Juli 2013

Welkom
Wij wensen u van harte welkom bij de
tweede versie van onze digitale
nieuwsbrief, de eerste Lennikse
digitale krant.
Deze nieuwsbrief zal op regelmatige
basis verschijnen, abonneren kan nog
steeds
via
mail
naar
info@lenniksetribune.be.
Tevens zal u via de FaceBook-pagina
van De Lennikse Tribune deze krant
kunnen lezen. In latere fase volgt nog
een website.
De kwadraatraad
Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om “de kwadraatraad” op te
richten.

Onze visie op het Lennikse gemeentebeleid

In deze editie:
• Defibrillatoren, 4 voor slechts € 5 000
• Gele kaart voor groen beleid
• Meerderheid waant zich boven de democratie
• Overleg over taalbeleid gevraagd
• Oppositie dwingt tot actie behoud VDAB-werkwinkel
• Handelskernversterkende maatregelen
• Deontologie & GAS boetes
• Zo werkt democratie niet
• Beperkte Vlaamse reflex in de OCMW-raad
• De schaapjes op het droge

De kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
• Bruno Moens
Bruno.Moens@lenniksetribune.be

• Christel O
Christel.O@lenniksetribune.be

• Erik O
Erik.O@lenniksetribune.be

• Fried Ringoot
Fried.Ringoot@lenniksetribune.be

Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.

• Geert De Cuyper (fractieleider)

Elk lid van de de kwadraatraad heeft
eigen bevoegdheden, elk in zijn of
haar interessegebied en met zijn of
haar kennis van zaken.

• Kristien Van Vaerenbergh

Bevoegdheden

• Ernest Vankelecom

Verder in deze Lennikse Tribune vindt
men de verdeling van de thema’s
binnen de kwadraatraad.

• Viviane Tielemans
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Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be

• Jasper De Bruyn
Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be
Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be

Onze OCMW-raadsleden:
• Chris Van Belle
Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be

Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
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AED Defibrillatoren, 4 voor slechts € 5 000

Op de gemeenteraad van april
2013 werd een technologisch
hoogstaand product door Lien
gepresenteerd, daarnaast werd
meteen
ook
het
voorstel
gelanceerd om in Lennik een
aantal van deze “levensredders”
te voorzien.
Het
voorstel
behelsde
de
aankoop en plaatsing op een
aantal goed gekozen plaatsen
zoals de sporthal, de markt, ...
Een defibrillator is een apparaat
waarmee men door het toedienen
van een elektrische schok het
hart van een bewusteloze patiënt
kan laten stoppen met fibrilleren,
waardoor het opnieuw in een
normaal ritme wordt gebracht.
Moderne defibrillatoren kunnen
zelf onderscheiden of een hart

kan
geholpen
worden
via
defibrillatie en zullen geen schok
geven wanneer het hart normaal
klopt.

