een bedrag van maar liefst € 1,2 miljoen terwijl de rest
aan het verkommeren is.
Zo was er in de maand november een lek in het dak van
de sporthal zodat een competitiematch volleybal moest
worden stilgelegd en de Lennikse ploeg dreigde een
forfait aan haar broek te krijgen. Het lek is nog steeds
niet hersteld. Momenteel zijn de meeste toestellen
afgekeurd waardoor men zich terecht kan afvragen of
het allemaal nog veilig is.

Controle kan
Onze fractie is er nu nog meer van overtuigd dat net
zoals tot voor enkele jaren het geval was, de uitbater
van de cafetaria moet kunnen wonen in het
woongedeelte van de sporthal, desnoods gratis. Op die
manier is er permanent iemand aanwezig, is de sociale
controle ook veel groter en kan elke avond de sporthal
worden gecontroleerd op schade.

Hoge nood en niet alleen aan deuren
Tijdens de zomermaanden werden de nooddeuren
beschadigd bij een poging tot inbraak. Men moest
vliegensvlug nieuwe nooddeuren plaatsen.

Momenteel woont er niemand maar geeft men wel
maandelijks € 300 aan de uitbater om een controle uit te
oefenen. Het lijkt erop dat het verhaal van de sporthal
een "never ending story" zal worden en dat
de maatregelen op zich blijven wachten.

Ook bleek dat men een nooddeur van buiten uit kon
openen, en heeft men ook vastgesteld dat er personen 's
nachts binnenkwamen. Het bestuur verwijst naar een

Honden aan de leiband
Eind december werden in Eizeringen eigenaars van
schapen en kleinvee opgeschrikt door twee loslopende
honden. Er was nergens een eigenaar te bespeuren. Op
24 december werden op drie plaatsen schapen
aangevallen terwijl er op 28 december twee schapen
werden doodgebeten.

Erik

Eerst lachte ze de opmerking een beetje weg, maar
klaarblijkelijk had zij wel gehoord van de zaak en vond ze
het niet nodig om zelf op te treden.
Maatregelen noodzakelijk
Wij hebben er nogmaals op gewezen dat dergelijke
situatie zeer gevaarlijk is en we ons niet kunnen
indenken wat er kan gebeuren. Wettelijk moet zelfs een
kleine Pekinees steeds aan de leiband lopen!

Op de gemeenteraad van januari werd deze zaak ter
sprake gebracht. Volgens ons kan het niet dat twee
honden (een Schepershond en een Bouvier) zo maar
hun gang kunnen gaan en dit tot tweemaal toe. Er
moeten absoluut maatregelen worden getroffen om
erger te voorkomen. Men kan zich al inbeelden wat er
kan gebeuren als deze loslopende honden plotseling een
fietser, een jogger, een kind zouden tegenkomen op hun
rooftocht. Wie staat er in voor de schade?

Wij vragen niet dat deze honden een spuitje krijgen
maar wel dat de garantie wordt gegeven dat dat de
eigenaar van de honden de garantie geeft dat ze op zijn
domein blijven.
Op dinsdagavond 2 februari omstreeks 21:00 werden
dezelfde honden opnieuw gespot in de Marktstraat en in
de Breynaertstraat, op 2 minuten van de plaats waar ze
op 28 december 2 schapen hebben doodgebeten.

Hoofd van de lokale politie
Er werd gevraagd aan de burgemeester, hoofd van de
politie, of er maatregelen zijn genomen om dit te
voorkomen?

Moet er echt nog iets gebeuren?
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37% – Slechts één gemeente doet nog slechter
Eind januari pakte Het Nieuwsblad uit met "het
gemeenterapport“. De peiling vormde een poging om
halverwege de legislatuur een beeld te krijgen van wat
de bevolking in Vlaanderen vindt van haar huidig
gemeentebestuur. Na 3 jaar hebben de burgers immers
de tijd gehad zich een duidelijke opinie te vormen over
de manier waarop hun gemeente wordt geleid. De
meeste bestuursploegen zitten nu immers op
kruissnelheid en hebben al ruimschoots de tijd gehad
om hun visie in concrete acties om te zetten.

