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Wij wensen u van harte welkom
bij de vijfenveertigste editie van
De Lennikse Tribune, de digitale
krant die u in detail op de hoogte
houdt van het gemeentelijk beleid
in Lennik.
Deze digitale nieuwsbrief vindt u
via www.lenniksetribune.be en via
de FaceBook pagina van Lennikse
Tribune.
De nieuwsbrief verschijnt op
maandelijkse basis, abonneren
kan gratis en eenvoudig via mail
naar info@lenniksetribune.be
Schaduwkabinet
Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie
het idee om een schaduwkabinet
op te richten.
Ook in het Britse parlement wordt
het principe gebruikt waar de
oppositie de regering opvolgt.
Elk lid van het schaduwkabinet
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.
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Het 47ste Mosselfestijn N-VA – Lennik²
werd opnieuw een groot succes

U was alweer fantastisch …
1.132 maal dank!
We zien U graag terug op
het Najaarsetentje
30 september & 1 oktober 2017
N-VA – Lennik²
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Indianenverhalen volgens Open-VLD Lennik
Zelfs Pinoccio bloost erbij

Gun

De inrichting van de nieuwe, tijdelijke raadzaal in de Dekenij is al vanaf de gemeenteraad van
december een veel besproken onderwerp:
• In De Lennikse Tribune van januari 2017 berichtte N-VA – Lennik² in het artikel “‘Tijdelijke’
raadzaal in Dekenij kost véél geld“ dat bijna € 40.000 werd gespendeerd aan alleen de meubels
• In De Lennikse Tribune van februari 2017 werd in het artikel “Mooie maar ook heel dure tijdelijke
raadzaal“ gemeld dat de totale kost boven € 50.000 zou landen
In het informatieblad van Open-VLD Lennik van februari wordt de berichtgeving over de kostprijs van
het meubilair omschreven als ‘Indianenverhalen’. Het artikel hieronder toont aan dat, net als in zovele
andere dossiers, de communicatie door Open-VLD Lennik en het bestuur van burgemeester De Knop
opnieuw ongeloofwaardig blijkt.
Ook verspreiding via reguliere pers
Nadat onze gemeenteraadsfractie had opgezocht hoeveel voor het meubilair werd uitgetrokken,
publiceerden we dit in De Lennikse Tribune van januari 2017. Vervolgens sprong ook de pers op het
verhaal en kreeg dit een artikel in 3 kranten en andere persorganen die de Lennikse gemeentepolitiek
nauwgezet opvolgen: online Artikel 1 en Artikel 2 en een persbericht in de geschreven pers.
Plots vraagt gemeentebestuur een rechtzetting van informatie
Op 10 februari werden we geconsulteerd door deze journalisten omdat hen door het bestuur een
verzoek van rechtzetting werd gestuurd omwille van de eerder gepubliceerde informatie.
In dit verzoek werd melding gemaakt dat er enkel nood zou zijn geweest aan een opfrissing van de
verschillende ruimten waaronder de raadzaal, gang, WC, bureau en kleine keuken. Er werd ook
gemeld dat € 22.789 excl. BTW werd besteed voor de op maat gemaakte tafel, de op maat gemaakte
zitbanken en bijhorende kussens. Daarnaast werden ook stoelen, klassiek ontwerp uit 1950 van
Charles & Ray Eames, aangeschaft voor een totaal van € 10.056,96 excl. BTW. Het bestuur “vergeet” in
deze mail de 21% BTW te vermelden, die door de gemeente niet kan gerecupereerd worden.
Dit maakt € 39.743,61 Incl. BTW wat bijna € 40.000 is, zoals inderdaad gemeld in de pers.
Verder werd nog melding gemaakt dat de raadzaal met alle nodige technische zaken zou worden
uitgerust: WIFI, twee TV-schermen voor projecties, een systeem om de projectie te verwezenlijken en
extra stopcontacten.
Het verzoek van rechtzetting werd door de betrokken journalisten geweigerd omdat eenvoudig aan te
tonen was dat de gepubliceerde cijfers correct waren, daarom hebt u ook geen rechtzetting gelezen.
De Lennikse Tribune had het reeds van bij aanvang 100% bij het rechte eind: De meubels kostten bijna
€ 40.000 zoals gemeld in januari 2017 en rekening houdend met de nog niet verrekende kosten zal de
totale kost méér dan € 50.000 bedragen, zoals gemeld in februari 2017.
Een overzicht in detail van de reeds gemaakte kosten
Op maat gemaakte tafel
Zitbanken langs de muur
Bekleding zitbanken
Design-stoelen
2 LCD-TV-schermen
Totaal

€15.459,00
€2.460,00
€4.870,00
€10.056,96
€5.085,00
€37.930,96

Excl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW
Excl. BTW

€18.705,39
€2.976,60
€5.892,70
€12.168,92
€6.152,85
€45.896,46

Incl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW
Incl. BTW

Daarbovenop komen volgende kosten die (nog) niet werden verrekend:
• Werkuren geïnvesteerd voor de opfrissing van de raadzaal, gang, WC, bureau en kleine keuken
• Aanleg elektriciteit voor verlichting, PC’s aan vergadertafel en TV-schermen en aanleg WIFI
• Grote foto’s aan de muur aan uiteinden van de tafel
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De Vlaamse taal blijft belangrijk