In België sterven jaarlijks meer
dan 15 000 mensen tengevolge
van een hartstilstand, dat is éen
persoon per half uur.
De
overlevingstermijn ten gevolge
van een hartstilstand is zeer kort,
namelijk 4 tot 5 minuten. Dit is
de reden waarom het gebruik van
geautomatiseerde defibrillatoren
de kans tot overleven van de
slachtoffers aanzienlijk vergroot.
Inmiddels zijn er ook AED
(Automatic External Defibrillator)
op de markt die speciaal voor
niet-professionals zijn ontwikkeld.
AED vinden inmiddels hun weg
naar
bedrijven,
sportcentra,
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vliegvelden,
winkelcentra en
andere min of meer publieke
locaties. Bij een volautomatische
versie hoeft men niet zelf de
activatieknop in te drukken.
Een AED is reeds verkrijgbaar
voor een dikke duizend €, 4 voor
slechts € 5 000
De schepenen eigenen zich per
jaar een budget van € 2 000 toe
om te bellen (terwijl ze eerder
gebeld worden) en wat ze met
een goed abonnement nooit
zullen opgebruiken.
Indien N-VA – Lennik² de keuze
mag
maken
waar
het
belastingsgeld
van
elke
Lennikenaar naartoe gaat dan
liever het leven van een
medemens.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Gele kaart voor groen beleid
Ik begin graag met een
persoonlijke vaststelling na 6
maanden
oppositie:
gemeentepolitiek doet er echt
toe. Na 6 maanden “beleid” valt
het me op hoeveel kansen het
college mist om een echt
duurzaam beleid te voeren voor
onze gemeente. Ik moet eerlijk
toegeven: ik had dit niet
verwacht.
Je zou kunnen
verwachten van de nieuwe
verantwoordelijken dat ze alle
mogelijkheden aangrijpen om
zich op een positieve manier te
profileren
in
hun
beleidsdomeinen.
Een kort
overzichtje van 6 maanden
constructieve
voorstellen
en
vragen rond milieu en mobiliteit
in Lennik vanwege onze fractie.
Een tram op de N8
De Lijn heeft plannen om via een
tramverbinding op de N8 Ninove
met Brussel te verbinden. Wat
het standpunt van de gemeente
is, is nog onduidelijk. Misschien
enkele suggesties: een snelbus
kost 5 x minder in aanleg en
onderhoud, kan bijna onmiddellijk
ingericht worden en kan met
wisselende signalisatie in haar
eigen bedding rijden zonder het
autoverkeer te hinderen. Verder
moet de gemeente ook verder de
realisatie van een treinstation in
Schepdaal benadrukken evenals
de aanleg van veilige fietspaden
langsheen de invalswegen naar
Lennik.
Lennikenaren in de kou
Een
Lenniks
gezin
geeft
gemiddeld jaarlijks € 2800 uit aan

het energieverbruik in de woning:
verwarming en elektriciteit. Een
grote jaarlijkse verarming. Het
besparingspotentieel op energie-,
financieel en CO2-vlak is dan
ook enorm. De gemeente kan en
moet dit realiseren door samenaankoopacties voor isolatie te
organiseren,
door
volledige
Lennikse
wijken
te
laten
begeleiden
rond
energiebesparing en door een plan uit te
werken om het potentieel aan
hernieuwbare energie op haar
grondgebied
(zon,
wind,
biomassa), dit samen met al haar
inwoners. Zie hiervoor ook het
actieplan van onze fractie
“Duurzame energie voor alle
Lennikenaren”.
Samen kan
We vroegen op de gemeenteraad
van juni aan het college om
vanuit haar gemeentelijke raden
een plan van aanpak op te
stellen met concrete acties om de
uitstoot van CO2 op haar
grondgebied te beperken. Zo
kan onze gemeente met al haar
inwoners samen streven naar
een drastische verlaging hiervan.
De schepen van milieu Elpers
meldde echter dat ze hier niet de
meerwaarde van inzag.
Trage wegen of wegen der
traagheid
Het valt ons de laatste maanden
op hoezeer de trage wegen in
onze
gemeente
en
het
spaarbekken naast de sporthal
minder goed beheerd worden.
We hopen dat het college zich
hier herpakt. De acties van het
3

