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Evolutie werkloosheid het slechtst in Lennik

De Lennikse werkloosheid is het afgelopen jaar gestegen
met 22% (Mei 2016 tegenover mei 2015). Lennik telde
eind mei van dit jaar 203 naar werk zoekende mensen
tegenover 167 eind mei vorig jaar. Een interpellatie door
Kristien Van Vaerenbergh (N-VA – Lennik²) tijdens de
gemeenteraad van mei toonde aan dat de stijging van de
werkloosheidscijfers het bestuur geen zorgen baart. Het
enige antwoord van schepen Nestor Evens (CD&V) was
dat Lennik een laag werkloosheidcijfer heeft. De
schepen heeft gelijk dat Lennik tot een aantal jaar
geleden één van de betere gemeenten van Vlaanderen
vormde, maar het kan heel gevaarlijk zijn om een stijging
met 1/4 af te doen als een niemendalletje.

Gun

(+11%). De beste vijf gemeenten van Vlaanderen zijn
Herstappe (-50%), Zuienkere (-43%), Nieuwerkerken
(25%), Glabbeek (-24%) en Geetbets (-23%).
Op de kaart van Vlaanderen bevindt zich één gloedrode
spot, Lennik.
Bestuur laat werkzoekende Lennikenaar in de steek
Wanneer men de statistieken raadpleegt blijkt dat in het
jaar 2000 Lennik nog op de 7de beste plaats prijkte in de
rangschikking van werkloosheidsgraad van Vlaanderen.
Op de 308 Vlaamse gemeenten waren er slechts 6
gemeenten die beter scoorden dan de 2,48% van
Lennik: Herstappe, Pepingen, Kampenhout, Kapelle-OpDen-Bos, Wortegem-Petegem en Lo-Reninge.

N-VA – Lennik² houdt eraan om u zo goed mogelijk te
informeren en is daarom wat gaan graven in de
cijfergegevens van de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Intussen is Lennik weggezakt naar plaats 68 met een
werkloosheidsgraad van 4,67%.
Het bestuur van Lennik vindt dit echter allemaal niets
om zich zorgen over te maken. OCMW voorzitter Nestor
Evens (CD&V) waant zich nog in het begin van dit
millennium en denkt dat Lennik nog steeds een heel laag
werkloosheidcijfer heeft, terwijl de cijfers het
tegengestelde bewijzen. Net zoals bij zovele
bevoegdheden toont het bestuur aan dat er geen
realiteitstoets wordt gemaakt.

Vergelijking met Vlaanderen
Wanneer men de evolutie van de werkloosheidscijfers in
Lennik vergelijkt met de andere Vlaamse gemeenten
blijkt dat Lennik de slechtste leerling van de klas is. Na
Lennik waar de werkloosheid met 22% is gestegen wordt
de top 5 vervolmaakt door Damme (+18%), OudHeverlee (+17%), Drogenbos (+13%) en Wemmel
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Evolutie werkloosheid het slechtst in Lennik

Cijfers per geslacht

Gun

ondersteuning dient echter wel geïnitieerd te worden
door het gemeentebestuur. Aangezien zij zich van geen
kwaad bewust is, bestaat de kans dat de huidige trend
zich blijft voortzetten en dat Lennik zich alweer
achteraan het rijtje gaat bevinden wanneer de punten
worden uitgedeeld.

In Lennik is de werkloosheid per geslacht perfect
evenwichtig verdeeld, bij aanvang van 2016 bleek de
werkloosheidsgraad bij de mannen wat hoger, maar
deze heeft zich in de loop van de laatste maanden een
beetje verbeterd.

Evolutie over de afgelopen 15 jaar

Leeftijd van de werkloze

Wanneer men de werkloosheidscijfers voor Lennik over
de jaren heen bekijkt, blijkt dat 2016 veruit het slechtste
jaar is sinds 2002 en dat de stijging tegenover de vorige
jaren reeds aanving vanaf midden 2015.

