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Een beetje Lennikse geschiedenis …
… hoe kapitein De Knop haar schip tot zinken bracht

Erik

Is de waarheid verdraaien hetzelfde als liegen?
Eigenlijk wordt men er ziek van wanneer men het gekibbel in de gemeenteraad hoort en de verdraaiing van de
geschiedenis van de afgelopen tien jaar. Volgens vroegere burgemeester Willy De Waele (Open-VLD) is het
allemaal de fout van één enkel iemand (hij bedoelt raadslid Kelly Van Vlaenderen) die - kil behandeld - hun partij
en fractie verliet in 2015 en zich het volgende jaar aansloot bij onze fractie (waar ook onafhankelijken zetelen).
Om alles correct op een rijtje te zetten gaan we even terug naar de vorige legislatuur.

De vlaggenoorlog tussen schepen Eddy Warrand en burgemeester Willy De Waele
Iedereen herinnert zich nog de “vlaggenoorlog” in Lennik tussen schepen Eddy Warrand (Open-VLD) en
toenmalig burgemeester Willy De Waele (Open-VLD). De burgemeester had eenzijdig beslist dat er geen
Belgische vlaggen meer kwamen aan het gemeentehuis tot het dossier van de splitsing van Brussel – Halle –
Vilvoorde tot een goed einde was gekomen. Schepen Warrand (Open-VLD) kon zich in die beslissing niet vinden
en begon openlijk in opstand te komen. Deze strijd haalde zelfs toen de nationale pers. Vlaggen werden
opgehangen, gestolen, vervangen, ... Kortom een soap van het beste kaliber. Open-VLD, dat inzag dat dit hun
imago niet ten goede kwam, nam na enkele maanden drastische maatregelen. Schepen Warrand (Open-VLD)
werd uit de partij gezet. Men kon hem zijn schepenambt niet afnemen en gaf hem de bevoegdheid van ‘militie’,
een compleet lege doos. Burgemeester Willy De Waele (Open-VLD), berispt door de gouverneur en het
voorwerp van verschillende strafklachten, ontnam de partij zijn burgemeesterssjerp, meteen was ook dat
“Vlaams gedoe” voor Open-VLD nationaal van de baan, en men stelde een nieuwe “vastberaden kapitein“ aan,
Irina De Knop (Open-VLD). Nog maar net schepen in deze legislatuur en meteen gekatapulteerd naar het
hoogste gemeentelijke ambt. Onze partij Lennik2000 diende noodgedwongen toe te kijken wat er gebeurde.
Meteen was het hek van de dam. Een schepen volgde niet langer de partij-instructies van de Open-VLD en ging
eigengereid zijn koers (waar hebben we dit later nog gezien?). Het overwicht van de Open-VLD in het
schepencollege was verdwenen, een nieuw evenwicht kwam er niet. Intussen sloot Open-VLD Lennik 18
maanden vóór de verkiezingen een voorakkoord met de toenmalige oppositiepartij CD&V Lennik. Deze
démarche was helemaal niet bevorderlijk voor het al wankele evenwicht. Onze schepenen, zich terdege bewust
van de situatie, namen zich voor alles in het werk te stellen om de belangen van Lennik te bewaren. Doch
coalitiepartner Open-VLD liet maar betijen en werkte al openlijk samen met de CD&V.
Afkopen van de macht
Zo leverde CD&V aan burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) een wisselmeerderheid om een budgetvoorstel
van de burgemeester goed te keuren waar de aankoop van een broodnodige ziekenwagen in werd geschrapt.
Het alternatieve budgetvoorstel van de (andere) helft van het schepencollege mét de aankoop van de
ziekenwagen in verwerkt, werd niet goedgekeurd. Er werd in deze periode ook een onnodige
begrotingscommissie opgericht. Zowat elk schepencollege verliep vijandig, de burgemeester was alle controle
verloren.
Later bleek dat het voorakkoord inhield dat Open-VLD met 7 zetels in de gemeenteraad (waarvan er nu nog
slechts 5 over blijven) evenveel vertegenwoordigers had in het schepencollege als coalitiepartner CD&V met
slechts 4 zetels in de gemeenteraad. Dit toont aan hoe ver kapitein Irina De Knop (Open-VLD) wilde gaan in het
behouden van de macht. Open-VLD Lennik offerde haar overwicht in het schepencollege op om toch maar te
vermijden dat N-VA – Lennik² (onderweg naar het winnen van de verkiezingen als enige groeier) enige
aanspraak zou kunnen maken op bestuursdeelname.
Irina de Knop (Open-VLD) wilde héél ver gaan!
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Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Eindelijk kwamen de “bevrijdende” verkiezingen. Tijd voor Open-VLD Lennik om intern schoon schip te maken.
Schepen Warrand kwam op met zijn eigen lijst en Lennik2000 (nu N-VA – Lennik²) werd overboord gegooid als
mogelijke coalitiepartner ná de verkiezingen. Kapitein Irina De Knop (Open-VLD) had intussen al wat ervaring
opgedaan en had door het voorakkoord met CD&V enige zekerheid ingebouwd.
Een week voor de verkiezingen werd in de verf gezet dat de lijsttrekker van N-VA – Lennik² in de krant
verklaarde niet wenste samen te werken met de Open-VLD-kapitein Irina De Knop. Dit was ook redelijk
vanzelfsprekend want Lennik2000 wist dat de Open-VLD reeds 18 maanden daarvoor een overeenkomst had
getekend met hun huidige coalitiepartner CD&V. Kon men iets anders verklaren?
Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD) verknoeide het feestje van de kapitein De Knop
In de liberale wandelgangen gonsde het reeds enkele maanden vóór de verkiezingen dat Filip Van Ginderdeuren
(Open-VLD) een probleem zou kunnen vormen. Ondanks dit gegeven besloot kapitein Irina De Knop (Open-VLD)
om Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD) mee te nemen in de strijd om de kiezer. De kapitein had hem nodig om
genoeg stemmen te halen tegenover N-VA – Lennik² en gokte erop dat hij net niet genoeg stemmen zou halen
om schepen te worden voor Open-VLD.
Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD) haalde 430 stemmen wat hem boven Koenraad Ameys (Open-VLD) met 401
stemmen positioneerde. Tot vóór de resultaten van het laatste telbureau arriveerden stond Koenraad Ameys
(Open-VLD) nog vóór Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD) gepositioneerd, maar het laatste resultaat gooide de
droom van de kapitein in het woelige water.
Koenraad Ameys (Open-VLD) vormde immers samen met Johan Limbourg (Open-VLD) het door Irina De Knop
(Open-VLD) voorbestemde schepen-duo. 2 nieuw-verkozenen die politiek onervaren waren zou ze immers heel
goed de baas kunnen.
Koenraad Ameys (Open-VLD) moest tevreden zijn met de post van gemeenteraadsvoorzitter
De rol van schepen werd met tegenzin aan Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD) toegekend, Koenraad Ameys
(Open-VLD) kreeg de rol van gemeenteraadsvoorzitter, een rol die normaal gezien wordt toegewezen aan
verkozenen met reeds enige ervaring. Net dat gebrek aan ervaring heeft zowat gans de legislatuur voor
problemen gezorgd. In eerste instantie kende de voorzitter het huishoudelijk reglement niet en liet hij zich
steeds door burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) beïnvloeden, dit had verscheidene gevolgen:
•
•
•
•
•