Geert

In het gemeentelijk Meerjarenplan 2014-2019 staan verschillende acties opgenomen waarvoor er
géén uitgaven worden voorzien.
Een voorbeeld van zo’n actie is actienummer 001.002.003.005 dat handelt over “aanmoedigen
Nederlands taalgebruik via diverse kanalen (o.a. middenstand, …)”. Er wordt echter vastgesteld dat
handelaars in de gemeente Lennik soms reclame maken in een andere taal dan de Nederlandse.
Hiertegen dienen de nodige acties te worden ondernomen om ervoor te zorgen dat onze gemeente
haar Nederlandstalig karakter behoudt.
Op de gemeenteraad van 20 februari jl. werd namens N-VA- Lennik² een voorstel ingediend teneinde
de inwoners en handelszaken ertoe aan te zetten enkel publiciteit in het Nederlands te voeren.
N-VA- Lennik² stelde een agendapunt voor ter stemming
De gemeente Lennik doet een oproep aan al haar inwoners en handelszaken om in de documenten die
zij verspreiden (reclame, aanplakbrieven inzake verhuring, folders, …) steeds enkel de Nederlandse
taal te gebruiken.
Wanneer wordt vastgesteld dat deze richtlijnen niet gevolgd worden, dienen de overtreders door de
gemeente Lennik te worden aangeschreven om zich in de toekomst aan deze richtlijnen te houden.
Een ontwerpbrief kan door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
Geamendeerd voorstel werd unaniem goedgekeurd
Mits enkele zeer kleine tekstaanpassingen voorgesteld door gemeenteraadslid Willy De Waele (OpenVLD), werd het voorstel unaniem goedgekeurd. Dus een correctie en bijsturing bij het bestaande (non)beleid. We zullen het toepassen hiervan opvolgen.
N-VA – Lennik² heeft ook gevraagd om de inwoners, de handelszaken en de verenigingen op de
hoogte te brengen van deze beslissing via:
• De webstek Lennik.be
• De gemeentelijke informatiekanalen
• Samenwerking met de Lennikse middenstandszaken en het Lenniks Middenstandsverbond
Waarom we het Vlaams karakter blijven verdedigen
Dergelijke initiatieven van N-VA – Lennik² krijgen via sociale media soms meewarige reacties.
Sommigen begrijpen niet waarom consequent gebruik van het Nederlands zo belangrijk is in de
communicatie naar buiten toe. Zelfs al wordt beweerd dat enkele handelszaken meer Franstalige dan
Nederlandstalige klanten zouden ontvangen.
Het gebruik van de in België gesproken talen staat beschreven in Art. 30 van de grondwet.
Maar als het gebruik van de Franse taal overal kan groeien zonder reactie, dan is integreren in
Vlaamse gemeenten ook niet meer nodig. Dan stopt het niet bij het lokken van ééntalig Franse
klanten, maar hebben we binnenkort ook ééntalig Franse winkeliers, Franstalige gemeentepolitici en
postbodes, enz.
Het scenario van oogluikend toelaten heeft zich afgespeeld in Wemmel, Linkebeek, Kraainem, SintGenesius-Rode en zovele andere gemeenten rondom Brussel en deze verfransing en verbrusseling is
zich nu aan het manifesteren in gemeenten veel dichterbij. De Vlaamse taal en de eigenheid van onze
gemeente blijven we belangrijk vinden! Want de geschiedenis herhaalt zich ... keer op keer ...
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Behandeling van bezwaarschriften bij bouwwerven
op z’n Lenniks
Het was ons de laatste tijd opgevallen dat de
openbaarheid van bestuur naar de burger toe in
verband met geplande grote werken in Lennik te
wensen overlaat.

Erik

het voor een burger moeilijk is in Lennik om een
dossier in te kijken. Zelfs voor een gemeenteraadslid is het moeilijk om toegang te krijgen tot
een dossier. Elke aanvraag tot inzage moet door
de administratie onmiddellijk aan het bestuur
worden gemeld. Gemeenteraadsleden hebben
ook geen garantie dat het ganse dossier hen ter
inzage wordt gegeven.

We werden met de neus op de feiten gedrukt
toen we de werkwijze evalueerden in de
gemeente Roosdaal. Onlangs was er een dossier
voor de aanvoer van aarde op een terrein
gelegen op de grens tussen Lennik en Roosdaal.

Binnenkort wordt het beter

In andere gemeenten heerst transparantie

Volgens de bevoegde schepen is dit binnenkort
verleden tijd en zal vanaf juni alles op een
geautomatiseerde wijze gebeuren via het
internet. We zijn dus benieuwd en zullen niet
aarzelen om haar op haar beloften te wijzen.

In de gemeente Roosdaal wordt eerst een
ontvangstmelding verstuurd aan de indieners van
een bezwaar. Wanneer de aanvrager zijn
aanvraag intrekt worden de indieners van het
bezwaar daar schriftelijk van op de hoogte
gesteld. Dit lijkt de beste manier van werken en
betrekt de inwoner bij het beleid. Tevens geeft
dit de openbaarheid van het bestuur weer.
In Lennik kent men geen open communicatie
De Lennikse burger krijgt geen ontvangstmelding,
weet niet wat met zijn klacht of bezwaar gebeurt
en moet als een bedelaar op het gemeentehuis
de stand van zaken opvragen. De indiener van
een bezwaar moet zelf gaan informeren hoe het
zit met een dossier.
Onderzoek in betrokken dossier
U zal zich waarschijnlijk herinneren dat N-VA –
Lennik² nog niet zo lang geleden interpelleerde
over een enorme ophoging van een terrein
gelegen op de grens tussen Roosdaal en
Eizeringen. Hiertegen werd zowel in Roosdaal als
in Lennik bezwaar ingediend .
Zoals altijd was verantwoordelijke schepen Heidi
Elpers (CD&V) op haar tenen getrapt. De
gemeente is niet verplicht te antwoorden op
dergelijke brieven, dus doet men dit niet. Heel
spijtig want eigenlijk is het formuleren van een
antwoord een vorm van beleefdheid door de
gemeente. De schepen ontkende eveneens dat
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Komen er tussentijdse herstellingswerken
aan de Schapenstraat?