In Lennik is bijna de helft van de werklozen tussen de 25
en de 50 jaar oud, een cijfer dat voor Vlaanderen iets
hoger ligt. Het aantal werklozen bij mensen van boven
de 50 jaar ligt in Lennik iets hoger dan van Vlaanderen.
De werkloosheidsgraad bij de min 25 jarigen is bijna
verdubbeld in een jaar tijd.
Opleidingsgraad
De cijfers die de opleidingsgraad in rekening brengen
tonen aan dat Lennik een hoger percentage vertoont bij
de hooggeschoolden en een lager percentage bij de
laaggeschoolden. Deze cijfers zijn volkomen normaal
aangezien landelijke gemeenten steeds een hogere
opleidingsgraad vertonen in vergelijking met de steden.
Werkloosheidsduur
Lennik vertoont een hoger percentage korte-termijnwerklozen wat ook betekent dat mits enige actie en
ondersteuning de werkloosheidcijfers op heel korte
termijn zouden kunnen verbeteren. Actie en
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Geen zonnepanelen op openbare gebouwen
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Erik

Bij het aantreden van de nieuwe minister
van Energie Bart Tommelein (Open-VLD)
werd veel aandacht geschonken aan het
promoten van het installeren van
zonnepanelen ter compensatie van het
weigeren van de vergunning voor de nieuwe
biomassacentrale.
Overheid heeft voorbeeldfunctie
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein
vindt dat de overheid een voorbeeldfunctie
heeft als
het gaat om investeren in
hernieuwbare energie. De persconferentie
van de Vlaamse Regulator van de
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) was het
eerste officiële optreden van de minister
sinds hij de eed aflegde als viceministerpresident en Vlaams minister van Begroting,
Financiën en Energie.

Tommelein benadrukte tijdens de persconferentie dat het interessant blijft om
zonnepanelen te leggen, ook al worden ze
niet meer gesubsidieerd. Hij roept daarbij
niet alleen gezinnen en bedrijven op om
zonnepanelen te overwegen.
“De overheid moet het voorbeeld geven dat
investeren in hernieuwbare energie loont",
aldus de minister. Hij verwees onder meer
naar sociale woningen en
stadhuizen.
Volgens de minister brengt een zonnepaneel
momenteel meer op dan een spaarboekje.
En wat doet Lennik?
Vraag drong zich op of onze gemeente dan
geen inspanning zou doen om zonnepanelen
aan te brengen op een Lenniks
gemeentegebouw. Ook al heeft Lennik
tijdens de gemeenteraad van april het
Klimaatactieplan van de gemeente Lennik en
het Pajottenland voorgesteld, we moeten
ons geen illusies maken, het bestuur is niets
van plan. Het gebrek aan enig initiatief ter
zake bij de nieuwbouw van de
gemeenteschool in Eizeringen spreekt voor
zich. De inwoners zullen zelf maar
initiatieven moeten nemen.

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Dan toch “Samen Actief voor VEilig Verkeer”

Lien

Tijdens de gemeenteraad van mei 2016 kwam het
afdelingshoofd grondgebiedzaken een toelichting geven
bij het SAVE-Charter Steden en Gemeenten.. De vzw
Ouders van Verongelukte Kinderen wil een
veiligheidscultuur ontwikkelen en daardoor een meer
verkeersveilige verkeersomgeving creëren door middel
van het SAVE-Charter Steden en Gemeenten.

Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en
dan pas naar Personenwagens gaat. Het principe is
leidraad voor het Vlaamse mobiliteitsbeleid, omdat
blijkt dat meer dan de helft van de verplaatsingen op
korte afstanden gebeurt, die te voet of met de fiets
afgelegd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat de
personenwagen op de eerste plaats komt.

Ons voorstel van anderhalf jaar oud

Planning

Lennik kan de 1ste gemeente in het Pajottenland worden
die het SAVE-label behaalt, en de 65ste gemeente in
Vlaanderen. Indien het voorstel van N-VA – Lennik² op
de gemeenteraad van november 2014 onmiddellijk
goedgekeurd was geweest, zou Lennik één van de
eerste gemeenten in Vlaanderen geweest zijn.