Gemeenteraadsleden werd de mond gesnoerd
De rechten van de oppositie werden geschonden
Het laatste woord werd verkeerdelijk steeds aan burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) verleend
Stemmingen werden georganiseerd voor agendapunten die enkel een mededeling betroffen
Agenda’s van de gemeenteraad waren soms zo bedroevend waardoor de officiële agenda soms na amper 15
minuten was afgehandeld
• …
Een straatje zonder eind ving aan
Niet lang na de verkiezingen barstte de storm los ingevolge een gerechtelijk onderzoek in hoofde van Filip Van
Ginderdeuren (Open-VLD).
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Grote (gefakete) ontreddering bij de officieren van het Open-VLD-schip. Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD)
werd als wrakhout buiten gezwierd. Plotseling waren de rollen omgekeerd in het schepencollege. De grootste
partij was ondervertegenwoordigd in het schepencollege. Open-VLD leverde nog slechts 2 leden voor het college
(terwijl men toch initieel 7 verkozenen had) terwijl de CD&V met slechts 4 verkozen niet minder dan 3
collegeleden had (van een democratisch onevenwicht gesproken).
Filip Van Ginderdeuren (nu Ex-Open-VLD) was de deur gewezen en verklaarde dat hij als onafhankelijke schepen
zou gaan zetelen. De samenstelling van het schepencollege zag er dus als volgt uit:
• CD&V:
• Open-VLD:
• Onafhankelijke:

3
2
1

met origineel 4 verkozenen in de gemeenteraad  75%
met origineel 7 verkozenen in de gemeenteraad  28%

Geen één zonder twee
Er diende zich een nieuw probleem aan!
Kelly Van Vlaenderen (Open-VLD) was al deze machinaties beu (ze zetelde ook in de vorige legislatuur) en
besloot om de fractie en Open-VLD te verlaten. Een nieuwe storm diende zich aan bij de Open-VLD, één die men
niet had zien aankomen.
Plotseling viel men van 7 verkozenen terug op 5 en was de macht tegenover de CD&V in elkaar gestort. Ook
kwam men tot een zeer wankele meerderheid van 10 zetels tegen 9 in de oppositie:
• Vlaams Belang
• Onafhankelijke
• N-VA – Lennik²

1
1
7

Open-VLD was niet meer de grootste partij en tot overmaat van ramp werd het bestuur volledig overgeleverd
aan de goodwill van Filip Van Ginderdeuren (Ex-Open-VLD).
Kelly Van Vlaenderen werd overladen met de zonden van Egypte! Zelfs op straat werd ze beschimpt en bespot
door vroegere collega’s en hun echtgenotes. Ze kreeg de vraag van een voorzitter van een Lennikse
meerderheidspartij (dus niet de onze!) om bij hen aan te sluiten, maar bedankte vriendelijk.
De zondebok van ex-burgemeester Willy De Waele
Willy De Waele (Open-VLD) verwijst steevast naar het opstappen van Kelly Van Vlaenderen (intussen ook exOpen-VLD) als de oorzaak van zowat alle problemen binnen de meerderheid en gebruikt het dan ook om alle
andere problemen te verdoezelen. In het jargon heet dit een zondebok zoeken. Indien men zijn fractie verlaat
moet men het mandaat overlaten aan de partij is zijn standpunt. Maar klaarblijkelijk is dit alleen geldig voor
Lennik. In Gooik stapt iemand over van Open-VLD naar de CD&V, in Dilbeek van CD&V naar Open-VLD (waardoor
in Dilbeek een machtsvacuüm ontstaat en Open-VLD samenspant met de Franstalige partij). In deze gemeenten,
waar telkens Open-VLD bij betrokken is, kan dit dus wel.
Moe van deze aanhoudende aantijgingen nam Kelly Van Vlaenderen (ex-Open-VLD) contact op met onze fractie,
N-VA – Lennik². Ze werd opgenomen in onze fractie als onafhankelijke (zoals er verschillende zijn). Hierdoor
werd ze omringd en ondersteund en namen de aanvallen op haar persoon wat af. Enkel op momenten dat de
onafhankelijke schepen zijn positie nog eens in de verf zette, kwam ex-burgemeester Willy De Waele nog eens
met zijn mantra aandraven.
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Waar staan we nu ?
Het is klaar en duidelijk dat de ruzies, de intriges en manoeuvres in Open-VLD Lennik nu reeds meer dan een
decennium het Lennikse bestuur verzieken en verlammen. Al wie niet danst in het ritme van de kapitein wordt
opzij geschoven, weggepest, …

Er wordt bij Open-VLD meer gekeken naar postjes die men kan verwerven, naar persoonlijk voordeel dat men
kan maken, … in plaats van dan dat men zich bezig houdt met het uiteindelijk doel en de kern van de zaak: het
welzijn van de gemeente die men bestuurt.
De slagkracht van onze gemeente is intussen belachelijk laag geworden
Wanneer we u melden dat minder dan 15% van de jaarlijkse voorzien investeringen in Lennik ook effectief wordt
uitgevoerd, in andere gemeenten bedraagt dat steeds meer dan 30% …
Wanneer we u melden dat de meeste investeringen bestaan uit het bestellen van dure studies, intussen meer
dan 100 tijdens deze legislatuur …
Wanneer we u melden dat zowat alle beslissingen in de kleine kamer van het schepencollege worden genomen
en dat er amper wordt gecommuniceerd binnen de gemeenteraad, renovatie feestzaal sporthal Jo Baetens,
heraanleg Schapenstraat, nieuwe gemeenteschool in Eizeringen, … alles vernamen we net als u via de pers …
dan kan u waarschijnlijk ons standpunt begrijpen.
Het aanleggen van een spaarpotje?
De investeringen die momenteel niet gedaan worden of allemaal op de lange baan worden geschoven, moeten
ooit gebeuren en hypothekeren de werking voor de volgende jaren.
Open-VLD zoekt hierbij steeds de schuldigen bij anderen: de mensen die hun partij verlieten, een oppositie die
het spel niet eerlijk zou spelen, kortom alles past in hun kraam om toch maar iemand anders aan te duiden als
schuldige.
Om de oppositie zo veel mogelijk stokken in de wielen te steken haalt men de trukendoos boven:
•
•
•
•