Bruno

college voorspellen echter niet
veel
goeds.
Op
de
gemeenteraad
van
mei
antwoordde schepen Elpers op
onze vraag over het beheer met
schapen van het spaarbekken
dat dit binnen de week in orde
zou zijn. We zijn nu al enkele
maanden verder.
Op de
gemeenteraad van juni kregen
we vervolgens op onze andere
vragen de mededeling dat de
Commissie
Trage
Wegen
afgeschaft zal worden.
Deze
commissie bestaat/bestond uit
vele Lennikse vrijwilligers die
samen de wandelwegen in
Lennik in kaart hebben gebracht
en regelmatig controleren.
Vrijwilligers
Het is voornamelijk dankzij deze
vrijwilligers dat onze gemeente
de laatste jaren in de wijde
omgeving bekend is geworden
voor haar goed ingerichte
wandelwegen.
Het huidige
college meent dat het werk van
deze commissie er nu op zit en
ze dus afgeschaft kan worden.
Dit is echter niet zo. Vooral in
het noorden van onze gemeente
dienen nog vele wandelwegen in
kaart gebracht te worden evenals
de vele mogelijke fietswegen in
onze gemeente.
Bovendien
willen de vele vrijwilligers van
deze
commissie
zelf
hun
inspirerend werk verder kunnen
zetten. Zal er door het nieuwe
college ook naar hun stem
geluisterd
worden,
na
de
verkiezingen?
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Meerderheid waant zich boven de democratie
Na 6 maanden vallen de maskers
van de huidige meerderheid
reeds af, het democratische
gehalte van deze bestuursploeg
komt boven drijven.
Op een
georchestreerde manier mochten
de trouwe soldaten van de
meerderheid,
fractieleiders
Marie-Thérèse en Nestor, hun
verplicht nummertje opvoeren.
Onzinnige vragen?
Net nadat Fried zijn agendapunt
had
ingeleid
rond
het
voortbestaan
van
het
seniorenfeest in zijn oude vorm,
dus op een moment dat het totaal
niet aan de orde was, haalde de
fractieleider van Open VLD een
nota naar boven en begon aan
haar tirade. Via Marie-Thérèse
verwijt het schepencollege de
Kwadraatraad populisme, een te
grote werklust door te veel
punten op de agenda te zetten,
een
gebrek
aan
respect,
beïnvloeding van de pers, ...
Het spektakel werd helemaal
compleet wanneer zij het college
opriep om alleen maar te
antwoorden op zinnige vragen.
De fractieleider van de CD&V
kon niet achterop hinken en
ratelde hetzelfde opgedragen
liedje voor waarin hij stelde dat
hij er niet elke keer tot 2:00 u.
wilde zitten.
De voorzitter negeerde de vraag
van de fractieleider van de
Kwadraatraad Geert De Cuyper
om
deze
opmerkingen
te
verwijzen naar de varia.
De
voorzitter gaf geen kik en toonde
hiermee aan dat hij deel

uitmaakte van deze geplande
interventie waar de fractieleiders
voor werden geslachtofferd.
Toch een geschreven versie

‘s Anderdaags viel toevalig het
partijblad van de CD&V in de bus
waarin hun voorzitter nog eens
uit de doeken deed dat de
Kwadraatraad aan populisme
doet,
obstructie
voert,
onrealiseerbare
en
dure
projecten voorstelt, onwaarheden
vertelt, ...
We dagen deze voorzitter uit om
één van onze voorstellen van de
laatste
6
maanden
te
identificeren dat aan één van zijn
beschuldigingen voldoet of één
vraag op te noemen die niet
relevant zou zijn voor Lennik.
Aan dezelfde voorzitter die ons
verwijt dat we belastingsgeld
zouden willen verspillen stellen
we gewoon volgende vraag: een
studie laten maken van € 85.000
voor de Schapenstraat wetende
dat er de eerste jaren geen geld
zal zijn voor het uit te voeren en
wetende dat dergelijke planning
in het verleden gewoon (gratis)
op het gemeentehuis werd
gedaan, is dat geen verspilling?
Oppositie zoals het hoort
Wij geven toe dat we op een
andere manier oppositie voeren
dan men vorige twaalf jaren
gewoon was.
We weigeren
apatisch aan tafel te zitten en af
en toe eens te zagen over een
putje in één of andere straat of
een bloembak die verkeerd staat.
We willen actief voorstellen doen
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om het welzijn in Lennik te
verbeteren en willen vragen
stellen die de Lennikenaar
aanbelangt.