Christel

Sinds 2013 staat de renovatie van de Schapenstraat in het meerjarenplan. Op dat moment was de
aanvang van de werken voorzien in 2017.
En wat met mogelijke vertragingen?
Tijdens de informatieavond in gemeenteschool 't Rakkertje op 15 december 2016 werd duidelijk dat
de timing opgeschoven werd naar eind 2018, dus nog bijna 2 jaar te gaan. Dit scenario kan nog
vertraging oplopen indien de onteigeningen (tijdens de informatieavond voorzichtig "grondafstand"
genoemd) problemen zouden opleveren.
Dit betekent dus dat we nog 2 jaar zullen moeten rijden op een wegbedekking die compleet kapot is,
met als gevolg :
•
•
•
•

Lawaaihinder voor de bewoners
Mogelijke schade aan de wagens
Trillingen in de huizen door het zwaar verkeer dat in de putten rijdt
Barsten in de muren

Tijdens de jongste gemeenteraad werden deze problemen aan het bestuur voorgelegd en werd
gevraagd of een voorlopige reparatie van de ergste stukken voorzien was. En wat het scenario zou zijn
indien de vooropgestelde startdatum niet kan gehaald worden.
Volgens Schepen Limbourg werden voldoende reserves ingebouwd in de planning, en zit alles nog op
schema. Kleine reparaties met koud asfalt zullen nog steeds gebeuren, maar een meer fundamentele
verbetering is niet voorzien "omdat men anders zou kunnen zeggen dat er geld wordt
weggesmeten"…
Tussenkomst van Burgemeester De Knop
De Burgemeester vond dat ze ook haar mening kon
verkondigen en meldde dat de lawaaihinder eerder veroorzaakt
wordt door overdreven snelheid, en niet door de slechte staat
van de weg of zwaar verkeer.
Er is een tonnagebeperking (tot 3,5 ton) in de Schapenstraat,
maar die wordt nauwelijks gerespecteerd. N-VA – Lennik² is de
mening toegedaan dat vooral het zwaar verkeer de oorzaak
vormt van lawaaihinder voor de bewoners, trillingen en
beschadigingen aan de huizen.
Volgens Burgemeester De Knop is uit een recent onderzoek van
de politie gebleken dat "99 % van het zware verkeer een lokale
bestemming heeft". Wat de vele zware vrachtwagens die 's
nachts passeren dan lokaal komen zoeken in Lennik is helemaal
niet duidelijk.
De Burgemeester beloofde de resultaten van de politiecontrole
door te sturen, maar tot op vandaag is dit niet gebeurd. We
kunnen de informatie steeds opvragen tijdens de politieraad.
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Koekbedeling blijft waardevolle unieke traditie

Wim

Zoals elk jaar bedeelde het OCMW van Lennik ook afgelopen maand koeken aan schoolkinderen in
Sint-Martens-Lennik. De koekbedeling gaat om een unieke eeuwenoude sociale gewoonte die hier
jaarlijks traditioneel wordt toegepast.
Er leeft een plaatselijke volkslegende over een voorname man die op doortocht in Sint-Martens-Lennik
gevallen was in de sneeuw en van kou en ontbering dreigde om het leven te komen, ware het niet dat
kinderen uit de streek hem vonden en zijn leven redden.
Maar er is ook een aanwijsbaar legaat, een ‘stichting’ van jaarlijkse bedeling van brood aan de armen
van het dorp, ingesteld in 1533 door de voorname familie Pipenpoy (waarvan men nog grafstenen
vindt in de Sint-Martinuskerk). Later werd dit aan de kinderen van het dorp uitgedeeld, en werden de
stukken brood vervangen door koek. Een mooi voorbeeld van lokaal roerend erfgoed.

Traditie bedreigd
Drie jaar geleden werd de traditie van de koekbedeling met afschaffing bedreigd, maar dankzij de
aandacht van politiek, media en culturele verenigingen is de eeuwenoude traditie gered.
Door het protest van N-VA – Lennik² in de OCMW-raad en in de gemeenteraad en van vele
Lennikenaren wordt de traditie van de koekbedeling zonder onderbreking in eer gehouden. Dit is niet
verwonderlijk voor een gebruik dat men in Sint-Martens-Lennik al sinds mensenheugenis kent.
De symboliek van barmhartigheid en sociale ingesteldheid blijft belangrijk en heeft generatie na
generatie fijne herinneringen teweeg gebracht. Kinderen leren ook op school over het achterliggende
verhaal en kunnen zo meer voeling krijgen met lokale geschiedenis. Via ouders, grootouders en
leerkrachten wordt de gemeenschap meer betrokken.
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Koekbedeling blijft waardevolle unieke traditie