Onvolledige dossiers voorleggen
De oppositie de mond snoeren in de gemeenteraad
De oppositie niet uitnodigen op vergaderingen
Onvolledige antwoorden geven op vragen van gemeenteradasleden tot simpelweg liegen

Besluit
De recente geschiedenis van de Lennikse politiek vormt een aaneenrijging van ruzies, twisten, het plegen van
politieke moord binnen één en dezelfde partij, Open-VLD Lennik. Hoofdrolspelers in bijna elke twist zijn steeds
Willy De Waele (Open-VLD) en Irina De Knop (Open-VLD). Deze twee personen zijn ook steeds diegenen die het
hoogst van de toren kraaien wanneer er weer een conflict komt boven drijven.
Beiden claimen steeds dat het aan de anderen ligt, dat de oppositie niet constructief is, dat er een gebrek aan
respect heerst, … terwijl dit net de eigenschappen zijn die ze zelf ten toon spreiden en de oorzaak zijn van de
ruzies waar ze bijna steeds zelf de oorzaak van vormen.
Eigenlijk zou op dit moment nog een goede raad passen : “‘t Is goed in't eigen hert te kijken.” (Guido Gezelle).
Wij hebben dit alvast gedaan en menen dat we steeds actief opkomen voor het belang van Lennik, wat mag
blijken uit onze honderden voorstellen en vragen.
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… transparantie bestuur is niet van harte