Rechten en plichten
Zoals Kristien opmerkte, een
gemeenteraadslid wordt niet
verplicht
te
luisteren
naar
voorstellen of vragen, ook al
worden deze laat op de avond
gesteld.
Het is een democratisch recht en
de Kwadraatraad vindt het haar
plicht aan de 1.800 kiezers om
constructief oppositie te voeren.
Indien men denkt dat de tirade
van de vorige gemeenteraad ons
zal stoppen om voorstellen te
doen of vragen te stellen,
integendeel!
Studie en zelfreflectie
De Kwadraatraad stelt de
fractieleiders van de meerderheid
voor om van de vakantie gebruik
te
maken
en
het
gemeentedecreet ter hand te
nemen, vooral eens grondig de
rechten van de meerderheid én
van de oppositie te verifiëren.
Aan de voorzitter van de
gemeenteraad
vraagt
de
Kwadraatraad vriendelijk om zijn
rol terdege en fair uit te voeren,
om objectief te zijn in de
beslissingen die hij neemt bij het
sturen van de gemeenteraad.
Lang leve de democratie!
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Overleg over taalbeleid gevraagd

Kristien

N-VA – Lennik² heeft op de
laatste gemeenteraad een motie
ingediend
waarin
ze
de
gemeente
vraagt
een
overlegplatform op te richten om
samen met alle Lennikse scholen
initiatieven te ontwikkelen om de
kennis van het Nederlands te
bevorderen.
Sleutel tot succes
De instroom van anderstaligen in
het Lennikse onderwijs neemt
gestadig toe. De kennis van de
Nederlandse taal vormt dé sleutel
tot een succesvolle integratie.
We kunnen er dus best werk van
maken in samenwerking met de
scholen.
De cijfers liegen er niet om, in het
Lennikse basisonderwijs spreekt
13% van de leerlingen thuis een
andere taal. Uitschieters zijn De
Key en ’t Rakkertje waar 1
leerling op 5 uit een anderstalig
gezin komt.
Voor het secundair onderwijs is
dit gemiddeld 8%, een relatieve
score, daar in de middenschool
van het gemeenschapsonderwijs
voor 34% van de leerlingen het
Nederlands niet de moedertaal
is.

De fractie N-VA-Lennik² vraagt
daarom aan de gemeente om
haar verantwoordelijkheid ter
zake te nemen en in overleg met
de scholen werk te maken van
een doorgedreven taalbeleid.
We moeten hier absoluut op
inzetten. Taalachterstand leidt
tot leerachterstand en een goede
kennis van het Nederlands
verhoogt later de kansen op
werk.
We kunnen de cijfers niet naast
ons neerleggen en vragen
daarom dat de gemeente een
gericht taalbeleid ontwikkelt.

N-VA-Lennik² stelt voor een
werkgroep samen te stellen met
vertegenwoordigers
uit
de
verschillende
scholen,
het
schepencollege en de fracties
van de gemeenteraad teneinde
een uniform taalbeleid uit te
werken. Dit taalbeleid moet tot
doel
hebben
anderstalige
leerlingen zo efficiënt en zo goed
mogelijk Nederlands te leren
door
het
organiseren
van
taalbaden, extra lessen en meer
opvolging van leerlingen of
begeleiding van de betrokken
anderstalige ouders.

10% anderstaligen
Algemeen is in Lennik 10% van
de leerlingen anderstalig. Het
percentage van een aantal
gemeenten in de buurt vindt men
in bijgevoegde tabel.
De situatie per school in Lennik
wordt gevisualiseerd in de grafiek
voor het basisonderwijs, (BO) en
het secundair onderwijs (SO).
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Oppositie dwingt tot actie behoud VDAB-werkwinkel

De VDAB-werkwinkel in het
Pajottenland is met sluiting
bedreigd ook al is deze belangrijk
voor minder mobiele langdurig
werklozen.