Christel

lijkt dat niet aan de orde. Burgemeester De Knop heeft
immers de reden van de ontevredenheid al gevonden:
Het is de schuld van de oppositie en van de politieke
toestand in Lennik! Dat het overgrote deel van die
politieke toestand door haar onverzettelijkheid is
ontstaan, vergeet ze er voor het gemak bij te vertellen.
De afwezigheid van Schepen Van Ginderdeuren (OpenVLD), de herverdeling van zijn bevoegdheden, zijn
terugkeer - eerst niet en daarna weer wel in het gareel
van de Open VLD – CD&V meerderheid, het budget van
2016 dat niet goedgekeurd raakt, allemaal
gebeurtenissen die in 2015 het politieke leven in Lennik
dooreen hebben geschud. Maar dit heeft niets te
maken met de onderwerpen die in de enquête naar
boven kwamen. Een dissidente Schepen is voor vele
mensen een "fait divers", en zeker niet cruciaal voor de
tevredenheid over een burgemeester en haar ploeg.
Om de slechte cijfers uit te leggen zijn andere
argumenten nodig.
Inhoud van de tevredenheidsenquête
Over het sport- en cultuuraanbod zijn de inwoners van
Lennik nog overwegend tevreden. Voor dit aanbod zijn
trouwens de vele verenigingen verantwoordelijk en
speelt de gemeente regelmatig een ondersteunende rol.
Pittig detail, dit zijn de bevoegdheden die Schepen Van
Ginderdeuren uit handen werden genomen.

De stem van het volk heeft het altijd bij het rechte eind
Niet te verwonderen dus dat wij met veel interesse de
krant van 30 januari hebben gelezen. Hoe hebben de
Lennikenaren hun bestuur beoordeeld? Als oppositie
hebben wij een duidelijk beeld van hoe de gemeente
wordt geleid, maar het is toch altijd bijzonder
interessant om rechtstreeks ‘de stem van het volk’ te
horen.

Waar veel meer mensen het oneens zijn met de aanpak
van de bestuursploeg, is in de bestrijding van kleine
criminaliteit, overlast en het beheer van de
gemeentekas. En helemaal bergaf gaat het met de
verkeersveiligheid die met bijna 70% ontevreden
inwoners de kroon spant.

En die stem was luid en duidelijk. Met een score van 3,7
op 10 heeft burgemeester De Knop (Open-VLD) de op
één na slechtste beoordeling in gans Vlaanderen. Het
volledige gemeentebestuur heeft een iets minder slecht
cijfer en kreeg 4 op 10. Minder slecht, maar toch nog
duidelijk onvoldoende. Burgemeester Irina De Knop gaf
in het Nieuwsblad toe dat ze erg geschrokken was van
die cijfers, ze lag er “wakker van”.

Veiligheid – van bepalend belang voor de levenskwaliteit in een gemeente – verdient in de huidige
context wel degelijk extra aandacht in het
meerjarenplan van burgemeester De Knop en haar
ploeg. Aan de beleidsdoelstelling "veiligheid in de
gemeente" wordt voor 2016 welgeteld € 52.000
besteed.

Tijd voor wat bezinning?

Ter vergelijking : de vernieuwing van enkel de feestzaal
van de sporthal mag € 1,5 miljoen kosten, de renovatie
van de gemeenteschool in Eizeringen wordt € 1,4
miljoen toebedeeld.

Wanneer een bestuur zwaar teruggefloten wordt door
de mensen die het moet vertegenwoordigen, is het
misschien tijd om de koers bij te stellen. Spijtig genoeg
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De verkeersbordencarrousel van Lennik
Door de complexe aanpassingen die uitgevoerd
zijn op de markt van Lennik staan er intussen heel
veel verkeersborden. Het is geen nieuws wanneer
we vertellen dat er reeds tientallen
verkeersborden werden aangereden, een aantal
keer volledig omver gereden.
In een poging van schepen Yves De Muylder
(CD&V) om toch één of twee palen uit te sparen,
heeft hij wel héél rare constructies in elkaar
gestopt.
Verkeersbordentotem
Wanneer U de markt oprijdt naast Prins, trots van
Brabant, wordt u geconfronteerd met het
verkeersbordallegaartje getoond op de foto
hiernaast. Vele weggebruikers gaan creatief om
met deze constructie maar in theorie laat deze
constructie zowel per fiets of bromfiets als met de
wagen u niet toe om
correct
de
verkeerswetgeving te volgen.
Betekenis van de verkeersborden
• Verbodsbord C1
Verboden richting voor iedere bestuurder
• Gebodsbord D1
Verplichting de door de pijl aangeduide richting te
volgen voor iedere bestuurder
• Gunstbord M5
Fietsers en bromfietsers klasse A vormen de
uitzondering
Uitzondering van?
Volgens gunstbord M5 mogen fietsers en bromfietsers klasse A de uitzondering maken op het
verkeersbord D1 dat er zich boven bevindt.
Op deze manier begaan fietsers en bromfietsers
klasse A echter wel een zware overtreding want
ze gaan in tegen verkeersbord C1 dat hen
verbiedt de straat in te rijden. Voor wagens is er
geen gunstbord dus is er sowieso een zware
overtreding. Kan u nog volgen?
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Nieuwjaarsreceptie Lennik² en N-VA Lennik