De actiepunten zullen worden uitgevoerd in het SAVEactiejaar, lopende vanaf het moment van de
ondertekening van het SAVE-Charter Steden en
Gemeenten.
Na de bespreking van het voorstel werd het bestuur
gevraagd om bij de beslissing te verwijzen naar het
eerder behandeld voorstel van N-VA – Lennik² in de
gemeenteraad, waarvan dit alles een gevolg is. Schepen
Johan Limbourg (Open-VLD) maakte daar een zure
opmerking over. N-VA – Lennik² blijft dit plan voor meer
veilig verkeer natuurlijk verder opvolgen.

7 stappen om te volgen
In totaal wordt na de startdatum verwacht dat 7
stappen worden uitgevoerd:
1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse
2. De implementatie van het STOP-principe
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op
kinderen en jongeren
4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau
5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar
beleidsverantwoordelijkheden
6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren
7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren
STOP-principe
Het STOP-principe wordt gebruikt bij planning van het
mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar
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Verbouwing woning zonder vergunningen?

Erik

Plots grote bedrijvigheid aan de
woning
aan
het
“Vetkot”
(gemeentelijke werkplaats) die
vorige legislatuur werd aangekocht
door de gemeente.
Is dit goed voorbeeld geven?
In de achtertuin kon men
werkzaamheden waarnemen, men
plant klaarblijkelijk een uitgang voor
de
woning.
Tijdens
de
gemeenteraad van mei werd om
enige uitleg gevraagd en na een
tijdje aandringen kwam toch enig
antwoord. Deze woning wordt
gedeeltelijk omgevormd en ingepast
in het aanbod van “noodwoning” en
"doorgangswoning"
voor
Lennikenaren die tijdelijk in
dringende
woonnood
zitten
(bijvoorbeeld na een brand).
Evenwel gaat men eigenlijk door
een ingang te maken langs de
achterzijde van de woning volgens
ons een stap te ver. Kan men het
adres van de woning zo maar
veranderen en moet men hiervoor
geen toelating vragen, zoals elke
burger? Schepen Heidi Elpers
(CD&V) antwoordde dat indien er
zich problemen zouden voordoen er
ook een vergunning zou gevraagd
worden. De wereld op zijn kop:
eerst verbouwingen uitvoeren en
dan pas een vergunning aanvragen.

3 jaar vochtproblemen door verkeerd uitgevoerde rioleringswerken
Werken in Frans Baetenstraat

Beperkte betrokkenheid

Reeds meer dan 3 jaar klaagde een Lennikenaar bij het
gemeentebestuur over het feit dat hij vochtproblemen
had sinds er werken waren uitgevoerd voor zijn deur. Hij
vermoedde dat er een slechte aansluiting was gebeurd.
Telkens werd hij wandelen gestuurd. Nu na drie jaar
werd de stoep eindelijk opengebroken en bleek dat de
aansluiting zelfs niet gebeurde.

We stelden de vraag hoe het komt dat het zo lang
duurde eer de gemeente gepast reageerde. Bevoegde
schepen Johan Limbourg (Open-VLD) bleef ons het
antwoord verschuldigd. Zelfs anderhalve week nadat
men in de pers uitpakte met dit bericht bleek de
dossierkennis en het verantwoordelijkheidsgevoel bij
schepen Limbourg bijna onbestaande.
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Basiscursussen Nederlands in Lennik blijven

Eind mei werden naar jaarlijkse gewoonte de attesten
uitgereikt aan de geslaagde cursisten van de
Nederlandse taalles in het OCMW van Lennik.

Wim

De kennis van de taal heeft meerdere voordelen
Bij de attestenuitreiking en receptie sprak OCMWvoorzitter Nestor Evens de geslaagde cursisten toe en hij
beklemtoonde terecht hoe belangrijk het kennen van
Nederlands is voor het goed kunnen deelnemen aan
onze samenleving. Al focuste hij te eng op de toegang
naar werk, wat bij sommigen stigmatiserend overkwam,
want wie een cursus Nederlands volgt, is niet
automatisch werkloos.