Twee maal is scheepsrecht
De fractie N-VA-Lennik² vroeg
het gemeentebestuur om het
belang ervan aan te kaarten bij
de VDAB.
Het kostte de
Lennikse
meerderheid
twee
maanden, twee vragen van
Kristien Van Vaerenbergh en een
dosis politieke druk om één brief
te sturen naar de VDAB.
Bij een eerste tussenkomst
tijdens de gemeenteraad van
april
viel
schepen
van
ondernemen Yves De Muylder uit
de lucht. Het leek alsof hij niet
wist dat de VDAB tengevolge een
reorganisatie de werkwinkel in
het Pajottenland wilde sluiten.

Nochtans had de burgemeester
van Gooik en partijgenoot van de
schepen in de regionale pers
reeds zijn ongenoegen geuit.
Schepen De Muylder ging
evenwel, nu hij op de hoogte
werd gesteld, onmiddellijk actie
ondernemen.
Voor N-VA-Lennik² was dit het
juiste signaal. Ook onze fractie
pleit voor het behoud van de
werkwinkel.
Bereikbaarheid
Langdurig werklozen zijn vaak
minder mobiel en hebben nood
aan begeleiding. Die begeleiding
zouden ze nu krijgen in Halle in
plaats van in Gooik.
Het is
helaas net de busdienst tussen
Halle & Lennik die werd
afgeschaft tengevolge van de
besparingen bij De Lijn.
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Om het dossier op te volgen
diende Kristien Van Vaerenbergh
op de gemeenteraad van 26 juni
opnieuw een motie in.
Het
college antwoordde dat ze
daadwerkelijk een initiatief had
genomen en de VDAB formeel
hadden aangeschreven ... op 20
juni.
Het gemeentebestuur nam dus
uiteindelijk actie. Het duurde wel
twee maanden en er waren twee
vragen en een dosis politieke
druk van N-VA – Lennik² nodig
om de meerderheid in beweging
te zetten.
De kracht van de oppositie
Of hoe
de oppositie de
meerderheid tot besturen kan
aanzetten.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Handelskernversterkende maatregelen

Fried

Standaard Boekhandel Lennik
Het
Vlaams
Agentschap
Ondernemen heeft begin 2013
een
oproep
‘Handelskern
versterkende
maatregelen’
gelanceerd.
Situering
Deze actie heeft tot doelstelling
de steden en gemeenten te
ondersteunen bij acties die de
handelskernen versterken. De
gemeenten kunnen hun projecten
voorstellen en hiervoor subsidies
ontvangen.
De gemeente dient een project in
te dienen, de kosten die het
gemeentebestuur hier in maakt
zijn subsidiabel.
Er is een handleiding voorhanden
met alle details. De gemeente
kan hier heel uiteenlopende
projecten indienen waar zij haar
gedragen detailhandelsvisie kan
motiveren die het kerrnwinkelgebied zullen versterken.

Het gaat om initiatieven rond

bereikbaarheid, bewegwijzering,
parkeren, het opwaarderen van
de handelskern, het centrummanagement, enz.
Stand van zaken
Tot
op
heden
nam
het
schepencollege in Lennik nog
geen initiatief.
In eerste instantie is er nood aan
een overzicht welke maatregelen
de gemeente Lennik zou nemen
en de mogelijke subsidies die het
hiervoor zou kunnen krijgen. De
kans is zeer reëel dat dit kan
gerealiseerd worden, er worden
meer dan 25 projecten aanvaard
en het gaat hem om een
aanzienlijke
financiële
ondersteuning.
Men vraagt een visie en een
onderbouwd dossier in te dienen,
dit kan met het professionalisme
en
know
how
van
het
gemeentepersoneel
geen
probleem zijn.
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Fried Ringoot heeft het volledige
dossier intussen aan schepen
Yves De Muylder overhandigd,
het dossier omvat de volledige
map, handleiding, tips voor het
uitwerken van dit project, enz.

