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Mosselfestijn: Nieuwe locatie & nieuwe datum!!
N-VA – Lennik² nodigen u van harte uit
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Leerlingen staan in september wellicht in de kou

Geert

De bouw van basisschool 't Rakkertje moet worden stilgelegd
De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de bouwvergunning voor gemeenteschool 't Rakkertje in
Eizeringen. Hierdoor moet de bouw van de school worden stilgelegd. De geplande verhuizing in september komt
op de helling te staan.
Het dossier voor de nieuwbouw staat al meer dan tien jaar op de planning, maar slechts onlangs kwam er schot
in de zaak. Het Lennikse schepencollege besloot aan te vatten met de werken, ondanks het feit dat de
bouwvergunning die door de provincie Vlaams-Brabant verleend werd nog in behandeling was bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen
Tijdens verscheidene gemeenteraden werd het bestuur er op gewezen dat ze een (groot) risico namen, maar
volgens schepen van Onderwijs Johan Limbourg (Open-VLD) zou het zo geen vaart lopen en kon de bouw
worden aangevat zolang de vergunning niet vernietigd werd. In De Lennikse Tribune van januari 2018 wordt
hierover bericht. Vorige week heeft de Raad van Vergunningsbetwistingen de vergunning toch vernietigd. De
aannemer mag niet meer verder bouwen aan de school, die in september 2018 de deuren zou moet openen.

Het bestuur van onze gemeente overtreedt de wet
De dag na de gemeenteraad, waar het punt werd aangebracht door N-VA – Lennik² bleek de aannemer nog aan
het werk en dat is onwettelijk. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en overtreedt toch de wet. Schepen van
Openbare werken Johan Limbourg (Open-VLD) zegt dat hij het advies van de advocaat van de gemeente
afwacht.
Schepen Limbourg verspreidt (alweer) een leugen in een poging om eigen vel te redden
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) tracht halsstarrig nog wat meubelen te redden en verspreidt via de pers de
leugen dat het bezwaar zou zijn ingediend door de schoonouders van een gemeenteraadslid van N-VA-Lennik².
De buren die bezwaar indienden, zijn op geen enkele manier familie van geen enkel raadslid van N-VA – Lennik².
De schoonmoeder van dat raadslid woont verderop en staat nergens in de uitspraak vermeld.

Bezwaar indienen is een niet te negeren grondwettelijk recht
Iedereen heeft het grondwettelijk recht om op basis van de bestaande rechtsregels bezwaar in te dienen en dit
zonder met de vinger te mogen worden nagewezen, zéker wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen de
bezwaarindiener bijna over de gehele lijn gelijk geeft. NVA-Lennik² en in het verleden LENNIK2000 heeft het
principe van de uitbreiding van de gemeenteschool op het ogenblik dat zij deel uitmaakte van het college steeds
gesteund. Dit dossier ligt echter reeds sinds juni 2006 op tafel. De uitvoering van deze beslissing werd
toevertrouwd aan toenmalig schepen voor onderwijs Irina De Knop (sinds 2013 burgemeester voor Open-VLD).
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Leerlingen staan in september wellicht in de kou

Geert

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) heeft dit dossier tijdens haar eerste schepenperiode (2007-2012)
nauwelijks ter hand genomen. Er werd geen vooruitgang geboekt. Vanaf 2013 volgt zij als burgemeester dit
dossier van zeer nabij op doch het duurt nog tot 2017 vooraleer de bouwvergunning wordt verleend.
Intussen zijn we sinds de aanvang van het dossier 12 jaar verder en diende er uiteraard rekening gehouden te
worden met gewijzigde wettelijke voorschriften, de buurt en omgeving, de verkeerstoename op de
Assesteenweg, …
Dit is absoluut onvoldoende gebeurd, hetgeen nu eveneens blijkt uit de uitspraak van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.
Klap op de vuurpijl was het feit dat het huidige Open VLD-CD&V-college geen rekening wenste te houden met de
hangende beroepsprocedure en per se arrogant wil doordrukken waar de vergunnings-onzekerheid nog in
gevaar is, met grote nadelige risico's vandien voor onze gemeente (financiële gevolgen en praktische voor de
school).
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) tracht tevergeefs haar vel te redden
In een reportage op RING-TV trekt burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) andermaal haar paraplu open en
schuift ze de schuld in de schoenen van de raadsman van de gemeente Lennik en de Lennikse
stedenbouwkundige ambtenaar.
Men moet maar durven! De aannemer de opdracht geven tot het starten van de bouwwerken met een
hangende beroepsprocedure. Dit is 100% een politieke beslissing van haarzelf en leden van haar schepencollege.
Zij heeft haar handtekening geplaatst tot het opstarten van de werken.
Wat heeft dit al niet gekost, moeten eventueel al de reeds uitgevoerde werken of een gedeelte ervan niet
worden afgebroken, in welke mate moeten er nieuwe plannen worden opgesteld, wie gaat dat allemaal betalen,
wanneer zal er eventueel een nieuwe geldige bouwvergunning worden afgeleverd, ...? (zie hierover volgende
bladzijde)
Enkel de halsstarrige koppigheid van het bestuur werd hiermee gediend.
Alweer een mismeesterd dossier door het huidige bestuur
Intussen zijn onder meer de schoolkinderen, de directie, de leerkrachten en de Lennikse belastingbetaler het
slachtoffer van de roekeloze, onbegrijpelijke, onverantwoorde, absoluut niet goed te keuren houding van
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) en leden van het bestuur.
We volgen dit verder op!
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En wie gaat dit betalen?
Een factuur voor de Lennikse belastingbetaler