12 cursisten waren gestart in de net geëindigde cursus,
en van hen konden er 9 de hele cursus volgen tot aan
het examen waarin allen slaagden.
De herkomst van de cursisten is divers, de deelnemers
zijn gemotiveerd, en kunnen effectief al aardig wat in
het Nederlands converseren. Dat konden de OCMWraadsleden die de attesten mee overhandigden, zelf
vaststellen.

Taallessen Lennik toonaangevend in het Pajottenland
De cursisten komen niet alleen uit Lennik maar ook uit
omliggende gemeenten omdat deze cursus niet overal
ingericht wordt, en het tijdstip (zaterdag) is voor velen
handig. In die zin was en is Lennik toonaangevend. Dat
mag wel eens gezegd worden, daar blijven we trots op.
Wij willen deze lessen blijven organiseren in Lennik, de
toegankelijkheid en het aanbod dichtbij is belangrijk. De
betrokken mensen en bij uitbreiding onze hele
gemeenschap kunnen er alleen maar wel bij varen.

De basiscursussen Nederlands in Lennik (begeleid door
het GLTT) werden jaren geleden opgestart door Etienne
Van Vaerenbergh, OCMW-voorzitter in de vorige
legislatuur. Ze blijven herhaald worden, we kunnen dus
spreken van een succesvol initiatief.
Echter, voor echt intensieve cursussen Nederlands met
dagelijks les, kan men nog steeds best terecht bij
instellingen voor volwassenenonderwijs in de streek
(Halle, Ternat, Brussel) via het Huis van het Nederlands,
of de VDAB. Maar de lessen in Lennik verlagen wel de
drempel en bereiken alvast een bepaald publiek.

Schooljaar 2016-2017 staat in de steigers
De volgende taalcursus start half september. Voor meer
info kan men terecht bij het OCMW : 02 532 41 45.
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'Wegen en Verkeer' schrapt parkeerreglement
Het agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest)
heeft de invoering van het goedgekeurde
parkeerreglement voor het centrum van Lennik
geschrapt. Het is niet geweten of er intussen onwettige
boetes zijn uitgeschreven.

Gun

aan het Agentschap Wegen en Verkeer om na te gaan
wat haar analyse was. Het parkeergebied omvat immers
ook de gewestweg N282. Het Agentschap Wegen en
Verkeer bevestigde dat het aanvullend reglement door
haar werd afgekeurd omwille van inconsequenties
tussen de tekst die werd goedgekeurd en het plan dat er
aan verbonden was (exact dezelfde analyse die N-VA –
Lennik² maakte).

In de Lennikse Tribune maart 2016 werd al uitgebreid
verslag uitgebracht over de goedkeuring van een
parkeerreglement vol fouten. Dit reglement is intussen
3 maal onderwerp van gesprek geweest op de
gemeenteraad en zal nogmaals de revue moeten
passeren.

De fouten op een rijtje (visueel op volgende bladzijde)
Volgens de tekst van schepen De Muylder (CD&V):
 Wordt de zone betalend parkeren uitgebreid tot:
• F. Vandersteenstraat 12/13 (Drukkerij Heremans)
• K. Keymolenstraat 19/20 (Schoenmaker Jan)
 Start de blauwe zone waar parkeerschijf verplicht is
in de Frans Vandersteenstraat vanaf huisnummer
12/13 (Drukkerij Heremans).
 Enz.

Voorgesteld tijdens de gemeenteraad van januari 2016
Op de gemeenteraad van januari veroorzaakte een
eenvoudig voorstel van schepen Yves De Muylder
(CD&V) een discussie van meer dan een half uur omwille
van een aantal flagrante fouten. Schepen De Muylder
bleef maar herhalen dat het een “visuele vaststelling“
betrof. We weten nog steeds niet wat hij hiermee echt
bedoelde. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) en
1ste schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigden tijdens de
bewuste gemeenteraad dat ook zij een aantal foutjes
hadden geïdentificeerd. De burgemeester stelde voor
om de beslissing uit te stellen naar de volgende raad.