Wim

Nog steeds zijn er mensen, van gevorderde leeftijd, die zich herinneren hoe brood en koeken werden
uitgedeeld na de mis op Aswoensdag op de pui van het intussen verdwenen gemeentehuis van SintMartens-Lennik.
De moeite waard
Sommigen vragen zich af of de koeken per se moeten worden uitgedeeld door politici, maar de
verkozenen vertegenwoordigen gewoon de gemeenschap. Bovendien doen zij dit in hun vrije tijd en
als vrijwilliger en moeten hiervoor geen ambtenaren worden ingezet. Daarnaast is het gebruikelijk dat
alle grote partijen broederlijk vertegenwoordigd zijn bij deze activiteit en samenwerken in neutraliteit.
Eén boterkoek met rozijnen per kleuter en lagere schoolkind, dat is natuurlijk een symbolische actie.
Het geheel kost (bij jaarlijks wisselende Lennikse bakkers) minder dan € 500, een peulschil op het
budget van het OCMW. Het excuus van besparingen was dan ook niet overtuigend en één koek per
kind volstaat, het hoefden er inderdaad geen twee te zijn.
Geen enkele Lennikse steunbehoevende ontvangt minder steun hierdoor. Terwijl de uitgebreide en
bijzonder nuttige werking van het OCMW zelden in de aandacht komt, kan deze traditie haar
dienstverlening in het licht stellen.
Drie jaar geleden wilde OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) de traditie aan de kinderen, hun
familie en dorpsschool ontnemen. Op de OCMW-raad van februari bleek waarom hij geen grote fan is
van de historische koekbedeling: de traditie vindt namelijk enkel in Sint-Martens-Lennik plaats. Omdat
de stichting van de bedeling stamt uit de tijd dat Sint-Martens-Lennik een onafhankelijke gemeente
was, worden de koeken ook enkel uitgedeeld aan de schoolkinderen van Sint-Martens-Lennik. Er is
slechts 1 school in Sint-Martens-Lennik, zij het wel een grote. Alle scholen aflopen (Lennik staat in de
top 10 van Vlaanderen qua aantal schoolbanken per inwoner) zou organisatorisch te zwaar worden en
de traditie ontkrachten. Zou het geen verlies zijn om deze historische traditie gewoon op te doeken?
Solidariteit
N-VA – Lennik² bepleit dat de school en de pers jaarlijks worden geïnformeerd over het waarom en de
waarde van deze traditie. Helaas houdt OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) de
informatieverstrekking opzettelijk liever beperkt omdat hij weinig waarde hecht aan de historische
informatie. Deze informatie wordt voorzien door onze zeer gerespecteerde historische Andreas
Masiuskring, gespecialiseerd in de heemkunde van onze streek en gemeente. De Andreas Masiuskring
vond historische documenten terug omtrent deze ‘armentafel’ die teruggaan tot de zestiende eeuw.
N-VA – Lennik² overhandigde deze informatie aan het OCMW. Ook al negeert de OCMW-voorzitter de
historische informatie, school en lokale pers blijven deze meestal wel brengen.
Als de pers komt foto’s maken, staat de voorzitter wél graag op de foto natuurlijk. Desnoods zelfs
zonder de aanwezige (koeken uitdelende) collega-raadsleden bij op de foto te vragen... Solidariteit?
Door deze traditie wordt aandacht gevraagd voor de zorg voor de minder bedeelden van de
gemeenschap, aandacht voor solidariteit, zodat ieder een menswaardig leven kan leiden dat gelijke
kansen en levenskwaliteit nastreeft, precies waar het OCMW zich als Sociaal Huis dagelijks voor inzet.
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Verslagen van Pajots overleg
van burgemeesters

Erik

(Gesubsidieerde) projecten voor plattelandsontwikkeling
Even ter herinnering, Pajottenland Plus is een ‘Leader-project’ van de Europese Gemeenschap
(hierdoor komen er fondsen vrij voor plattelandsontwikkeling). Het Pajottenland is één van de weinige
streken in Vlaanderen die hierop een beroep kan doen. Het Pajottenland Plus gebied is samengesteld
uit de buurgemeenten Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Herne, Bever en Roosdaal.
Het burgemeestersoverleg is in de schoot van Pajottenland Plus ontstaan als een maandelijks contact
tussen de 7 burgemeesters waarin bepaalde problemen voor de streek worden besproken en waar
bepaalde gemeentegrensoverschrijdende projecten hun oorsprong vinden. Dit zijn allemaal zeer
interessante dossiers voor de gemeenteraadsleden want hier komen de projecten ter sprake voor de
volgende jaren.
Bestuur negeert vraag tot beschikbaarheid informatie Pajotse projecten
Reeds van in het begin van deze legislatuur vraagt onze fractie om de verslagen van deze twee
overlegorganen in te kijken. Het is ook belangrijk voor de gemeenteraad om te weten wat er zal
gebeuren. Na twee jaar te hebben aangedrongen was er plotseling een dooi. Er werd beloofd dat alle
verslagen ter beschikking zouden worden gesteld via het internet. En jawel, plotseling verschenen de
verslagen van welgeteld 1 jaar werking Pajottenland Plus. De rest werd niet meer getoond. Wanneer
eind 2016 de gemeentelijke website vernieuwde, sneuvelden deze verslagen en zaten we opnieuw in
een straatje zonder eind.
N-VA – Lennik² blijft aandringen op het belang van streeksamenwerking
We hebben dus voor de zoveelste keer de verslagen opnieuw opgevraagd. Men beloofde alweer
verbetering maar dit hebben we nu al zoveel gehoord! Of interesseert dit overleg (en deze
subsidiemogelijkheden) aan het Lenniks bestuur niet meer?
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Kalender 2017

Gun

Kalender 2017 toont ook data van de activiteiten in Lennik en georganiseerd door N-VA – Lennik² en
een aantal speciale data waarvan wij denken dat ze u van dienst kunnen zijn.
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1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Za
5
12
19
26