Erik

De gevolgen van de uitspraak door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is al uit de doeken gedaan. Of hoe
arrogantie zijn prijs heeft, dit ondanks onze verwittigingen. Het financiële aspect kwam tot nu toe echter weinig
aan bod.
Daarom hebben we eventjes een rekening gemaakt :
• Tot 6 februari 2018 werd aan de aannemer € 200.859,00 betaald te vermeerderen met het BTW tarief van
6% (bouw van scholen), dit maakt € 212.910,50. Deze uitgaven zijn gebeurd voor werken waar we
momenteel eigenlijk niet van weten of ze zullen voldoen aan een eventuele nieuwe bouwvergunning.
• De kans is reëel dat er delen zullen moeten worden afgebroken, verloren geld dus. Tot vandaag werd het
bouwproject geschat op € 1,552.967,79 (BTW inclusief). Dit wordt dus meer.
• Door het stilleggen van de werken zal de aannemer schade lijden. Hij moet immers zijn personeel betalen en
trachten naar andere werven te sturen. Dit gaat zeker en vast een prijs hebben die door hem op de gemeente
zal worden verhaald.
• Voor elke wijziging die zal worden aangebracht zullen er nieuwe plannen moeten gemaakt worden, waarvoor
alweer een architect zal worden ingeschakeld.
• Ten gevolge van de wijzigingen zal een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Zo’n aanvraag kost
geld én tijd.
• De aannemer dient bijkomende instandhoudingswerken te doen om het reeds geleverde werk in stand te
houden en te beschermen. De aannemer gaat dit niet gratis doen.
• Hoe zit het met de subsidiërende overheid? Dit schoolgebouw kon beroep doen op subsidies. Men zal zich
ook beraden en de bijkomende kosten waarschijnlijk verhalen op de gemeente, dus op de Lennikse
belastingbetaler.
Allemaal extra kosten bovenop een reeds duur investeringsproject voor een gemeente van de grootte van
Lennik. Men zou denken dat er dan toch omzichtiger en verantwoordelijker met het dossier zou mogen
omgegaan worden. En dit enkel en alleen doordat het Open-VLD-CD&V-gemeentebestuur zich boven de
wettelijke regels verheven waant.
Waren er electorale belangen gemoeid met hun beslissing?
Moest de school tegen élke prijs af zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen?
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD), schepen van onderwijs Johan Limbourg (Open-VLD) en schepen van
openbare ordening Heid Elpers (CD&V) hebben alle inwoners van Lennik alweer een kater bezorgd.
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Gemeentebestuur wil geen Jeugdmonitor-tool
voor peiling jeugdnoden

Lien

Eind 2017 stelden de Vlaamse ministers Gatz en Homans de jeugdmonitor voor. Met deze tool kunnen lokale
besturen via bevragingen peilen naar de noden van kinderen en jongeren in hun gemeente of stad. Zo kan de
participatie van kinderen en jongeren verhoogd worden en tegelijkertijd krijgen lokale besturen meer informatie
over de verwachtingen van hun jongste burgers.
N-VA – Lennik² stelde voor dat Lennik ook zou intekenen op dat aanbod. Participatie op het lokale niveau wordt
immers alsmaar belangrijker en ook onze jongste burgers worden hier meer en meer bij betrokken. Er zijn
overigens geen nadelen aan de bevragingen van de jeugdmonitor verbonden. Deze zijn volledig anoniem en de tool
wordt gratis aangeboden vanuit de Vlaamse overheid.