Koppigheid haalt het van kwaliteit
Het is amper te begrijpen dat, nadat de informatie in
detail aan de bevoegde schepen werd doorgespeeld, er
op de eerstvolgende gemeenteraad identiek hetzelfde
voorstel op tafel kwam met identiek dezelfde fouten.
Dit reglement opnieuw voorstellen zonder correctie
toont het machtsspelletje aan dat gespeeld wordt.
Aangezien burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) door
de
terugkeer
van Filip
Van
Ginderdeuren
(onafhankelijke) even opnieuw over een meerderheid
beschikte, vond ze het niet noodzakelijk om de fouten te
laten corrigeren. Toegeven staat niet in haar
woordenboek. Het toont aan dat de burgemeester geen
kwaliteit nastreeft.

Identiek dezelfde fouten tijdens de raad van februari
Groot was de verbazing bij N-VA – Lennik² en een aantal
bezoekers wanneer op de gemeenteraad van februari
schepen De Muylder (CD&V) exact hetzelfde reglement
voorstelde. Niet één punt of komma was gewijzigd,
dezelfde fouten stonden er in te blinken. Het voorstel
werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.
Klacht bij gouverneur
Omwille van de flagrante fouten die door N-VA –
Lennik² werden geïdentificeerd, werd klacht ingediend
bij de gouverneur. Bij aanvang van de gemeenteraad
van 23 mei 2016 informeerde gemeenteraadsvoorzitter
Koenraad Ameys (Open-VLD) de gemeenteraad dat de
klacht niet werd aanvaard. Blijkbaar geloofden de
diensten van de gouverneur de "toelichting" van het
Lennikse schepencollege bij het manke reglement.

Iedereen ziet onmiddellijk deze fouten maar het bestuur
negeert ze en opteert voor het conflictmodel. Het
bestuur beloofde de Lennikenaren in de pers na
nieuwjaar een langverwachte versoepeling van het veel
te strenge parkeerreglement. Door dit knoeiwerk zal die
versoepeling nu nog steeds niet doorgevoerd zijn. Op de
eerstvolgende gemeenteraad zal N-VA – Lennik² een
aangepast voorstel ter goedkeuring voorleggen. Wat
tijdens de gemeenteraad door schepen Limbourg
(Open-VLD) hooghartig als “gehakketak” werd
bestempeld blijkt nu wél héél relevant.

Agentschap Wegen en Verkeer keurt af
Na de respons van de gouverneur werd advies gevraagd
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Hoe moet het verder met het gemeentelijk PWA?

Vanaf 1 januari 2017 worden het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagenschap (PWA) na meer dan twintig
jaar bestaan opgedoekt in zijn huidige vorm. Momenteel
is in Lennik één ambtenaar bevoegd voor het PWA.

Erik

dienen te worden genomen in aanloop naar de
wijzigingen op 1 januari. Tevens moet er tussen de
gemeenten van het omliggende worden gesproken of er
samen iets kan worden ingericht. Volgens ons zouden de
gemeenten aangesloten aan Pajottenland Plus, de ideale
formule zijn om iets voor onze streek uit te werken.

Regionalisering
Door de zesde staatshervorming verhuist de
bevoegdheid van de federale Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA) naar de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) . Het is
duidelijk dat de werking compleet anders zal zijn en men
na 1 januari 2017 zal spreken over de term “WijkWerken”.

College in Lennik doet niets

Zoals we verwacht hadden, is er in het college eigenlijk
nog niet over gesproken. Ondanks de aanwezigheid van
een schepen voor tewerkstelling is tewerkstelling een
ver van hun bed-show. Voor hen is werkloosheid geen
item alhoewel deze mensen zonder extra begeleiding
misschien morgen op een leefloon aangewezen zijn.

Ondanks het feit dat de VDAB het “Wijk-Werken” zal
regisseren zal zij in eerste instantie een beroep doen op
de lokale besturen als organisatoren van het “WijkWerken”. Het “Wijk-Werken” is bovendien inpasbaar in
het vernieuwde streekbeleid en inzetbaar als een
instrument in het lokale tewerkstellingsbeleid.