Zo
6
13
20
27

Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

november-17

Za
2
9
16
23
30

Do
2
9
16
23
30

Vr
3
10
17
24

Za
4
11
18
25

Zo
5
12
19
26

december-17
Zo
3
10
17
24

Ma Di Wo Do Vr
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

Za
2
9
16
23
30

Zo
3
10
17
24
31

OCMW-raad Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Lennikse Feesten

Nieuwjaarsdag
Drie koningen
Valentijn
Zomeruur
Pasen
Paasmaandag
Feest van de arbeid

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

september-17

Gemeenteraad Lennik
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

Zo
2
9
16
23
30

augustus-17
Za
6
13
20
27

juni-17
Za
4
11
18
25

oktober-17

Zo
2
9
16
23
30

mei-17
Za
4
11
18
25

maart-17
Ma Di Wo
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

juli-17

Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Najaarsetentje N-VA – Lennik²

Jaarmarkt Lennik

Moederdag
OLH hemelvaart
Pinksteren
Pinkstermaandag
Vaderdag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
11

14 mei
25 mei
4-jun
5-jun
11-jun
11-jul
21-jul

OLV hemelvaart
Winteruur
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2de Kerstdag

15-aug
29-okt
1-nov
2-nov
11-nov
25-dec
26-dec

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Volgt De Gronckel de raadsleden naar Dekenij?

De Gronckel

Dag politiek geïnteresseerde Lennikenaar,
Ik ben de Lennikse advocaat Frans-Jozef De Gronckel en gebruikte het woord Pajottenland als eerste in
een romantisch, ludiek geschrift 't Payottenland zoo als het van onheugelyke tyden gestaen en
gelegen is.
Mijn tekst verscheen eerst als losse afleveringen in 1845, maar werd ook verzameld als 3e druk in
1852 en uitgegeven in Brussel. Als guitige advocaat vond ik het woord uit als tegenhanger van het rond
1840 onder Leuvense studenten bekende Kerlingaland en Kerelslied.
De naam payot bestond al in 1789 en betekende huurling bij het Oostenrijkse leger. Payot was
oorspronkelijk de Waalse benaming voor een soldaat uit de eigen streek, in tegenstelling tot de
vreemde Oostenrijkse soldaten. Het woord is een afleiding van ‘pays’ met het Franse suffix -ot en
betekent dus streekgenoot.
Het Pajottenland was één van de kernen van de anti-concordatairen, beter bekend als Stevenisten.
Ik vraag me af of mijn (gerestaureerd) portret dat in de (oude) raadzaal hing van het gemeentehuis
(dat ik mee bouwde) ook zal verhuizen naar de nieuwe raadzaal in de Dekenij?
Een vriendelijke groet,
Frans-Jozef De Gronckel
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

“Grijs en kil”
wordt vervangen door alles in antracietgrijs

Geert

Tijdens de gemeenteraad van februari 2017 stond de goedkeuring gepland van het gemeentelijk
reglement voor het plaatsen van terrassen op openbaar domein. Het betrof een lang reglement,
alweer opgesteld door een studiebureau (City-D), van 21 bladzijden waarin een voorstel tot
regelgeving werd verklaard.
Na een mini-introductie door schepen Yves De Muylder (CD&V) en de audiovisuele voorstelling door
de dienstdoende secretaris werd door N-VA – Lennik² de appreciatie getoond voor het initiatief tot
opstellen van een soortgelijk reglement. Onze fractie maakte echter ook duidelijk dat er een 20-tal
punten waren waarin het reglement onduidelijk, tegenstrijdig of juridisch fout was.
Constructieve opmerkingen worden compleet genegeerd
Na de omlijsting van de probleempunten werd voorgesteld om een aantal noodzakelijke aanpassingen
door te voeren aan dit reglement om het vervolgens op de gemeenteraad van maart unaniem goed te
keuren. N-VA – Lennik² stelde ook voor om juridisch te helpen bij het aanpassen van het reglement.
Bevoegd schepen Yves De Muylder had echter geen oren naar het voorstel en hield koppig voet bij
stuk om alweer een voorstel te doen goedkeuren dat met ogen en haken aan elkaar hangt.
Eén voorbeeldje van de vele fouten. In deze tekst vindt men op pagina 8: "Bij aanvraag tot overdracht
of hernieuwing van de vergunning, of bij naamswijziging van de zaak, volstaat schrijven via email
gericht aan het college van burgemeester en schepenen waarin expliciet vermeld wordt dat het om
een eerder vergunde en dus dezelfde inname van het openbaar domein gaat.“ Op pagina 9 kan men
echter lezen dat "De vergunning vervalt indien de vergunninghouder wijzigt.“
Wat moet men nu doen in geval van wijziging van vergunninghouder?
Waar hebben we schepen Yves De Muylder (CD&V) identiek dezelfde flagrante fouten zien maken?
Januari vorig jaar stelde dezelfde schepen een aanpassing van het gemeentelijk aanvullend reglement
voor betreffende betalend parkeren. Na het aanhoren van onze opmerkingen, stelde burgemeester
Irina De Knop (Open-VLD) voor om de goedkeuring van het reglement te verdagen naar de volgende
gemeenteraad van februari 2016. Groot was onze verbazing toen bleek dat een maand later identiek
hetzelfde reglement werd voorgesteld met identiek dezelfde flagrante fouten. In Lennik is intussen
nog steeds een reglement van kracht dat vol fouten staat. Indien iemand zou beboet worden in de
Frans Vandersteenstraat voor fout parkeren, betaal de bekeuring niet en laat het ons zo snel mogelijk
weten. Experts van de FOD Mobiliteit keuren het reglement nog steeds af. U leest het ganse relaas
hiervan in eerdere Lennikse Tribunes n° 32, 33 & 36.
“Grijs en kil” wordt vervangen door alles in het antracietgrijs
In zijn introductie meldde schepen Yves De Muylder (CD&V) dat de gemeente met het nieuwe
reglement een aangename sfeer wil creëren. “De Markt is nu grijs en kil. We willen een aangenamere
sfeer creëren die de handel en horeca ten goede komen. Terrassen en horeca dragen bij tot het
beleven van de dorpskern. We hebben aan een reglement gewerkt samen met afgevaardigden van de
handelaars”. Zoals eerder gemeld steunt N-VA – Lennik² principieel een nieuw initiatief rond
terrassen. N-VA – Lennik² stelt zich echter de vraag of luifels en plantenbakken in verplichte
antracietgrijze kleur “een grijs en kil dorpscentrum” zullen opfleuren.
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“Grijs en kil”
wordt vervangen door alles in antracietgrijs