Helaas wou het college niet meestappen in het voorstel. Een gemiste kans, blijkbaar is de mening van onze jongste
burgers niet van belang voor het huidig bestuur. Hoe men tegen dit gratis, laagdrempelig voorstel kan zijn, is
onbegrijpelijk.
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Wat we niet mogen weten in verband met cumul
en de vergoedingen in de gemeente

Erik

Naar aanleiding van het Publifin-schandaal bespraken we dit punt reeds in een vorig nummer van De Lennikse
Tribune. Ook tijdens verscheidene gemeenteraden raakten we dit punt reeds aan. Op korte tijd had onze fractie
een gedetailleerd overzicht klaar met al onze mandaten en bijkomende vergoedingen. U kon in ons blad lezen
hoeveel we verdienen aan de zitpenning als gemeenteraadslid.
Bij het bestuur was dit een probleem, men heeft een ganse zomer zitten broeden om uiteindelijk naar buiten te
komen met een lege doos. Niet alleen veranderde men onze lijst, ze weigerden ook om details te geven over
hun publieke inkomsten. Voor een goed verstaander, wij wensten niet de inkomsten te vernemen die
verkozenen met de dagdagelijkse job verdienen, echter wel de inkomsten verbonden aan hun politieke activiteit.
Op onze regelmatige vraag om de lijst van het bestuur in een overzichtelijke tabel door te sturen kregen we
steeds een ‘NEEN’ als antwoord. Het bestuur begreep niet waarom wij die lijst zouden nodig hebben, angstig dat
we iets zouden identificeren?
Noch het bedrag van de zitpenning wou men meedelen, noch het loon verbonden aan het college, noch het
aantal vergaderingen waarvoor men een vergoeding krijgt. Ook de verbondenheid aan bepaalde
vennootschappen door leden van de gemeenteraad wou men niet meedelen. Wij vinden dat belangrijk omdat
bij toekenning van contracten door de gemeente aan vennootschappen we moeten kunnen nagaan of er geen
belangvermenging zou kunnen optreden.
De lijst met de mandaten zoals de meerderheid die opstelde zou ‘openbaar’ ergens verstopt zitten op de
website van Lennik, maar niemand weet goed waar.
Verdient de burger (anno 2018) geen transparantie ?
De kiezer kan zich binnenkort uitspreken over het rapport van het beleid in Lennik (ten opzichte van de ervoor
ontvangen weddes en vergoedingen van de beleidsmensen). Voor ons telt in ieder geval de transparantie zoals
we ze eerder publiceerden in dit blad.
We beloofden dat we werk gingen maken om via openbare bronnen het één en ander te openbaren.
De lonen voor het college van burgemeester, schepenen en OCMW -voorzitter vormen eigenlijk geen geheim en
kan men heel gemakkelijk terug vinden op de website Lokaalbestuur.vlaanderen.be.
Overzichtelijk:
•
•
•
•

Aantal inwoners:
Bruto jaarwedde burgemeester:
Geïndexeerde bruto jaarwedde burgemeester:
Geïndexeerde bruto jaarwedde schepen en OCMW-voorzitter:

8.001 tot 10.000 inwoners
€ 32.128,65
€ 53,764,08
€ 32.258,45

Op de site van VRT vindt u ook volgend artikel: Zoveel gaat uw nieuwe burgemeester verdienen
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Wat we niet mogen weten in verband met cumul
en de vergoedingen in de gemeente

Erik

Verscheidene bronnen zijn beschikbaar
Voor het opstellen van de mandatenlijst hebben we ons gericht op de websites Cumuleo.be, waar de gegevens
ter beschikking staan. Deze website werkt voornamelijk op basis van de belastingaangifte die politici verplicht
moeten doen.
Soms wordt er echter iets vergeten en daarom gingen we ook kijken naar de website Open The Box. Deze
website verifieert ook het Staatsblad en de gegevens van de Nationale Bank. De oprichters van deze site
trachten de link te leggen tussen de politici en vennootschappen. Het gaat steeds om momentopnames en
sommige connecties kunnen om de haverklap veranderen. Maar volgens ons is het aan de politici om klaarheid
te scheppen en moeten mandaten niet in een nevel gehuld blijven zitten.
Het wordt wat ons betreft tijd om klare wijn te schenken, spijtig dat het bestuur die mening niet deelt.
Gedetailleerd overzicht
In het overzicht dat we publiceren is het college van burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter opgenomen
die we nog vonden in de opgesomde databanken. Indien men een bepaald gemeenteraadslid niet kan vinden
betekent dit dat er naast het mandaat van gemeenteraadslid geen andere mandaten werden teruggevonden.
De basis van het overzicht komt uit Cumuleo, indien de bron ‘Open the box’ is, wordt deze als bron ook vermeld
in het overzicht.
De interpretatie laten we over aan de lezer. Wat we wel opmerken is dat de betalende bijkomende officiële
mandaten niet erg solidair zijn verdeeld onder de collegeleden of gemeenteraadsleden van de meerderheid.
Irina De Knop • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Functie
Burgemeester
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Lid auditcomité
Lid renumeratiecomté
Bestuurder
(Mede-)zaakvoerder

Instelling
Gemeente Lennik
Universiteit Gent
Liberale Mutualiteit Brabant
De Lijn
De Lijn
De Lijn
Marias Fresh Wash
Orin BVBA
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Vergoeding
€
•
•
€
€
€
Privé
Privé