Momenteel (eind juni) is er nog niets gebeurd. Ook na
de interpellatie door N-VA -Lennik² ging er bij het
bestuur geen lichtje branden. Men laat maar betijen en
hoopt dat alles wordt uitgesteld.
Andere gemeenten nemen wel initiatief

Gemeentelijke strategie noodzakelijk

Vanuit Halle zou er momenteel initiatief genomen
worden tot overleg. We houden u op de hoogte.

Het is duidelijk dat er door de gemeenten beslissingen
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Lennikverdiende nieuwe welkomborden
In mei 2016 werden nieuwe verwelkomingsborden
geplaatst. Het voorstel van N-VA – Lennik² om deze te
vernieuwen, was op de gemeenteraadsvergadering van
oktober 2015 unaniem goedgekeurd.

Wim

gemeentegrens liggen (hoewel zo in het goedgekeurde
voorstel voorzien). Zo worden mensen van Eizeringen
die via de Gustaaf Breynaertstraat naar Sint-Kwintens
gaan, ter hoogte van de bron, plots in (hun) gemeente
Lennik verwelkomd. Erik O maakte er een opmerking
over, maar de borden blijven staan.

Het gebeurt niet vaak dat een voorstel vanuit de
oppositie zomaar wordt aangenomen, zelfs zonder
discussie. Maar hier vond men blijkbaar echt geen
excuus meer om een goed voorstel af te keuren.
Gelukkig werd dit dan ook werkelijkheid en zichtbaar in
het straatbeeld.

Veel eigen visie of profilering van de gemeente is er niet
meer aan te pas gekomen. Een eenvoudige toevoeging
"Welkomin LENNIK" zou veel meer effect gehad hebben
dan het droge "LENNIK – verzusterd met ARCONATE ".
Zoals de welkom-borden in andere gemeenten anno
2016 wel een niveau hoger gaan, eventueel met een
profilerend motto of baseline. Dit is, minimalistisch,
gewoon een update van de oude borden. Maar toch een
nodige opfrissing in het straatbeeld.

Europese gemeente
Deze borden kaderen in de gedachte van de ‘Europese
gemeente’, gezien de broederschap met Arconate
(Italië), vandaar de 12 Europese sterren op het bord.
Daarnaast zijn de vlaggen van Italië, België, Arconate en
Lennik erin vermengd. Ook andere gemeenten in de
omgeving
van
Lennik
vermelden
hun
verzusteringsbanden op borden langs de invalswegen.
In 2015 had de gemeenten Lennik en Arconate net het
engagement hernieuwd tot verdere uitbouw van de
internationale verzustering die ze al 28 jaar
onderhouden. Bij het bezoek aan Arconate zag de
Lennikse delegatie ook daar verwelkomingsborden
waarop fier de verzustering met Lennik wordt vermeld.
Positieve uitstraling van onze gemeente verbeteren
In Lennik zelf waren deze borden na vele jaren sterk
verouderd, verweerd en slecht leesbaar geworden. Ze
straalden daardoor nog weinig positief en dynamisch
“verwelkomingsgevoel” uit. Vandaar ons voorstel om ze
te hernieuwen.