Geert

Sint-Martens, Gaasbeek en Eizeringen vallen niet in de prijzen
Het is opmerkelijk dat enkel horeca-uitbaters gelegen op en rond het Marktplein van Sint-KwintensLennik een subsidie van maximaal € 2.500 kunnen genieten voor de aankoop en plaatsing van
antracietgrijze plantenbakken/terrasafscherming. Horeca-uitbaters van de deelgemeenten SintMartens-Lennik, Gaasbeek en Eizeringen die eveneens hun terras willen verfraaien, krijgen niets.
Wanneer we op de gemeenteraad vroegen wat de reden hiervoor was, kon men hierop - zoals
gewoonlijk - geen zinnig antwoord geven. Het kerngebied waarin de 2 reglementen van toepassing
worden:

Een aantal van de opmerkingen en raadgevingen die N-VA – Lennik² maakte ten aanzien van de 2
voorstellen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er ontbreken een aantal definities: promotiestand, beachflags, menustaanders, …
Vergunninghouder moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben
Binnen welke termijn moet de gemeente antwoorden op een aanvraag?
Wat zijn “aannemelijke klimatologische omstandigheden”? Kan men een vergunninghouder
verplichten om een terras te openen? Wat in geval van onvoldoende personeel?
Waarom worden geen logo’s toegestaan?
Waarom wordt voor antracietgrijs gekozen?
Waarom worden er geen tapijten toegestaan?
Waarom is de vergunning voor een promotiestand van onbepaalde duur?
Waarom mag een paneel niet tegen de gevel staan?
Omschrijving van administratieve sancties ontbreekt
Omschrijving van de aan te rekenen kosten ontbreekt
Wie betaalt de beplanting van de plantenbakken?
Onzorgvuldigheden bij schema’s (ontbrekende doorgang & afmetingen)
Plaatsbeschrijving kan in strijd zijn met art.1731 BW; art.38: vaststelling van overtredingen dienen
door beëdigde ambtenaren te gebeuren
Tegenstrijdigheden tussen ‘uitbater’ en ‘eigenaar‘
Wat zijn ‘opvallende aandachttrekkers‘?
Weinig of geen aandacht voor andersmobiele mensen!
Subsidie dient eveneens uitgebreid te worden over de andere deelgemeenten
14
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Mandaten van het bestuur
en hun vergoedingen

Erik

Het was een ‘hot’ item de laatste weken. De vergoedingen van politieke mandatarissen in allerlei
intercommunales werden her en der besproken. Af en toe werd er met modder gegooid. Onze fractie
vond dat Lennik voor één maal het voortouw mocht nemen en alle mandaten en hun geldelijke
vergoedingen bekend maken die niet voortkomen uit privé-functies.
Ook al zijn we niet tegen een muur gelopen, open kaart werd tijdens de gemeenteraad niet gespeeld.
Waarschijnlijk was het een probleem geworden om tegen te spartelen, toch wilde het bestuur de
mandaten enkel schriftelijk bekend maken (zonder te zeggen wanneer). Bekend maken van mandaten
is eigenlijk geen enkel probleem. Indien men als mandataris zijn belastingaangifte er bij zou nemen,
was dit in 5 minuten geklaard. Bij het Lennikse bestuur dus niet. Burgemeester Irina De Knop (OpenVLD) gaf in eerste instantie mondeling een overzicht van haar mandaten met de vermelding of deze al
dan niet vergoed waren, meer informatie werd echter (nog steeds) niet verschaft.
We consulteerden het Belgisch Staatsblad en noteerden welke inkomsten de schepenen hebben
aangegeven. De inkomsten van de gewone activiteit hebben we geschrapt wegens privé en niet
relevant. De grootte van de vergoeding wordt niet meegedeeld, we hebben deze gevraagd tijdens de
gemeenteraad. We dienen hierop dus nog eventjes te wachten.
Heidi Elpers (CD&V) voert 3 verschillende mandaten uit bij Haviland waarvan 2 bezoldigd (bestuurder
– lid van een adviescomité – lid van het beheerscomité). We vroegen naar de invulling hiervan, maar
kregen daar voorlopig nog geen antwoord op.
De mandaten van de bestuursleden die lid zijn van Open-VLD Lennik of zetelen als onafhankelijke in
het bestuur volgens het Belgisch Staatsblad:
Burgemeester
Irina De Knop (Open-VLD):
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) Burgemeester (titelvoerend of waarnemend)
Universiteit Gent Bestuurder
De Lijn Bestuurder
Lijninvest Bestuurder

Bezoldigd
Niet bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd

Schepenfunctie:
Limbourg Johan (Open-VLD):
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) Schepen
Infrax West Lid van een sectorcomité
IVERLEK Lid van een regionaal bestuurscomité
Open VLD (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid

Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd

Van Ginderdeuren Filip (Onafhankelijke):
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) Schepen
FINILEK Bestuurder
FINILEK Lid van het directiecomité
HAVICREM Bestuurder

Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
15
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Mandaten van het bestuur
en hun vergoedingen

Erik

De mandaten van de bestuursleden van CD&V Lennik in het College volgens het Belgisch Staatsblad
Schepenfunctie:
Elpers Heidi (CD&V )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) Schepen
Haviland Intercommunale IGSV Bestuurder
Haviland Intercommunale IGSV Lid van een adviescomité
Haviland Intercommunale IGSV Lid van het beheerscomité
Pajottenland+ Bestuurder
Woonwinkel Pajottenland Lid van het beheerscomité
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid
3Wplus Energie VZW Lid van de beleidsgroep
3Wplus Energie VZW Lid van de kredietcommissie
Gewestelijke Volkshuisvesting Vertegenwoordiger
KVLV (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid

Bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd

De Muylder Yves (CD&V )
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) Schepen
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Vertegenwoordiger
Toerisme Pajottenland en Zennevallei VZW Bestuurder
Toerisme Vlaams-Brabant VZW Vertegenwoordiger
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurder
3W Plus Sociale Werkplaats vzw Vertegenwoordiger
De Lijn Vertegenwoordiger
ERSV VZW Vertegenwoordiger

Bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd

OCMW-voorzitter:
Evens Nestor (CD&V )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennik (Gemeente) OCMW-voorzitter
Lennik (Gemeente) Schepen
Welzijnskoepel West-Brabant Bestuurder
Welzijnskoepel West-Brabant Lid Algemene Raad
CD&V (Plaatselijke afdeling) Bestuurslid
Davidsfonds Lennik Bestuurslid
De Woonwinkel Pajottenland Lid beheerscomité
RSVK De Woonkoepel Lid algemene raad
RSVK De Woonkoepel VZW Bestuurder
RSVK De Woonkoepel VZW Lid dagelijks bestuur

Bezoldigd
Bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd
Niet bezoldigd

N-VA – Lennik² verwacht binnen de 30 dagen (wettelijk bepaald) een schriftelijk antwoord te krijgen
op de vraag. U krijgt meer informatie van zodra deze ons bekend is.
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Alleen door een hele resem vrijwilligers slaagt
zo’n 47ste Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Gun

Het 47ste Mosselfestijn van N-VA – Lennik² werd opnieuw een groot succes. Meer dan 1.132 maaltijden werden
geserveerd door een intussen geolied team vrijwilligers. Toevallig, maar passend, viel het 47ste Mosselfestijn net in
de Week van de Vrijwilliger (4 tot en met 12 maart). Onze beide eetfestijnen tonen aan dat ook vrijwilligers een
sterke organisatie op poten kunnen zetten en de vele aanwezigen een maaltijd van hoge kwaliteit kunnen aanbieden.
Tijdens het Mosselfestijn organiseert N-VA – Lennik² ook steeds verschillende tombola's. Naast de altijd-prijs-tombola
werden ook 10 prijzen voorzien op basis van ingevulde tombolabriefjes. De winnaars van dit jaar zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PC scherm
Raclette Domo
Dekbedset + kussen
Set Vlaamse Leeuw Bier
Pic-nic deken
Bedovertrekset
Set van 6 soepbekers
Set van 3 Spaghettiborden
Pizzaborden + reiswaardebon
Waardebon Najaarsetentje 2017

Familie Van Hassel – De Kegel
Els Cleymans
Familie Roesems – Desmeth
Marc Vannijvel
Lucienne De Smet
Fred Vandevelde
Familie De Win – Huygh
Henry De Meuter
Jean Van Vlaenderen
Agnes Soenen

Sint-Pieters-Leeuw
Buggenhout
Elingen
Lennik
Lennik
Lennik
Dilbeek
Lennik
Lennik
Lennik

Zondag 10 september 2017 viert Lennik het zilveren
jubileum (25 jaar) van Prins, trots van Brabant.
Het Prinscomité organiseert telkens de jubileumviering.
Huis Vossen schenkt per verkochte fles van de prinswijnen
een bijdrage aan het Prinscomité.
ste
Tijdens ons 47 Mosselfestijn werden meer dan 100
flessen Prins Champagne en Prinsheerlijke wijnen verkocht,.
Zo draagt N-VA – Lennik² ook zijn steentje bij.
N-VA – Lennik²
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Lennik controleert schoolzone 30
... tijdens de schoolvakantie

Gun

Tijdens de gemeenteraad van februari trachtte burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) alle
aanwezigen ervan te overtuigen dat het lawaai door het verkeer in de Schapenstraat eerder wordt
veroorzaakt door snelheid van de voertuigen dan door de slechte staat van de weg. Ze trachtte haar
eigen verantwoordelijkheid af te schuiven op ‘de anderen’. In haar verklaring vertelde ze dat ze héél
fier was op de twee verplaatsbare snelheidsmeters die Lennik in gebruik heeft. Ze kondigde ook aan
dat de gemeente Lennik er nog twee nieuwe heeft aangekocht.

Hoge snelheden zorgen voor gevaarlijke verkeersituaties aan scholen en in dorpskernen
Regelmatig doorkruisen chauffeurs onze gemeente aan een snelheid die waarschijnlijk dubbel zo hoog
ligt als de wettelijk toegestane snelheid. Te hoge snelheid vormt op vele plaatsen in Lennik een
probleem, ook al zijn op sommige plaatsen de snelheidsbeperkingen bij het haar getrokken. Een hele
reeks ingevoerde snelheidsbeperkingen in Lennik stemmen namelijk niet overeen met het wegbeeld.
Schoolzones verdrinken dikwijls in veel te grote zones 30 en zones 50 gaan meestal veel verder dan de
dorpskern. Hierdoor realiseert de chauffeur zich dikwijls niet dat hij of zij een schoolzone of dorpskern
binnen rijdt.