Zondag 31 januari vond traditiegetrouw de laatste
politieke nieuwjaarsreceptie in Lennik plaats, deze van
N-VA – Lennik².

Erik

Vervolgens bracht oud-gemeenteraadslid Fried Ringoot
een ludieke kanttekening op de melodie van “Er was een
tijd” van Miel Cools die u op de volgende pagina kan
terug vinden.

Op deze nieuwjaarsreceptie wordt elke Lennikenaar
uitgenodigd, er was dan ook veel "schoon" volk komen
opdagen.

Tenslotte gaf Johan Vermeersch zijn visie over de
maatschappelijke veranderingen in Sint-Jans-Molenbeek,
het gebrek aan begeleiding en toekomst voor de jeugd,
en de integratieproblemen met zijn hedendaagse
ontsporingen. Hij woonde er jarenlang en was nauw
betrokken bij de werking van RWDM en later FC
Brussels. Het leek N-VA – Lennik² interessant om hieraan
aandacht te besteden want Molenbeek vormt geen-verons-bed-verhaal, het ligt op 10 kilometer van Lennik.

Geert De Cuyper, fractieleider van N-VA – Lennik²,
schetste haarfijn de huidige politieke situatie en
impasse. De slechte uitslag van Lennik in het
gemeentelijk rapport en in het bijzonder van haar
burgemeester kwam aan bod naast de schepenkwestie.
Geert verwelkomde ook Kelly van Vlaenderen.
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Op de melodie van “Er was een tijd” van Miel Cools

Erik

Er was een tijd dat Lennik openbloeide
Dat ieder burger er gaarne was
Dat ons dorp langzaam verder groeide
Tot een parel in Pajots’ groen gras
Doch op een dag verscheen een nieuw politiek ploegje
Het was er eentje met heel veel ambras
Sindsdien gaat het niet goed meer met ons dorpje
En hebben we heimwee naar hoe het vroeger was (bis)
De burgermoeder wil op haar eentje
Lennik besturen zonder tegenspraak
Maar dat kwam haar hard te verduren
Dit viel immers bij quasi niemand in de smaak
De Lennikenaar gaf haar nauwelijks punten
Een 3 punt 7 was haar rapport
Ook d’ andere schepenen vielen heel erg tegen
Maar ook hun score was zoals verwacht (bis)
De vaudeville rond de taken van ene schepen
Was voorheen in Lennik maar zelden gezien
Er werd met modder gegooid naar believen
Tot Gwendolyn het niet meer kon zien
De burgermoeder verscheen nu op het matje
Haar grijns was ‘t enige dat men bij haar kon zien
Voortaan moet ze besturen als een watje
Maar dat is heel ferm tegen haar zin (bis)
Een Lennikenaar die wil mee beslissen
In het beleid tot welzijn van iedereen
In teamverband zich ervan te vergewissen
Hoe ons dorp straalt zoals geen een
De N-VA en Lennik² geven het goede voorbeeld
Hoe het moet volgens ieders gedacht
We zetten ons totaal in tot Lenniks glorie
Wat had je anders van ons verwacht (bis)
De moraal van dit verhaal is bevragend
Hoe een sterk en goed beleid er uit moet zien
’t is niet eenvoudig doch wel behoorlijk uitdagend
We moeten enkel kijken wat ons verbindt
Het welzijn van ons Lenniks dorpje
Is ons doel waarnaar we willen gaan
Hoort het kloppen van eenieders hartje
Dat brengt ons nu allen, nu hier te saam (bis)
11
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10 tegen 10 had perfect gekund