Mooie verwelkomingsborden kunnen de positieve
indruk alleen maar verbeteren die mensen krijgen
wanneer ze het grondgebied van ons mooie Lennik
binnenrijden. Een goed onthaal is een professioneel
visitekaartje.
De plaatsing van de borden in mei kwam uiteindelijk net
op tijd voor het groepsbezoek van het muziekkorps van
Arconate in dezelfde maand voor een verzustering met
de Harmonie van Sint-Martens-Lennik.
Visie en profilering kunnen beter
Sommige Lennikenaren keken wel vreemd op bij de
plaatsing van sommige borden die niet bepaald langs de
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 mei
Op het einde van de gemeenteraad volgt de ‘varia’. Hierin
kunnen leden van de raad vragen stellen of informatie
meedelen. De punten aangehaald in de varia worden niet
opgenomen in het verslag van de raad.
Op de gemeenteraad van april 2016 heeft burgemeester
Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia
feedback gegeven op de punten die aangebracht werden
op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit een
aantal keer gevraagd en apprecieerde dit. Alweer heel
spijtig dat deze feedback procedure slechts eenmalig werd
uitgevoerd.
Erik
• Meldde dat hij apprecieerde dat de aankondigingsborden van de verzustering met Arconate zijn
vernieuwd (Een agendapunt van Wim Durang op 26
oktober 2015). Hij vraagt zich wel af waarom deze niet
langer bij het binnenrijden van de gemeente staat maar
zomaar verspreid in de gemeente. Burgemeester Irina
De Knop (Open-VLD) meldde dat zij er zich niet echt
mee gemoeid heeft, maar dat ze het zou navragen.
• Meldde dat er aan ‘t Hol (verlengde Galgestraat richting
Wambeek in Goudveerdegem) nog steeds verkeersborden staan aangaande de wegwerk-zaamheden in
Wambeek terwijl deze reeds zijn uitgevoerd. Schepen
Johan Limbourg (Open-VLD) zou het navragen.
• Vroeg
wanneer
de
gemeentelijke
begeleidingscommissie inzake mobiliteit zou bij elkaar
komen. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordde
dat hij hier eerder reeds melding van had gemaakt op
basis van een agendapunt van Gun Mignon en dat deze
binnenkort zou worden bijeengeroepen. De fractie NVA – Lennik² zou hier één lid kunnen afvaardigen.
• Vroeg naar de status van de ophogingswerken in
Trontingen. Er zouden alweer fouten opgetreden zijn.
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde
met een gedetailleerd overzicht van de vaststellingen
en gebeurtenissen. Er zou een klacht ingediend zijn om
vervolgens weer ingetrokken te worden. Een PV van
bouwmisdrijf werd opgesteld, werken werden niet stil
gelegd en regularisatiedossier werd nog niet opgesteld.
• Vroeg
naar
een
verklaring
omtrent
het
rioleringsprobleem van de Frans Baetensstraat.
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) gaf zonder enige
schijn van betrokkenheid een korte uitleg en meldde
dat de verzekering er zich om zou bekommeren.
• Vroeg bevestiging naar het feit dat de woning van het
Vetkot zou worden uitgewerkt tot noodwoning.
Schepen Nestor Evens (CD&V) bevestigde dat de

Gun

woning zou dienst doen als doorgangswoning en dat er
ook achteraan een toegang zou worden voorzien. Op de
vraag of hiervoor een vergunning noodzakelijk zou zijn
antwoordde schepen Heidi Elpers (CD&V) dat ze dit
eventueel zouden bekijken. Eerst worden dus werken
uitgevoerd, vervolgens wordt nagegaan of een
vergunning al dan niet noodzakelijk is.
Jasper
• Wilde even een schets geven van een aantal problemen
die zich momenteel nog steeds voordoen bij het
gebruik van de sporthal:
 Ook op warme dagen stond de verwarming aan
 Op zondagochtend stond een nooddeur open
 ‘s nachts blijven de lichten branden
Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke)
meldde dat gezocht werd naar oplossingen hiervoor.
Christel
• Vroeg zich af of er nu controle werd uitgevoerd op de
tonnagebeperking in een aantal straten in Lennik.
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) meldde dat zij
het zou navragen.
• Vroeg of er net als in Dilbeek en Roosdaal ook in Lennik
klachten zouden zijn binnengekomen omtrent laag
vliegende vliegtuigen. Burgemeester Irina De Knop
(Open-VLD) dacht van niet, maar meldde dat zij het zou
navragen. Schepen Yves De Muylder kon er wat meer
informatie over geven. In geval van oostenwind is de
kans groot dat over onze regio wordt gevlogen. Hij
ergerde zich aan mensen die klagen, dit terwijl Christel
enkel vroeg of er al klachten waren binnen gekomen.
Geert
• Vroeg zich af waarom op aankondigingsborden van de
verzustering met Arconate wél een Belgische vlag staat
vermeld en geen Vlaamse Leeuw, terwijl verzusteringen
een regionale materie vormen. Burgemeester Irina De
Knop (Open-VLD) viel uit de lucht en zou het nakijken.
• Wees erop dat alleen de opvolging van de aanleg van
een fietspad in de Frans Van der Steenstraat/Frans
Luckxstraat de Lennikse burger € 44,000 zal kosten.
Vroeger werd dit in eigen (gemeente)huis gedaan.
Haviland zal tevreden zijn.
Schepen Nestor Evens (CD&V) wilde op het einde van de
varia nog even terug komen op een punt van de vorige
varia omtrent de stijging van de werkloosheid in Lennik.
Lennik heeft slechts 5,20% werklozen meldde de schepen.
De stijging met 23% werd door de schepen (alweer)
volledig genegeerd, acties komen er dus niet.