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Wat we niet mogen weten in verband met cumul
en de vergoedingen in de gemeente
Heidi Elpers • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Functie
Instelling
Schepen
Gemeente Lennik
Bestuurder
Haviland Intercommunale
Lid van een adviescomité
Haviland Intercommunale
Lid van het beheerscomité
Haviland Intercommunale
Bestuurder
Pajottenland+
Lid van het beheerscomité
Woonwinkel Pajottenland
Bestuurslid
CD&V (Plaatselijke afdeling)
Ambtenaar
Lid van de beleidsgroep
3Wplus Energie VZW
Lid van de kredietcommissie
3Wplus Energie VZW
Vertegenwoordiger
Gewestelijke Volkshuisvesting
Bestuurslid
KVLV (Plaatselijke afdeling)
Vertegenwoordiger
Intercommunale Ruimtelijke Ordening

Vergoeding
€
€
•
€
•
•
•
Privé
•
•
•
•
?

Johan Limbourg • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Schepen
Gemeente Lennik
Lid van een sectorcomité
Infrax West
Lid van een regionaal bestuur Iverlek
Bestuurslid
Open VLD (Plaatselijke afdeling)
Zaakvoerder
Bierhandel - Drinks Limbourg
Bestuurslid-secretaris
Feestcomité Dolle Dagen Gaasbeek
Bestuurslid
Lotracon BVBA
Bestuurslid
Immojo BVBA

€
€
€
•
Privé
•
Privé
Privé

Yves De Muylder • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Schepen
Gemeente Lennik
Vertegenwoordiger
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Bestuurder
Toerisme Pajottenland en Zennevallei VZW
Vertegenwoordiger
Toerisme Vlaams-Brabant VZW
Bestuurder
CD&V (Plaatselijke afdeling)
Piloot
Vertegenwoordiger
3W Plus Sociale Werkplaats VZW
Vertegenwoordiger
De Lijn
Vertegenwoordiger
ERSV VZW

€
•
•
•
•
Privé
•
•
•
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Wat we niet mogen weten in verband met cumul
en de vergoedingen in de gemeente
Nestor Evens • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Functie
Instelling
Schepen
Gemeente Lennik
OCMW-voorzitter
Gemeente Lennik
Bestuurder
Welzijnskoepel West-Brabant
Lid Algemene Raad
Welzijnskoepel West-Brabant
Bestuurslid
CD&V (Plaatselijke afdeling)
Bestuurslid
Davidsfonds Lennik
Lid van de algemene raad
RSVK De Woonkoepel
Bestuurder
RSVK De Woonkoepel VZW
Lid van het dagelijks bestuur RSVK De Woonkoepel VZW
Gepensioneerde
Fortis

Vergoeding
•
€
•
•
•
•
•
•
•
Privé

Filip Van Ginderdeuren • Mandaten, ambten en beroepen in 2016
Schepen
Gemeente Lennik
Bestuurder
Finilek
Lid van het directiecomité
Finilek
Bestuurder
Havicrem
Zaakvoerder
Bestuurslid
Cultuurregio Pajottenland

€
€
€
€
Privé
•

Erik

Open the box

De kans is reëel dat er nog mandaten, ambten en beroepen ontbreken, maar dit is alles wat er langs officiële en
publieke wegen te identificeren valt.
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Wat iedere Lennikenaar aanbelangt

Geert

Iedere inwoner kan op aanvraag een kopie ontvangen van bestuursdocumenten die niet vallen onder de
uitzonderingen op de openbaarheid van bestuur en dit zelfs zonder een belang aan te tonen.
Overeenkomstig het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur dd. 26 maart 2004 dient de aanvraag zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 kalenderdagen schriftelijk, per fax of per –email te worden beantwoord
(art.10, §2 van bovenvermeld Decreet).
Indien een bestuursdocument de aanvrager persoonlijk aanbelangt, en zeker wanneer hij dit document nodig
heeft om tegen een bepaalde beslissing een rechtsmiddel aan te wenden, dan dient het gevraagde hem ‘zo
spoedig mogelijk‘ te worden overgemaakt.
Bouwdossiers in Lennik
Dit geldt zeker bij bv. dossiers die betrekking hebben op Vergunningen inzake Stedenbouw en Ruimtelijke
Ordening waartegen de aanvrager bezwaar heeft ingediend.
In dit geval beschikt de aanvrager slechts over een zeer beperkte termijn van 30 dagen na aankondiging voor
het instellen van hoger beroep.
Indien men toevallig slechts na enkele dagen kennis krijgt van de aanplakking, vervolgens een aanvraag dient in
te dienen tot het afleveren van een document om tenslotte het gevraagde document slechts na 14 dagen te
ontvangen, dan beschikt de aanvrager nog slechts over enkele dagen om advies in te winnen en desgevallend
nog tijdig een bezwaarschrift in te dienen.
Het wordt hem in feite praktisch onmogelijk gemaakt om – in dit geval – tijdig beroep aan te tekenen.
Gemeente boycot rechten-procedure
Dit is een uitholling van de subjectieve rechten van de aanvrager/bezwaarindiener waaraan de gemeente in feite
haar medewerking verleent.
Ook het raadplegen van vergunningen op het gemeentehuis loopt allesbehalve vlot aangezien er slechts 1 PC ter
beschikking staat en deze regelmatig ‘overbelast‘ is.
Tevens laat de gemeente Lennik – in tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten na – aan advocaten die
namens een cliënt een bezwaar hebben ingediend en/of aan de bezwaarindieners, zeer vlug op de hoogte te
brengen van de beslissing teneinde hem toe te laten de inhoud van het bestuursdocument te bestuderen, een
advies te formuleren over de beroepsmogelijkheden en hem tenslotte toe te laten een beroepsverzoekschrift in
te dienen.
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Wat iedere Lennikenaar aanbelangt