Erik

Het sleept nu reeds een tijd aan. In februari, toen het schandaal rond de mandaten van politici losbarstte bij
intercommunales en de vergoedingen die er aan verbonden waren, namen we het initiatief om in Lennik eens
onmiddellijk klare wijn te schenken en er geen doekjes rond te winden.
Liever lui dan moe of gewoon doelbewust zaken achterhouden?
Was de reactie van de burgemeester bij het voorstel initieel positief (al weet men nooit wat er in het binnenste
roert), dan zag men binnen de kortste termijn dat men opnieuw in de oude “kramp” verzeilde en de potjes
zoveel mogelijk gedekt wenste te houden.
Een opsomming maken van je officiële verantwoordelijkheden kan eigenlijk geen probleem zijn, iedereen vult
toch jaarlijks zijn aangifte voor inkomstenbelasting in. Ons huiswerk was dan ook vlug klaar, we stuurden een
nette tabel met alle details incluis bezoldigingen door naar het gemeentehuis.
Wij vonden dat de Lennikenaar onze mandaten en de vergoedingen van onze officiële mandaten mocht weten
en publiceerden het vervolgens alvast zelf in de Lennikse Tribune van juli 2017 (49ste nummer van de Lennikse
Tribune).
Voor de meerderheid werd dit dus een moeilijke opdracht, bijna een kruistocht. Meermaals werd de voorstelling
van de lijst verschoven naar later. De administratie kon dit niet bolwerken was de reden die er door het bestuur
werd aan gegeven.
Kan goed zijn maar is er niemand in het schepencollege dan bekwaam om die lijsten zelf te maken? Indien de
kennis beperkt zou zijn geweest, kon het bestuur gewoon onze Excel aanvullen met hun mandaten. We moeten
er regelmatig aan herinneren: “Lid zijn van het college is geen eretitel, het is een werkwoord”.
We vermoeden dat men, zoals men gewoon is met deze meerderheid, zoveel mogelijk potjes gedekt tracht te
houden. De lijst die men presenteerde op de gemeenteraad van september was dan ook zeer mager en niet
correct.
De Lennikenaar mag niet vernemen hoeveel het bestuur nu eigenlijk verdient aan zijn officiële mandaten, men
mag ook niet weten of men vennoot is in bepaalde vennootschappen, hoeveel maal een intercommunale bij
mekaar komt.
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Een groot aantal vragen rezen onmiddellijk …
1. Waarom vermeldt men niet gewoon wat het maandloon is van de leden van het College van Burgemeester
en Schepenen? (immers betaald door de Lennikenaren)
2. Hoeveel vergaderingen zijn er van de intercommunales en wat is de volledige jaarlijkse vergoeding?
3. Wat is het verschil tussen ‘onbezoldigd’ en ‘geen vergoeding’? Het bestuur maakt er een onderscheid in.
4. Sommige gemeenteraadsleden worden nog bij hun (oude) fractie gerekend (alhoewel dit volgens de
gedragingen niet meer zo is) anderen worden bestempeld als onafhankelijk? Hoe zit dit in mekaar?
5. Sommige gemeenteraadsleden zijn geen lid van een lokaal partijbestuur?
6. Sommige gemeenteraadsleden hebben geen beroep? Of waarom wordt dit dan niet meegedeeld?
7. Ook het lidmaatschap van vennootschappen dient te worden meegedeeld. Hoe kan men vaststellen of er
een verband bestaat tussen een raadslid met een vennootschap die een opdracht krijgt van de gemeente?
8. Bij sommige mandatarissen werden mandaten geschrapt en/of door de gemeente bijgevoegd. Graag de
reden hiervan.
9. Volgens de lijst die door het bestuur werd gecommuniceerd heb ik tweemaal een mandaat in het PWA van
Lennik.
Alleen op punt 9 ging men in, voor de rest geen antwoord. Aan onze lijst werden zelfs dingen veranderd en de
bedragen geschrapt terwijl wij dit openhartig meedeelden aan de bevolking.
Op de vraag van Gun Mignon om de lijst in een werkbare en duidelijk bestand te krijgen werden we wandelen
gestuurd . We zouden eens misbruik kunnen maken (van openbare informatie)!
‘Openhartigheid’ blijkt dus troef in het gemeentehuis van Lennik. Volgens N-VA – Lennik² is deze communicatie
een slag in het water en nogmaals het bewijs dat deze bestuursploeg het niet nauw neemt met zijn
verantwoordelijkheden.
N-VA – Lennik² vindt dit nochtans heel belangrijk! Bij het toekennen van contracten dient men te weten wie
achter de vennootschappen zit anders is belangenvermenging eventueel niet ver te zoeken. Door het duister te
houden van de mandaten maakt men het aan de burger maar moeilijker om een klaar inzicht te krijgen.
En waarom mag de burger niet weten hoeveel zijn burgemeester of schepenen verdienen en hen op de
bijhorende verantwoordelijkheid afrekenen?
Onze vraag is normaal en terecht: DE LENNIKENAAR HEEFT ER RECHT OP OM DIT TE WETEN. Wij blijven alle
beschikbare informatie verzamelen via openbare kanalen om dit transparant openbaar te maken in één van
onze volgende nummers.
8

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Japanse Duizendknoop

Erik

We moeten er blijven op terugkomen. Nog voor deze plant aandacht kreeg in de nationale media
(tijdens de zomervakantie) hadden we dit probleem al aangekaart. Klaarblijkelijk was het voor
dovemansoren.
De plant uit Azië is terecht gekomen door onzorgvuldigheid in onze natuur. Deze plant is zeer agressief
en is zeer moeilijk te bestrijden. Tevens vernietigt hij de planten die er rond groeien en de
funderingen bij woningen enz.
In onze vorige nummers hebben we dit probleem reeds belicht. We kwamen steeds tot de vaststelling
dat men kordaat en snel moest optreden en zeker oppassen bij het snoeien want snoeiafval is een van
de manieren waarop deze plant zich verspreidt. Hoe langer men wacht, hoe groter het probleem zou
worden en dus ook hoe kostelijker om de plant op te ruimen.
Op onze vraag hoe het nu aangepakt werd, kon bevoegd schepen Heidi Elpers (CD&V) enkel meedelen
dat de plant was gesnoeid. Op onze vraag hoe het snoeiafval werd vernietigd kon men ons niets
meedelen. Dit geeft eigenlijk weer hoeveel aandacht men besteedde aan dit probleem.
We hebben nieuws voor deze schepen, de plant is opnieuw aan het opschieten.
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Erik