14

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Belastingverlaging vormt boemerang
Tijdens de gemeenteraad van maart (11 april 2016)
werd door N-VA – Lennik² meegedeeld dat het
containerpark te duur bleek te zijn en dat er minder
mensen hun afval komen afleveren.

Erik

uiten, blijkt dat de compensatie er helemaal niet komt
en dat schepen Heidi Elpers (CD&V) een gat in de
begroting heeft geslagen.
Wie is nu de verliezer ?

Een sprekend voorbeeld

Opnieuw een les in hoe sommige politiekers hun
boodschap verkopen. Het risico is groot dat men meer
grasafval zal vinden in de bermen. En wie zal dat moeten
betalen? De belastingbetaler natuurlijk! Als de vos de
passie preekt, boer let op uw ganzen.

Het volgende relaas van een regelmatige bezoeker van
het containerpark zal de ogen openen: “Onlangs bood ik
mij aan op het containerpark met mijn grasafval. 165 kg
gaf de weegschaal aan. Ik verschoot mij toen ik het
bedrag zag dat ik diende te betalen. Aan € 0,16 per kg
gaf dit het aardig bedrag van € 26,40. Het resultaat van
twee maal mijn klein gazon af te rijden. Vroeger kreeg ik
dit vrachtje kwijt aan € 4,00. Indien het een goed
“grasjaar” wordt zal mijn rekening vlug oplopen tot €
100,00.“
€ 100,00 per jaar vormt een veel hogere kost dan de
jaarlijkse milieubelasting die werd afgeschaft. In Gooik
betaalt men slechts € 0,03 per kg voor grasafval.
Met belastingverlaging goedkoper af?
Een belasting afvoeren lijkt een schitterend idee, maar
het verzwijgen van de rest van het verhaal is oneerlijk.
De bevoegde schepen Heidi Elpers (CD&V) beweerde
tijdens de gemeenteraad van november dat de
afschaffing van de jaarlijkse milieubelasting budgettair
zou gecompenseerd worden door de inkomsten uit het
containerpark.
Nu de opkomst zo bedroevend is dat zelfs een lid van
het schepencollege ter plaatse haar ongenoegen is gaan

Verdeling verantwoordelijkheden (I)
In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de fractie.
Door deze verdeling is het mogelijk om gedetailleerd
onderwerpen op te volgen en met kennis van zaken te
oordelen over bestuursdaden van het schepencollege.
Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit van de
oppositievoering verbetert en er een heel gedetailleerde
en overzichtelijke opvolging gebeurt.
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.
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers of
ambtenaren ter beschikking hebben ter ondersteuning
en administratie worden een aantal verantwoordelijkheden aan meer dan één raadslid toebedeeld.
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
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Verdeling verantwoordelijkheden (II)
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Januari 2016

Gun

Februari 2016

Maart 2016

April 2015

Juni 2015

Juli 2015

Augustus 2015

Oktober 2015

November 2015

December 2015

Mei 2016

Geen septemberuitgave van
de Lennikse Tribune

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

18

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