Geert

Ook een advocaat dient een schriftelijke aanvraag in te dienen en 15 dagen te wachten op de toezending van de
gevraagde documenten.
Het is echter zeer eenvoudig de bezwaarindieners (wiens namen via het bezwaarschift gekend zijn) en hun
eventuele advocaten binnen de 3 dagen via mail, per fax of per post een kopie van de vergunning toe te zenden.
Alzo zouden de oorspronkelijke bezwaarindieners de mogelijkheid hebben zich tijdig te kunnen informeren
omtrent de inhoud en gevolgen van de beslissing en desgevallend een geargumenteerd beroepsverzoekschrift in
te dienen.
Dit gebeurt reeds in andere gemeenten, doch blijkbaar niet in Lennik.
Gemeenteraad van 26 februari 2018
Om hieraan tegemoet te komen werd namens onze fractie op de gemeenteraad van 26 februari 2018 het
volgende voorstel ingediend:
In toepassing van art.20, §2 van het Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur dd. 26 maart 2004 wordt
inzake Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening binnen de 3 werkdagen na de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen aan iedere bezwaarindiener en zijn eventuele raadsman, per –email, per fax of per
aangetekende post een kopie toegezonden van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.
En wat had je verwacht?
Ook dit voorstel werd door de Open-VLD-CD&V-meerderheid weggestemd.
De Lennikse burger blijft andermaal in de kou staan.
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Burgemeester De Knop weigert aan te sluiten
bij actie voor evenwichtige verdeling vliegverkeer

Gun

Tijdens de gemeenteraad van 26 februari vroeg N-VA – Lennik² waarom de gemeente Lennik niet zou aansluiten
bij de elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie die via de rechter een federale vliegwet willen forceren.

De 11 gemeenten en de provincie leggen zo druk op de federale regering om eindelijk een eerlijke spreiding van
de lawaaihinder rond Zaventem te creëren. Volgende gemeenten hebben samen met de provincie VlaamsBrabant en enkele inwoners een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat ingediend bij de
burgerlijke rechtbank van eerste aanleg:
• Dilbeek
• Herent
• Landen
• Wemmel
• Grimbergen
• Kampenhout
• Steenokkerzeel
• Zaventem
• Halle
• Kortenberg
• Tervuren
Op deze manier willen deze steden en gemeenten voor de inwoners een evenwichtige verdeling van het
vliegverkeer van de luchthaven Brussel-Nationaal in Zaventem afdwingen. N-VA – Lennik² vraagt zich af of
Lennik werd gecontacteerd om mee te doen en stelt zich hier twee bijkomende vragen bij:
• Zo ja, waarom doet Lennik niet mee?
• Zo neen, overweegt Lennik alsnog aan te sluiten?
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde vaag dat er wel een mailtje was ontvangen over de
materie, maar wil haar steun aan de 11 Vlaams-Brabantse gemeenten niet uitspreken. Ze wil zich meer
informeren over de problematiek. Volgens de burgemeester zijn er nog veel vragen over de draagwijdte van de
actie. De burgemeester is er niet van overtuigd dat onze provincie meer last heeft van vliegroutes door de
geluidsproblematiek in Brussel. Het staat wel vast dat er het best een evenwichtig spreidingsplan uitgewerkt
wordt. De federale vliegwet mag er komen.