Alweer een punt dat blijft aanslepen: het gebruik van de openbare niet betalende en kaartvrije parking
van het centrum van Lennik, de parking van de Schoolweg.
Reeds verscheidene malen hebben we het bestuur laten weten dat deze parking wordt misbruikt om
auto’s zonder nummerplaat en dus zonder officiële eigenaar te parkeren.
N-VA – Lennik² heeft nogmaals bij het college de aandacht getrokken op dit probleem, de parking
vormt intussen ook een aantrekkingspunt voor zwerfvuil. Op 15 juli stelden we vast dat er 2
personenwagens en één lichte vrachtwagen waren achtergelaten zonder nummerplaat.
Het is ontstellend dat niemand van het bestuur dit ziet of daarop wordt gewezen.
Intussen is ook gebleken dat er minstens één gestolen voertuig tussen stond.
Waarom moet dit allemaal zo lang duren?
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De processie van de Kattenbos
In april vroegen we nog om iets te doen aan een onveilige
situatie in de Kattenbos in Eizeringen. Sommige woningen
zijn er absoluut niet bereikbaar door de hulpdiensten. Een
korte bocht in de straat maakt het onmogelijk om met een
vrachtwagen deze huizen te bereiken. Een inwoner van de
Kattenbos is evenwel bereid om een stuk grond af te staan
en de weg te laten verbreden zodat deze situatie
onmiddellijk kan worden opgelost.
Het bestuur beloofde om aan de situatie iets te doen …
pas in 2018, er werd echter niet meegedeeld wanneer in
2018. Laat ons hopen dat het spreekwoord binnenkort
niet ‘de processie van de kattenbos‘ wordt.
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Herdenkingsplaat voor neergeschoten
oorlogsvliegtuig compleet overwoekerd

Erik

In een vorige legislatuur ijverde onze N-VA – Lennik² om een herdenkingsplaat te zetten voor een neergestorte
Amerikaanse bommenwerper aan Statie Gaasbeek. Dit feit werd uitvoerig beschreven in de bijdrage tot de
Geschiedenis van de gemeente Lennik. De herdenkingsplaat werd toen onthuld door toenmalig burgemeester
Willy De Waele.
Onlangs werden we verwittigd door verschillende inwoners van Lennik dat deze plaat zou verdwenen zijn. We
gingen dan ook kijken naar de plaats en stelde het volgende vast: De herdenkingsplaat was niet gestolen of
vernietigd maar gewoon verdwenen onder de grondbedekker. Dit geeft een beeld over hoe men
tegenwoordig in Lennik omgaat met historisch erfgoed of historische feiten.

We gingen onmiddellijk aan het werk en maakten het aandenken weer vrij. We vreesden dat bij één of ander
maaibeurt deze herdenkingsplaat zou vernietigd worden aangezien men ze niet meer zag.
Ons voorstel is om deze herdenkingsplaat op een sokkel aan te brengen zodat deze niet kan worden
overgroeid. Het bestuur beloofde er iets aan te doen.
12
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De varia van de gemeenteraad van 23 oktober 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 2016, intussen een jaar geleden, werd opnieuw afgestapt van deze
procedure, geen feedback meer. N-VA – Lennik² blijft hopen dat burgemeester Irina De Knop (OpenVLD) op de eerstvolgende zitting opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad.
Erik
• Rond de periode van de feesten van de Prinsviering werden er wegbewijzering geplaatst in 2 talen.
Hoe komt dat? Het zou bij Willy De Waele (Open-VLD) ook een belletje moeten doen rinkelen,
maar over dit onderwerp blijft het stil. Burgemeester De Knop (Open-VLD) hoorde het in Keulen
donderen, terwijl er op het parcours tussen haar huis en het gemeentehuis gedurende meer dan
een week 2 zo’n borden te vinden waren.
• Elke ochtend en elk weekend worden langs de Ninoofsesteenweg meer dan 16 koelwagens
geparkeerd. Een privébedrijf gebruikt de openbare weg als parking en vuilnis wordt de gracht in
gekieperd. De bewuste vrachtwagens stonden vroeger in Roosdaal en werden daar verzocht
andere oorden op te zoeken. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordt dat het door de
werken in Roosdaal is dat de wagens zijn verhuisd en merkt op dat er wegmarkeringen zullen
worden aangebracht waardoor parkeren op deze manier niet meer zal kunnen. De burgemeester
betreurt ook dat het een gewestweg betreft en dat het toch de gemeente is die de stappen moet
ondernemen. Het zwerfvuil is wél een gemeentelijke bevoegdheid, dus daar hoort de gemeente
Lennik wél stappen te ondernemen.
• In de kranten lazen we dat er ongenoegen was
bij de fietsersbond over de heraanleg van de
Frans Luyckxstraat. Schepen Johan Limbourg
(Open-VLD) verklaarde eerder dit jaar dat er
overleg werd gepleegd met de fietsersbond,
hoe komt het dat diezelfde fietsersbond nu via
de pers de plannen komt aanklagen en betwist
dat er advies werd gevraagd? Schepen Johan
Limbourg (Open-VLD) antwoordt dat er
adviezen
werden ingewonnen, maar niet
rechtstreeks bij de fietsersbond. Schepen
Limbourg (Open-VLD) verdient hier zijn
zoveelste Pinocchio, dit keer voor zijn
uitspraken tijdens de gemeenteraad van maart
2017.
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De varia van de gemeenteraad van 23 oktober 2017