Dit is de kans om de creativiteit
los
te
laten
binnen
het
schepencollege en gemeenteraad net omdat er bijzonder
weinig restricties zijn.
Voorstel N-VA – Lennik²
Wij stellen alvast meteen voor om
deze
mogelijkheid
tot
subsidiëring te gebruiken om alle
handelszaken in de kern van
onze gemeente bereikbaar en
berijdbaar
te
maken
voor
kinderkoetsen,
rolwagens,
rolstoelen, enz.
De
handelaars
zijn
hierin
vragende
partij,
heel
wat
gezinnen met kinderen zijn hierin
vragende partij, heel wat oudere
mensen en uiteraard ook de
rolstoelgebruikers.
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Deontologie
Bij het bestuderen van verslagen
van het schepencollege blijkt dat
vanaf de tweede helft van
februari één schepen om de
veertien dagen de vergadering
verliet, dit telkens men de
bestelbonnen wilde behandelen.
De vraag stelt zich logischerwijze
waarom? Dit werd dan ook aan
de betrokken schepen gevraagd
tijdens de gemeenteraad.
Zelf leveren etisch?
De zaak waar deze schepen
eigenaar van is, levert namelijk
op zeer regelmatige basis
goederen aan de gemeente. De
schepen zelf meldde dat dit

Erik

wettelijk volledig in orde is.
De vraag blijft of dit ook ethisch
het geval is en of hier geen
sprake
is
van
een
belangenconflict.
Voor het schepencollege vormt
dit geen enkel probleem.
4 maal de dans ontsprongen?
We hebben intussen nog geen
antwoord gekregen op de vraag
waarom hij in de maand januari
en de eerste drie weken van
februari niet naar buiten ging.

GAS boetes
Onlangs werd de wetgeving op
het vlak van Gemeentelijke
Administratieve Sancties (GAS)
in het parlement gewijzigd.
Ondermeer de leeftijd waarop de
boete kan geïnd worden werd
verlaagd van 16 naar 14 jaar
(optioneel).
In de politieraad
werd er door onze fractie voor
gepleit om de zes gemeenten
van zone Pajot éénzelfde
regelgeving te laten aannemen
in het gebruik van deze GAS
boetes.
De 6 gemeenten in zone Pajot
Momenteel is de GAS-wetgeving
in de 6 gemeenten gelijklopend.
Een rondvraag door een krant
toonde aan dat twee gemeenten
geen gebruik wensten te maken
van de mogelijkheid tot verlaging
van de leeftijd, drie anderen kon

Erik

men niet bereiken en de
gemeente Lennik had nog geen
standpunt ingenomen.
Uitgelezen moment om het
college naar haar standpunt te
polsen tijdens de gemeenteraad.
Naar eigen zeggen had het
college dit nog niet besproken.
Transparantie
De Kwadraatraad dringt aan op
éénvormigheid voor de zes
gemeenten, transparant voor de
burger én de politiediensten.

Het standpunt van het college
hebben we ondertussen nog niet
mogen vernemen.
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Zo werkt democratie niet
Open VLD en CD&V zijn
geïrriteerd. Hun aanval tegen de
oppositie en hun (voorbereide)
oproep aan het Schepencollege
om alleen te antwoorden op
"zinnige" vragen, is beschamend,
censuur dus.
Zo werkt
democratie niet!

Het lijkt wel of sommigen tegen
hun zin aan de gemeenteraad
deelnemen.
Wie
het
democratisch
spel
of
de
dynamiek
van
de
lokale
democratie niet aankan, is niet
verplicht om in de gemeenteraad
te blijven zitten.

Het feit dat onze oppositie bijna
meer
inhoudelijke
punten
agendeert dan de meerderheid,
zegt dat niet eigenlijk meer over
het beleid zelf ?

Een sneer naar de pers is ook
niet
respectvol
naar
de
journalisten die de moeite doen
om de marathonzittingen van de
gemeenteraad rechtstreeks op te
volgen.