17,4%

Maar of Lennik zich moet aansluiten bij de
elf gemeenten, is verre van duidelijk. “We
willen alles eerst analyseren voor we een
besluit nemen” meldde burgemeester Irina
De Knop (Open-VLD).
De burgemeester wist ook te vertellen dat
vooral tijdens de zomer vliegtuigen lager
over Lennik zouden vliegen omdat er dan
meer oostenwind zou zijn. Wanneer bij de
gemeenteraadsverkiezingen van oktober
2018 zou blijken dat de burgemeester haar
functie niet meer kan blijven uitoefenen,
kan ze zich gaan voorstellen bij de VRT om
Sabine Hagedoren en Frank Deboosere bij te
gaan staan om hun meteorologische kennis
bij te schaven.
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N-VA – Lennik² vond het interessant om er
even de gegevens van ons meteorologisch
instituut bij te halen. Deze laten toe
volgende grafische voorstelling te maken, de
windrichting is niet seizoensgebonden.
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Traditie koekenbedeling
verdient levend te worden gehouden

Wim

Het blijft een erezaak voor ons om de traditie van de koekenbedeling te blijven ondersteunen. Door protest van
onze fractie, de Masiuskring, burgers en persaandacht is, pas enkele jaren geleden, met succes voor het
voortbestaan gevochten. Door de zeer lange (eeuwenoude) lokale traditie heeft een hele gemeenschap van
kinderen, ouders, grootouders en leerkrachten hier nog altijd een warm gevoel bij. De koekenbedeling leeft.
De huidige OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) toont verschillende gezichten en verspreidt verschillende
meningen hierover. Tijdens de OCMW-raad heeft hij altijd negatieve kritiek op de traditie van de
koekenbedeling, en hij trachtte ze al eens af te schaffen, maar wanneer het doorgaat in de school bij kinderen
en schoolpersoneel, en voor de pers (die graag voor dit bijzonder verhaal naar Lennik afzakt) is hij wél lovend
over dit initiatief van ‘zijn’ OCMW, al moet hij natuurlijk het standpunt van de OCMW-raad vertegenwoordigen.
Zijn partijgenote Lieve Suenens uit Sint-Martens-Lennik is wel overtuigd fan van de koekenbedeling-traditie, zij
kende deze immers zelf al als kind én als gewezen kleuterjuf (en nog steeds vrijwillig helpster bij de school).
Volgens Het laatste Nieuws heeft OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) gezegd: ”Hopelijk wordt deze traditie
ook in de volgende legislatuur nog bewaard” en “Het OCMW bekijkt zelfs of we het kunnen uitbreiden naar
andere delen van Lennik.”
Dit laatste is alleszins niet vooraf besproken op de OCMW-raad of het Vast Bureau. Bij onze interpellatie van de
voorzitter op de OCMW-raad van eind maart over deze gepubliceerde uitspraken en hun draagwijdte,
bevestigde hij ze gedaan te hebben. We feliciteerden Evens met zijn "voortschrijdend inzicht". Maar anderzijds
spreekt de voorzitter wel voor zijn beurt als hij nieuwe standpunten verkondigt als van "Het OCMW".
Evens' herhaaldelijk gebleken frustratie is dat de traditie vanouds enkel voor de schoolkinderen in Sint-MartensLennik wordt gehouden. De historische traditie stamt natuurlijk uit de tijd dat Sint-Martens-Lennik een
afzonderlijke gemeente was.
Het debat kan altijd gevoerd worden. In theorie kan de koekbedeling uitgebreid worden, maar praktisch wordt
dat wel omvangrijker en complexer om te organiseren (met de vele scholen die Lennik rijk is). Het krijgt dan
wellicht een ander, minder krachtig effect (nu is het beperkt op één moment op één plek wat krachtiger is als
gebeurtenis), en de kost gaat ook stijgen. In wezen heeft deze traditie een eenvoudig en symbolisch karakter,
hieraan riskeert men afbreuk te doen door er een reuzentraktatie voor allen van te willen maken.
We durven niet denken of het misschien een soort 'tsjeven'-maneuver zou zijn om afschaffing voor te bereiden.
Voor ons verdient deze traditie van sociaal erfgoed bewaard te blijven en we zullen ons hiervoor inzetten.
Sowieso zal volgend jaar, door de samensmelting van de OCMW-raad met de gemeenteraad, de koekbedeling al
iets veranderen. De nieuwe politieke constellatie zal dan moeten bekijken hoe deze lokaal geliefde traditie het
best kan in stand en in eer gehouden worden.
Voor meer achtergrond: al eerder schreven we uitgebreid over de koekenbedeling en de waarde ervan,
bijvoorbeeld vorig jaar nog in De Lennikse Tribune van maart.
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De varia van de gemeenteraad van
26 februari 2018 (I)