Gun

Tijdens de gemeenteraad van 25 januari 2016 stond
agendapunt 7 gepland: VZW Pajottenland Plus,
Aanduiding van plaatsvervanger in het bestuur
Voor deze verkiezing kregen alle raadsleden echter 2
kiesbiljetten gepresenteerd met op elk kiesbiljet de
naam van één van de kandidaten met daaronder “ Ja”
en “ Neen”. Een complexe procedure met verspilling
van papier, inkt en tijd. Niet alleen de stemming, ook de
telling duurde dus dubbel zo lang als nodig.
Onbegrijpelijk

Op aanvraag van Pajottenland Plus
VZW Pajottenland Plus had op 23 november 2015 het
bestuur gevraagd een plaatsvervanger te willen
aanduiden tot 31 december 2018.
Dit houdt in dat indien schepen Heidi Elpers (CD&V) niet
kan aanwezig zijn op een geplande vergadering haar
vervanger wordt opgeroepen om deze bij te wonen. De
invoering van een plaatsvervanger vormt zeker tijdens
deze legislatuur geen overbodige luxe.

Daarenboven, wanneer iemand een grap zou willen
uithalen, een beetje verstrooid zou zijn geweest of van
slechte wil kon dit resulteren in bijvoorbeeld 2 maal 10
stemmen voor beide kandidaten …

CD&V of N-VA – Lennik²
Twee kandidaten werden naar voor geschoven:
- Erik O
- Nestor Evens

Erik O

N-VA – Lennik²
CD&V

In openbare zitting en bij geheime stemming zou de
kandidaat gekozen worden, de uitslag diende de VZW
Pajottenland Plus toegezonden te worden.

Nestor Evens

 Ja

 Ja

 Neen

 Neen

Een veel eenvoudigere manier om dit soort stemming te
laten doorgaan:

De stemronde

Kandidaat plaatsvervanger

Op het eerste zicht niets fout mee, voorzitter van de
gemeenteraad Koenraad Ameys (Open-VLD) liet de
verkiezingen echter op een ietwat rare manier
uitvoeren.

 Nestor Evens
 Erik O

Indien men moet kiezen uit 2 kandidaten zou men
logischerwijs verwachten dat er een kiesbiljet wordt
voorgelegd waarbij men één van beiden kan kiezen.

Nestor Evens werd verkozen met 10 stemmen tegen 9.
Wie zou het geweest zijn indien Filip Van Ginderdeuren
niet nét dan zijn schepenbevoegdheden zou hebben
terug gekregen?
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Franstalige uitbaters Sportcafé zorgen voor wrevel

Reeds kort na de aanvang van het contract van de
huidige uitbater van de cafetaria kwamen de eerste
klachten. Het gebruik van de Franse taal stuit tegen de
borst. Na een sportactiviteit kunnen sporters niet naar
programma’s van Vlaamse zenders kijken want de
televisie staat steevast op TF1. Tot op vandaag is geen
verandering merkbaar.

Geert

waren aangebracht.
Bijna altijd de taal van Molière
Er moet de uitbaters op gewezen worden dat ze
Nederlands moeten (trachten te) spreken, hun TV
voornamelijk op Nederlandstalige zenders moeten
zetten en dat er geen fuiven en andere activiteiten
mogen georganiseerd worden zonder voorafgaandelijke
goedkeuring.

Bal à la carte spande de kroon
Tijdens het evenement Bal à la Carte liep het echt uit de
hand. Franstalige kinderen waren zich aan het amuseren
aan de gemeenschappelijke ingang van de sporthal en
de cafetaria. Na een aantal klachten moest zelfs één van
de toegangsdeuren van het event gesloten worden. De
jongeren kropen zelfs in de VIP-limousine van de
organisatie, hen eruit krijgen liep niet van een leien
dakje.

Schepen van infrastructuur Johan Limbourg (Open-VLD)
gaf toe dat hij aanwezig was op het evenement Bal à la
Carte maar meldde dat hij tijdens het event niet werd
aangesproken over de wantoestanden en pas ‘s
anderendaags op de hoogte werd gesteld.
Zou de taal een probleem vormen?
De schepen bevestigde dat al verscheidene klachten
binnen kwamen en dat het bestuur al twee maal een
brief had gestuurd naar de uitbater met de instructies
waar men zich aan moet houden. Blijkbaar zijn beide
brieven in dovemansoren beland… of zou de taal een
probleem vormen?

Tijdens Bal à la Carte werd ik plots aangesproken door
één van de organisatoren die me mee nam naar de
naastgelegen feestzaal. Omdat er in de cafetaria een
“striptease” aan de gang was, waren de kinderen weg
gestuurd naar de feestzaal.