De
verwijten
van
de
meerderheidspartijen
zijn
bovendien
zeer
algemeen,
lukraak en gratuïet, er wordt
geen enkel concreet voorbeeld
gegeven.
Wij dagen iedereen uit om onze
ingediende vragen én eigen
voorstellen na te kijken: zijn er
"niet van toepassing op het
gemeentebestuur"?!
Of voorstellen zinvol of "onzinnig"
zijn, dat is natuurlijk een
subjectieve beoordeling. Diverse
voorstellen van onze fractie
werden nochtans gebruikt door
de bestuursmeerderheid.
Dus
zeggen dat ze niet opbouwend
zouden zijn, klopt niet.
Wij daarentegen hebben niets te
verbergen, getuige daarvan onze
nieuwe bijkomende digitale krant
"De Lennikse Tribune", om juist
meer informatie te brengen over
onze voorstellen en vragen.
Hierin staat ook hoe onze 7
gemeenteraadsleden gericht elk
van
de
gemeentelijke
beleidsdomeinen goed opvolgen.

Wim
beleid, of nieuwe ontwikkelingen
in onze samenleving.
N-VA - Lennik² vertegenwoordigt
1800 Lennikse kiezers, dat is
maar liefst 30% van de geldige
stemmen, en heeft evenveel
zetels als de lijst van de
burgemeester.

Op de laatste gemeenteraad
wensten sommigen zelfs niet
gefotografeerd te worden. Rare
politici die cameraschuw zijn en
bang van de pers! Geen teken
van openbaarheid.
De oppositie werkt en dient
punten in, bravo. Iets verkeerd
mee?
Natuurlijk
niet!
Dat
gemeenteraadsleden zaken op
de agenda zetten, is de
normaalste zaak van de wereld
en een basis van de democratie.
Alle gemeenteraadsleden zijn
immers gelijk.
Op fouten wijzen, of misgelopen
kansen aanwijzen, hoeft men niet
als persoonlijke aanvallen te
zien, dit is juist de taak van
gemeenteraadsleden, en biedt de
kans om voor onze gemeente
betere
beleidsresultaten
te
behalen.
Ons een gebrek aan visie
verwijten, is wel erg belachelijk:
onze ingediende punten beslaan
een zeer breed spectrum aan
onderwerpen, bouwen voort op
succesvol
gevoerd
Lenniks
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Wie een zeer actieve politieke
beweging - hoewel die daarvoor
door de kiezers beloond werd uitsluit en naar de oppositie
stuurt, moet toch weten dat er
stevig weerwerk kan verwacht
worden
van
gemotiveerde
verkozenen, zes jaar lang.
Omdat we vinden dat onze
gemeente het best mogelijke
beleid verdient!

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Beperkte Vlaamse reflex in de OCMW-raad
Vier maanden na de start legde
de nieuwe Lennikse meerderheid
het taalbeleid binnen het OCMW
vast.

moet. Wie ‘hallo’ en ‘tot ziens’
zegt en onderwijl de kern van het
gesprek in een andere taal voert,
is dus perfect in regel.

Raadslid voor N-VA – Lennik²,
Ernest Vankelecom stelt vast dat
het nieuwe beleid minder ver
gaat dan tijdens de vorige
legislatuur.