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 (Open-VLD) op de
eerstvolgende zitting opnieuw aanknoopt met de logische feedback aan de gemeenteraad.
Erik
• Ik heb tot groot genoegen kunnen zien dat er verslagen zijn verschenen op de intranet site van Lennik over
het burgemeestersoverleg, maar verslagen van het samenwerkingsverband Pajottenland+ worden nog
steeds niet gepubliceerd. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde: “Ik stel vast dat de secretaris
de verslagen heeft gevraagd aan de coördinator van P+, maar dat hij die weigert te versturen en weet u
waarom? Omdat hij die verslagen reeds heeft verstuurd naar mezelf en naar de eerste schepen Heidi Elpers
(CD&V). Dit houdt in dat ik die verslagen zou moeten doorsturen naar de secretaris.” Zowel Burgemeester
Irina De Knop (Open-VLD) als schepen Heidi Elpers (CD&V) beantwoordden de vraag “Is dat zoveel werk?”
overtuigd bevestigend. “Beeld je eens in hoeveel tijd ik zou verliezen indien ik elke maand een mail zou
moeten doorsturen.”
Gun Mignon voegde hieraan toe dat dit makkelijk 100% geautomatiseerd kan gebeuren in Outlook, maar de
dames weigeren alweer elke medewerking. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) beantwoordde zijn
voorstel met verheven stem als volgt: “Dat interesseert me niet, wanneer Pajottenland+ dit niet wil doen is
dit pure onwil!” waarop Gun repliceerde dat het niet doorsturen van de verslagen naar de secretaris door
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) en schepen Heidi Elpers (CD&V) net pure onwil is.
Een klacht bij de gouverneur dringt zich op.
• Het PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap), ik ben daar lid van, maar ik hoor daar niets van. Moet die
VZW nu in 2018 ontbonden worden of niet? De hervorming van het PWA, waar staan we daarmee? Schepen
Yves De Muylder (CD&V) antwoordde voor de zoveelste keer: “Ja, we zijn daarmee bezig” en vervolgde zijn
antwoord als volgt “Haviland coördineert dit, eigenlijk was alles op poten gezet en eigenlijk was niks in orde,
het vormt een kluwen.” Reeds vorig jaar heeft NVA – Lennik² er voor gewaarschuwd dat we dit niet te lang
mochten laten liggen en nu is het zover, het vormt een kluwen.

VARIA
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De varia van de gemeenteraad van
26 februari 2018 (II)

Gun

Erik
• Het contract met OPC (Optimal Parking Control), het bedrijf dat de boetes uitschrijft wanneer men geen
geldig parkeerticket heeft, werd verlengd met 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar. Burgemeester Irina
De Knop (Open-VLD) antwoordde dat ze de bijlagen van de beslissing van het college zou bezorgen, want het
is te gedetailleerd om zomaar alle vragen te kunnen beantwoorden. Een zoveelste antwoord waar we
waarschijnlijk een aantal maanden gaan moeten naar vragen.
• In een ander collegeverslag las ik dat er meer dan € 200.000 zou worden uitgegeven aan de
aanpassingswerken van de begraafplaatsen. Wat gebeurt er met de lichamelijke overschotten die worden
afgegraven, want daar staat niets van in het verslag? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat er
op elke begraafplaats een knekelput zou worden aangelegd waar de botten zouden in worden verzameld.
Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) noemde het liever een grafmonument. Dit stond niet in het verslag
van het college, maar alweer in één of ander bijlage die niet aan het verslag wordt verbonden.
• Ik dacht dat Kafka al lang dood was, maar in het laatste verslag van het college ben ik hem tegen gekomen.
We veronderstellen dat de collegeverslagen worden goedgekeurd en dus grondig nagelezen. Er werd een
aanvraag ingediend om een treurwilg te vellen en deze te vervangen door een fruitboom. Wat we lezen in
het collegeverslag is een ganse resem vergunningsverplichtingen en reglementeringen omtrent inname
openbaar domein, elektriciteitspaal, septische put, regenwaterput, … wat heeft dit te doen met het vellen
van een boom? Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat we dit niet in het belachelijke
mochten trekken en dat elke aanvrager maar moet lezen wat hij moet lezen. Standaard worden alle
mogelijke bepalingen toegevoegd in elke beslissing over een aanvraag. Of dit ettelijke nutteloze extra
bladzijden oplevert, of niet... Kafka in ere hersteld door het bestuur van Lennik, ze zullen het in De Bohémen
graag horen.