Schepen Limbourg wil dat de cafetaria open blijft voor
de sportverenigingen, wat perfect te begrijpen valt. In
deze omstandigheden kan er echter niet lang meer
worden verder gewerkt.

Ravage in de feestzaal
De kinderen maakten van het achterste deel van
feestzaal een complete ravage, ze gooiden cola over de
judomatten, beschadigden tegels in het verlaagd
plafond, … De organisator van Bal à la Carte wilde een
officiële getuige die kon vaststellen dat de
beschadigingen niet door de bezoekers van Bal à la Carte

De maatregelen zijn ontoereikend want het verergert er
alleen maar. Doe er iets aan en maak bekend dat u een
nieuwe uitbater zoekt!.

13

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Alle Lennikenaren graag meter & peter

Gun

Word
meter
of
peter!

Tijdens de zomer van 2015 bevestigden verscheidene
leden van N-VA – Lennik² het peter- of meterschap tot
het proper houden van hun buurt. Intussen wordt er
regelmatig een wandelingetje gemaakt met prikker en
vuilniszak en wordt geconstateerd dat het sluikstorten in
Lennik een echte plaag is.
Iedereen draagt verantwoordelijkheid
We horen veel mensen al zeggen dat het niet de
Lennikenaar is die onze buurten besmeurt. Daar zal
zeker een vorm van waarheid inzitten, we zijn er echter
ook van overtuigd dat een aantal Lennikenaren van tijd
tot tijd zelf zondigt tegen de regels van goed fatsoen.

Meer peters en meters nodig
Wanneer u zich geroepen voelt om mee te helpen uw
buurt proper te houden, aarzel niet om uzelf als
kandidaat peter of meter te melden bij de gemeente. U
krijgt een prikker en vuilniszakken ter beschikking.
Wanneer u voorbeelden van sluikstorten waarneemt,
aarzel niet de milieudienst hierover te informeren.

Anderzijds blijkt ook dat héél regelmatig zones waar
afval illegaal gestort werd gedurende lange tijd
onaangeroerd blijven. Vuilnis nodigt uit tot het storten
van nieuw vuilnis.

Indien u merkt dat er weinig of geen gehoor wordt
gegeven aan uw aankondiging, aarzel niet ons op de
hoogte te brengen via info@lenniksetribune.be en
tracht plaats en tijdstip door te spelen. Wij maken er
werk van dat het vuil in onze gemeente bovenaan de
prioriteitenlijst van de schepen komt te staan.

N-VA – Lennik² staat erop dat alle bevoegde schepenen
ook binnen hun eigen actieterrein de nodige
maatregelen nemen. De zone rond de sporthal
bijvoorbeeld is de laatste tijd helemaal geen voorbeeld
van degelijk afvalbeheer.
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De variapunten van de gemeenteraad van 25 januari
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

Gun
• Meldde sluikstorting op de Frans Devoghellaan die er
reeds maanden ligt en niet wordt opgekuist. Schepen
Heidi Elpers (CD&V) beloofde dat er zou worden aan
gewerkt. Foto’s werden intussen opgestuurd.
• Meldde dat er geen data van gemeenteraden van
2016 terug te vinden zijn op de website van Lennik.
Voorzitter Koenraad Ameys (Open-VLD) beloofde dit
snel in orde te laten brengen.

Yves De Muylder
• Bij aanvang van de varia trachtte schepen De
Muylder (CD&V) nogmaals duidelijk te maken dat het
een visuele vaststelling betrof (zie eerder bericht op
pagina 4 van deze Lennikse Tribune). Zijn betoog kon
noch het bestuur noch de oppositie overtuigen, dus
doorverwezen naar de volgende gemeenteraad.

• Kaartte aan dat bij aanvang van de gemeenteraad
een verslag werd goedgekeurd van de vorige
gemeenteraad waarin schepen Limbourg (Open-VLD)
beloofde dat hij tijdens de huidige gemeenteraad zou
terugkomen op een voorstel van N-VA – Lennik²
omtrent de prijzen ter verhuur van de Sporthal Jo
Baetens voor fuiven en bals. Schepen Limbourg, die
het verslag wél goedkeurde, viel uit de lucht maar
beloofde opnieuw om het de volgende
gemeenteraad te agenderen.