Gun

Lien
• De Zwartenbroekstraat mag momenteel in 2 richtingen worden gebruikt, waarom en hoe werd dit
gecommuniceerd? Op de website van Lennik staat het ook niet vermeld bij de omleidingen in de
gemeente. Schepen Yves De Muylder (CD&V) antwoordt dat er een proefproject werd opgestart
op basis van een petitie door de buurtbewoners van de Zwartenbroekstraat. “We hebben de buurt
geïnformeerd en zullen na het proefproject analyseren wat de toekomstige procedure zal zijn. Dit
valt samen met de werken aan de Frans Luyckxstraat, maar hebben er niet direct iets mee te
maken”. Burgemeester De Knop (Open-VLD) had het ook over sluipverkeer, maar had waarschijnlijk
niet door dat 2 richtingen toelaten in de Zwartenbroekstraat dat sluipverkeer nét zal verhogen in
plaats van te verlagen.
Kristien
• Welke schepen is bevoegd voor het Vlaamstalig karakter van de bijlagen van verkavelingsaanvragen? Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordt dat de bijlagen steeds werden toegevoegd en
dat het Vlaamstalig karakter steeds wordt benadrukt.
Geert
• De schapen in het wachtbekken, hoe staat het er mee? Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordt dat
de schapen er hebben ingestaan, maar dat ze zijn uitgebroken en daarom opnieuw werden
weggehaald. De omheining moet worden nagekeken. De schapen zijn eigendom van Carl Dewever
die intussen stilletjes de gemeenteraad reeds had verlaten, niet voor de eerste keer trouwens.
Volgens een aantal bronnen wordt de poort van het wachtbekken soms open gelaten, niet
verwonderlijk dat de schapen dan al eens uitbreken.
• Het contract van de Gronckelman was al een half jaar afgelopen, wanneer wordt hier een beslissing
rond genomen? Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) meldde dat het contract onlangs
is verlengd.
• Haviland is alweer aangesteld voor een dossier. Het betreft een oud dossier over de installatie van
de lift in de bibliotheek. Er gaat blijkbaar een behoeftestudie worden gemaakt van de bibliotheek.
Volgens schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) is het een dossier waar reeds lange tijd
niets is voor gebeurd. Intussen zouden een aantal vragen van de Harmonie Sint Cecilia uit SintMartens-Lennik (Burgemeester de Knop (Open-VLD) noemde het tijdens de opening van de
Jaarmarkt 2017 nog de Harmonie Sint Martinus) ook in rekening gebracht worden. De bedoeling is
om het project nu uitgebreider te gaan bekijken en na te gaan of er naast de lift, ook een aantal
veranderingen aan het gebouw moeten gebeuren. Schepen Heidi Elpers (CD&V) en schepen Filip
Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) vermelden de aanbouw van een aantal extra lokalen. We
wachten af wat alweer een extra studie gaat bijdragen aan een project dat intussen van op het eind
van de vorige legislatuur reeds in de stijgers staat.
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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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Verdeling verantwoordelijkheden
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun
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November 2016

December 2016
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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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