• In hetzelfde verslag kwam Kafka nogmaals langs. Bij de werken aan de Frans Vandersteenstraat worden de
werken met 15 dagen verlengd door de aannemer en die aannemer gaat daarvoor geen schadevergoeding
eisen. Hoe kan dit? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat daar een duidelijke reden voor is.
Een aantal boordstenen die door de aannemer werden aangelegd werden per ongeluk beschadigd. De
gemeente heeft gevraagd of deze vervangen konden worden. De aannemer gaat hiermee akkoord, maar
plant ongeveer 15 extra dagen. Waarom worden deze belangrijke feiten dan niet gemeld in het
collegeverslag?
• Bij de afrekening van vele facturen wordt dikwijls gemeld ‘BTW verlegd’. Schepen Johan Limbourg (OpenVLD) antwoordde dat het gaat om werken van onroerende staat en dat de BTW dus kan worden verlegd.
N-VA – Lennik² zou graag tegen de volgende gemeenteraad een antwoord hierop krijgen.
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De varia van de gemeenteraad van
26 februari 2018 (III)

Gun

Gun
• Vlaams minister voor energie Bart Tommelein heeft eind januari de start gegeven van de actie
‘Stroomversneller’ waarin tot 18 maart daken kunnen genomineerd worden om zonnepanelen op te leggen.
De minister tracht zonnepanelen te kunnen installeren op openbare gebouwen zoals bibliotheken,
zwembaden, sporthallen, ... Deelnemers kunnen hierbij een prijs winnen ter waarde van € 250,00. Weet de
gemeente hiervan en is daar reeds iets rond gebeurd, 18 maart is al binnen 3 weken. Schepen Heidi Elpers
(CD&V) en burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordden dat ze er weet van hadden, maar dat er
voorlopig nog niets voor werd gedaan. Binnen de 3 weken zal er dus niets van komen.
• Er zijn intussen al vele variapunten van gemeenteraadsleden gepasseerd waarop het bestuur antwoordde dat
ze het zouden nakijken en zouden terug koppelen. Vragen betreffende het verloop van aantal ambtenaren in
Lennik, de controle vrachtverkeer schapenstraat, klachten over vliegtuigen, het dossier voor het pendelfonds
en de verlichting van de parking aan de sporthal. Hier werd nooit op terug gekomen. Burgemeester Irina De
Knop (Open-VLD) reageerde dat het feit dat de varia steeds eindigen op cafépraat er voor heeft gezorgd dat
er niet zorgvuldig met de vragen werd omgesprongen. De burgemeester werd ervan op de hoogte gesteld dat
omwille van het feit dat het bestuur geen notulen maakt van de varia, N-VA -Lennik² dit wel doet en dat ze
daar perfect kan nagaan wat er werd besproken. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) vroeg of dit werd
gedaan op een website die ons "sponsorde“ ...? Haar onverdraagzame en kregelige houding tegenover
(kritische) pers is wijd en zijd bij journalisten bekend. Nochtans is aan de burgemeester reeds verscheidene
malen uitgelegd dat wanneer men op een nieuws-website een advertentie wenst te plaatsen, men zoals
iedereen daarvoor dient te betalen. De LennikseTribune.be dus.
Christel
• Een aantal weken geleden was er in de feestzaal van de jongensschool in Sint-Martens-Lennik een etentje van
de harmonie en net voor de festiviteiten begonnen rond 12:00 viel de elektriciteit uit. Er moest toen dringend
via via een ambtenaar worden opgetrommeld die de sleutel van de bibliotheek had want daar bevindt zich
blijkbaar de elektrische kast. Kan daar iets aan verbeterd worden? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD)
bevestigde het probleem, maar vindt dat hij de sleutel van de bibliotheek niet kon of zou overhandigen aan
de huurders van de zaal en dat extra keukens de oorzaak zijn van het probleem, geen oplossing dus.
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Kalender 2018

Gun

Kalender toont data van de activiteiten georganiseerd door N-VA – Lennik² of een
aantal speciale waarvan wij vermoeden dat ze u van dienst kunnen zijn.
14 oktober 2018 vormt alvast een heel belangrijke datum. Aarzel niet om ons te
helpen in het overtuigen van vrienden en buren dat Lennik nood heeft aan een
ander en nieuw bestuur. Wij vormen een heel vastberaden team dat er werk wil van
maken.

Gemeenteraad Lennik
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

OCMW-raad Lennik
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Lennikse Feesten

Nieuwjaarsdag
Drie koningen
Valentijn
Zomeruur
Pasen
Paasmaandag
Feest van de arbeid

1-jan
6-jan
14-feb
25-mrt
1-apr
2-apr
1 mei

Najaarsetentje N-VA – Lennik²
Jaarmarkt Lennik

OLH hemelvaart
Moederdag
Pinksteren
Pinkstermaandag
Vaderdag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
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10 mei
13 mei
20-mei
21-mei
10-jun
11-jul
21-jul

OLV hemelvaart
Winteruur
Allerheiligen
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2de Kerstdag

15-aug
28-okt
1-nov
2-nov
11-nov
25-dec
26-dec
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Verdeling verantwoordelijkheden

Christel

Erik

Geert

Gun

Jasper

Kelly

Kristien

Lien

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun

Januari 2018

Februari 2018

Maart 2017

April 2017

Mei 2017

Juni 2017

Juli 2017

Augustus 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017
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Een tribune voor de Lennikenaar

Leven
Liefde
Lennik

Hoofdredactie: Gun Mignon
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