Kelly
• Vroeg naar de status van het onderzoek dat vorig jaar
beloofd was, naar wie de betonnering van een
wandelweg in Eizeringen had uitgevoerd. Schepen
Heidi Elpers (CD&V) beloofde een antwoord tegen
volgende gemeenteraad.

Geert

Erik

• Meldde dat er al meer dan een jaar klachten worden
geuit over de uitbating van de cafetaria van de
sporthal. Alles gebeurt in de taal van Molière, de
bediening, de TV die er aan staat, …

• Vroeg of de verslagen van Pajottenland Plus van vóór
2015 kunnen worden toegevoegd op de site van
Lennik. Schepen Heidi Elpers (CD&V) beloofde dat er
verder zou worden gewerkt.

• Vertelde over zijn ervaringen tijdens Bal à la Carte
waarvan we eerder in deze Lennikse Tribune reeds
hebben bericht. Schepen Limbourg (Open-VLD)
bevestigde dat hij daar inderdaad aanwezig was maar
dat hij niet geconsulteerd werd. Schepen Limbourg
wist op dat moment niet dat de activiteit in de
cafetaria niet was aangevraagd. De schepen meldt
dat ook hij niet kan blijven de ogen dicht doen en dat
een vergadering met de uitbater zich opdringt.

• Meldde dat 2 gevaarlijke honden losliepen en een
aantal kilometer de Assesteenweg hebben gevolgd
om in de boomgaard achter zijn eigen boomgaard
een aantal schapen aan te vallen. De eigenaar zou
beloofd hebben euthanasie te laten plegen op de
honden maar dat is nog niet gebeurd. Burgemeester
De Knop (Open-VLD) lachte de opmerkingen van Erik
een beetje weg maar eindigde met de mededeling
dat ze het met de politie zou opvolgen.

• Stelde dat men reeds lange tijd nieuwe huurders had
kunnen zoeken om een alternatief voor handen te
hebben én om op deze manier druk uit te oefenen op
de huidige uitbaters. Volgens burgemeester De Knop
(Open-VLD) kan dit niet.

• Kaartte aan dat de nooddeuren van de sporthal geen
nooddeuren meer zijn waardoor ze ook van buiten te
openen zijn en dat er de afgelopen weken reeds
mensen hebben geslapen in de sporthal. Schepen
Limbourg (Open-VLD) meldde dat de nooddeuren
zouden worden hersteld.
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Interview Chris Van Belle na afscheid Lennikse politiek
Van
Tot

1989
1994

1995
2000

2001
2006

GEMEENTERAAD

2007
2012

Chris
2013
2015

OCMW

Naar aanleiding van het afscheid van Chris en Ernest van
de Lennikse politiek dachten we dat het leuk zou zijn om
beiden te interviewen. Ladies First!

Bestaat politieke vriendschap?
Politieke vriendschap bestaat zeker en vast, het gaat wel
heel wat makkelijker wanneer je deel uitmaakt van
dezelfde politieke partij. Bij vriendschap tussen
verschillende partijen is er meestal toch een vorm van
voorzichtigheid aanwezig.

Hoe ben je in de lokale politiek verzeild geraakt?
Toen ik jong was had ik nooit gedacht dat ik aan actieve
politiek zou gaan doen. Mede door mijn schoonfamilie
ben ik lid geworden van de Volksunie, van daaruit ben ik
aangesproken om mee op de verkiezingslijst te staan.
Aanvankelijk dacht ik dat het eenmalig zou zijn, maar ik
werd van de eerste keer verkozen en dus was het
"logisch" dat ik bij de volgende verkiezingen nog eens
"meedeed“ wat zich bij elke verkiezingen herhaalde. Nu
vind ik dat er plaats moet gemaakt worden voor de
jeugd.

Wat vind jij
burgemeester?

de belangrijkste

taak voor

een

De belangrijkste taak van een burgemeester is je gelijk
met en niet boven de burger stellen. Als burgemeester
moet je vooral een coach, een teamspeler zijn, iemand
die rekening houdt met de meningen van zijn teamleden
en die steeds tracht de teamspirit te behouden.
Wie vind jij in de politiek charismatische of
inspirerende mensen?

Hoe reageerde jouw entourage (schoon Vlaams woord)
op jouw politiek engagement?

Voor mij is Bart De Wever de meest charismatische
politieke leider van de laatste decennia. De manier
waarop hij zijn ideeën verwoordt en de mensen om hem
heen motiveert werkt inspirerend.