Zone 30 betrachten in schoolzone … tijdens schoolvakantie
Het getuigt van een gebrek aan strategisch inzicht en doordacht plannen wanneer men een zone 30
tracht af te dwingen in de schoolzone ... tijdens de schoolvakantie. De gemeente plaatste tijdens de
krokusvakantie een verplaatsbare snelheidsmeter dichtbij de school die te snelle chauffeurs er attent
op maakte dat ze sneller dan 30 km/u reden nabij een schoolpoort.
De kans is groot dat het gemeentebestuur later dit jaar met statistieken komt aandraven om aan te
tonen dat er snelheidsduivels aan 50 km/u door de Schapenstraat reden … tijdens de schoolvakantie.
De zone 30 in de Schapenstraat is ingevoerd omwille van de school, indien de school er niet zou zijn,
zou niets er een zone 30 rechtvaardigen en zou 50 km/u een volkomen terechte snelheidsbeperking
zijn. Is het dan niet wat absurd om zone 30 af te dwingen in de schoolzone tijdens de krokusvakantie?
Het zijn niet de autobestuurders die zich buiten de schooltijd aan 50 km/u houden die het
snelheidsprobleem vormen in de Schapenstraat en bij uitbreiding in heel Lennik.
Te hoge snelheid vormt op vele plaatsen in Lennik een probleem, daar moet ook iets aan gedaan
worden. Het plaatsen van de verplaatsbare snelheidsmeters dichtbij de school geeft gegarandeerd
positieve effecten, maar NIET tijdens een schoolvakantie.
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De varia van de gemeenteraad van 20 februari 2017

Gun

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. In de Lennikse Tribune wordt wel verslag uitgebracht van deze (vaak nuttige!) varia.
Gedurende een aantal maanden gaf burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bij aanvang van de varia
feedback op de punten die aangebracht werden op de gemeenteraad ervoor. N-VA – Lennik² had dit al
een aantal keer gevraagd en apprecieerde dit.
Sinds de gemeenteraad van oktober werd opnieuw afgestapt van deze procedure, geen feedback meer.
N-VA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de eerstvolgende zitting
opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad.
Erik
• Tijdens het recente (kleine) winteroffensief was het spekglad op de parking aan de schoolweg,
wordt daar gestrooid? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat de ondergrond in
steentjes niet verwerkt zit in het strooiplan en dat straten en voetpaden wel gestrooid waren. Bij
een volgende gelegenheid raadt hij aan om gewoon even naar hem als schepen te bellen met zo'n
melding waarop actie kan ondernomen worden.
• Er zou een activiteit worden georganiseerd rond Breughel, waarbij de provincie subsidies heeft
beloofd indien 4 of meer gemeenten zouden deelnemen. De buurgemeenten Gooik en Sint-PietersLeeuw hebben intussen hun deelname bevestigd, waarom doet Lennik niet mee? Het ganse college
viel zowat uit de lucht. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordde dat het reeds besproken
was, dat het zeer kort dag was en dat het nogmaals zou besproken worden. OCMW-voorzitter
Nestor Evens (CD&V) voegde er aan toe dat Lennik al goed bedeeld was door de subsidies van het
kasteel van Gaasbeek. Voorzitter van de gemeenteraad Koenraad Ameys (Open-VLD) meldde dat
deze opmerking niet ter zake deed.
Gun
• In Oktober 2016 werd aangevangen met de verbouwing van de feestzaal van de Jongensschool SML
met als geplande opleveringsdatum eind februari, zitten we op schema? Schepen Johan Limbourg
(Open-VLD) antwoordde dat ze ongeveer op schema zitten. Er is een kleine vertraging, maar geen
enkele geplande activiteit wordt beïnvloed.
Geert
• Gedichtendag, een initiatief van de gemeente en de bibliotheek van Lennik kon andermaal niet
rekenen op de medewerking van de gemeenteschool, een gemiste kans. Er waren ook slechts 2
leden van het College aanwezig. Er waren ook slechts 2 leden van het bestuur aanwezig. Schepen
Johan Limbourg (Open-VLD) weet het aan de situatie van de nieuwe directie en bevestigde dat er in
de toekomst zeker aan zou worden meegewerkt.
• Het schilderij van De Gronckel dat in de raadzaal van het gemeentehuis hing, verhuist dat naar de
nieuwe raadzaal? Geen duidelijke reactie.
• Komt er een koelsysteem-installatie in de nieuwe raadzaal, want het is hier héél warm? (een oud
zeer in de Dekenij). Uit wat gemompel blijkt dat er geen plannen zijn, dat belooft voor de
zomerperiode.
• Van de 5 agendapunten van deze gemeenteraad werd niet één agendapunt voorbereid door een
bevoegd schepen zelf. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 23-1-2017 Goedkeuring agendapunten Haviland - Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van terrassen
opgesteld door City-Go - Aanduiding vertegenwoordiger beheerscomité en stuurgroep IT-punt.

19

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Verdeling verantwoordelijkheden

Christel

Erik

Geert

Gun

Jasper

Kelly

Kristien

Lien

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun

Januari 2017

Februari 2017

Maart 2016

April 2016

Mei 2016

Juni 2016

Juli 2016

Augustus 2016

September 2016

Oktober 2016

November 2016

December 2016
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

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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