Mijn familie en vrienden hebben me steeds gesteund,
ook omdat de meesten van hen op dezelfde politieke
lijn zitten en omdat ik me enkel lokaal engageerde.
Wat is je beste herinnering aan jouw politieke carrière?

Welke raad kan je meegeven aan zij die in jouw
voetsporen willen treden en op politiek vlak willen
meewerken aan het welzijn van Lennik?

Ik heb veel mooie herinneringen. Wanneer ik een beetje
nostalgisch terug kijk denk ik aan de voorbereidingen
van de verkiezingen met o.a. de fietscaravans.
Recentelijk heb ik mooie herinneringen aan het OCMW,
wat mij beter lag dan de gemeenteraad. Ik heb veel
mensen leren kennen en vrienden gemaakt via de
politiek.

Het is niet altijd even gemakkelijk maar steeds het
algemene welzijn vooropstellen is één van mijn
raadgevingen.
Wees creatief en heb geen angst om eens af te wijken
van de reeds bewandelde paden.

Hoe kijk je op je Lennikse politieke loopbaan terug?

Durf voor uw mening uitkomen, maar tracht ze steeds
op een respectvolle manier naar voor te brengen.

Wanneer ik terugkijk sta ik versteld van de snelheid
waarmee de jaren voorbij zijn gevlogen. Ik herinner me
nog als gisteren wanneer ik in de politiek ben gestapt en
plots realiseer ik me dat dit 27 jaar geleden is.

Ga je niet in een zwart gat vallen, wat ga je nu doen?
Ik ben nog steeds actief in het Lennikse sociale leven,
heb genoeg bezigheden en denk dat dat zwarte gat niet
te snel zal komen piepen.

Wat waren jouw aandachtspunten de voorbije jaren?
Aangezien ik de laatste 15 jaar in het OCMW gezeteld
heb, ging ook daar mijn grote aandacht naar toe, het
welzijn van de Lennikenaar in het juiste sociale kader.

Natuurlijk blijf ik achter de schermen helpen en blijf ik
de Lennikse politiek volgen.
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N-VA – Lennik² nodigen u van harte uit

Geert

46ste Mosselfestijn
Goudmerk-mosselen, varkensgebraad & speciale schotel
Voorzitter Lennik²
Etienne Van Vaerenbergh
Voorzitter N-VA Lennik
Bé Fries
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid
Kristien Van Vaerenbergh
Gemeenteraadsleden
Geert De Cuyper
Erik O
Christel O
Lien De Slagmeulder
Gun Mignon
Jasper De Bruyn
Kelly Van Vlaenderen
OCMW-raadsleden
Viviane Tielemans
Nils Dekaezemaeker
Wim Durang

Bestuur N-VA - Lennik²
Ines De Mesmaeker
Julien De Mol
Dirk De Smedt
Guido Dieudonné
Bruno Moens
Inge Muylaert
Lieven Vandervennet
Ernest Vankelecom
Chris Van Belle
Daniël Van der Sypt
Bea Van Dingenen
Hans Van Lierde
Hilde Van Meulder
Svea Vermeersch
Daniël Weemaels
Anne Wyckmans

Verdeling verantwoordelijkheden (I)
In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de fractie.

Aangezien onze fractieleden geen medewerkers of
ambtenaren ter beschikking hebben ter ondersteuning
en administratie worden een aantal 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.

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 of via Info@LennikseTribune.be

Deze verdeling houdt natuurlijk niet in dat onze
raadsleden zich eng gaan vastbijten in hun thema’s, ze
zullen hun geest ook open houden voor onderwerpen
die niet onder hun bevoegdheid vallen om zo collega's
bij te staan indien nodig.
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Verdeling verantwoordelijkheden (II)

Christel

Erik

Geert

Gun

Jasper

Kelly

Kristien

Lien
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun

Januari 2016

Februari 2015

Maart 2015

April 2015

Mei 2015

Juni 2015

Juli 2015

Augustus 2015

Geen septemberuitgave van
de Lennikse Tribune

Oktober 2015

November 2015

December 2015

U kan de laatste 12 edities aanklikken
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Een tribune voor de Lennikenaar

We willen via De Lennikse Tribune de
Lennikenaar een platform aanbieden om
creatieve ideeën, grieven, ... over en door Lennik
een stem te geven, dit kan via mail naar:
Info@LennikseTribune.be

Hoofdredactie: Gun Mignon
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