Taalgroeiprocessen
worden
enkel
gestimuleerd en niet
verplicht en dit terwijl kennis van
het Nederlands helpt om werk te
vinden en dus armoede te
voorkomen

Het kennen van het Nederlands
is de sleutel tot integratie en
verhoogt de kans op werk. Het is
een efficiënt middel tegen
armoedebestrijding. De huidige
meerderheid wilt hier echter geen
werk van maken.
In het nieuwe reglement staat dat
enkel het begin en het einde van
een gesprek in het Nederlands

Ernest Vankelecom diende een
aantal amendementen in om het
taalbeleid van het OCMW bij te
sturen. De meerderheid verwierp
deze amendementen. Hij vindt
het een zoveelste voorbeeld dat
de huidige Lennikse meerderheid
weinig Vlaamse reflex heeft.
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Ernest

Minister Geert Bourgeois (N-VA),
bevoegd voor de Vlaamse rand,
heeft plannen om de methode die
het OCMW van Halle zelf op de
werkvloer
ontwikkelde
om
anderstaligen zoveel mogelijk te
doen overschakelen op het
Nederlands, te veralgemenen
naar alle openbare diensten in
Vlaanderen.
Het OCMW van Halle had met
Vlaamse subsidies drie jaar een
proefproject lopen.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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De schaapjes op het droge
Verschillende
gemeenteraden
reeds werd schepen Heidi Elpers
gevraagd naar de status van de
schapen die het wachtbekken
aan de sporthal horen te
begrazen, maar die nog steeds
op stal staan.

Ecologie en economie
Deze schapen werden de vorige
legislatuur ingevoerd en zorgen
door hun begrazing voor een
ecologische manier van maaien,
besparen zo de personeelskost
en zorgen er ook voor dat de
wandelpaden die raken aan het
wachtbekken bewandelbaar zijn.

Op de gemeenteraad van 26 juni
verkondigde schepen Elpers dat

Geert

er tegen volgende gemeenteraad
een
antwoord
zal
worden
geboden.
Indien er tot 23 september moet
worden gewacht, zal het gras nog
amper groeien en zullen de
wandelpaden de ganse zomer
onbewandelbaar gebleven zijn.
Aankondigingspolitiek
Opmerkelijk is dat net schepen
Elpers in het blaadje van haar
lokale partij van eind juni fier
komt te verkondigen dat schapen
een ecologische manier vormen
om het wachtbekken te beheren.
Hopelijk zal tegen 23 september
het verloren schaap terecht zijn.

Verdeling thema’s binnen de kwadraatraad
In de kwadraatraad worden de
bevoegdheden toegewezen en
verdeeld onder alle leden van de
fractie.

Door deze verdeling is het ons
mogelijk
om
gedetailleerd
onderwerpen op te volgen en met
kennis van zaken te oordelen
over bestuursdaden van het
schepencollege.
Professionalisme
Deze professionalisering houdt in
dat
de
kwaliteit
van
de
oppositievoering verbetert en er
een heel gedetailleerde en
overzichtelijke opvolging gebeurt.

Erik

kwadraatraad zullen hun geest
ook
open
houden
voor
onderwerpen die niet onder hun
bevoegdheid vallen om zo
collega's
bij te staan indien
nodig.

De
verdeling
van
de
bevoegdheden werd in een
overzichtelijke tabel gegoten en
is terug te vinden op volgende
pagina, deze zal in elke Lennikse
Tribune verschijnen.

Aangezien onze fractieleden
geen
medewerkers
of
ambtenaren
ter
beschikking
hebben ter ondersteuning en
administratie, wordt een aantal
complexe verantwoordelijkheden
aan meer dan één raadslid
toebedeeld.

Indien u ideeën, opmerkingen of
klachten hebt aangaande één
van de vermelde bevoegdheden
kan u in de toekomst telkens
onmiddellijk contact opnemen
met de betrokken persoon van de
kwadraatraad
of
via
Info@LennikseTribune.be

Deze verdeling houdt natuurlijk
niet
in
dat
onze
gemeenteraadsleden zich eng
gaan
vastbijten
in
hun
onderwerpen.
Leden van de
11
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Verdeling thema’s binnen de kwadraatraad in één beeld
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Gun
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We willen via De Lennikse Tribune de
Lennikenaar een platform aanbieden
om creatieve ideeën, weetjes, grieven,
... over en door Lennik wereldkundig
te maken, dit kan via mail naar:

Info@LennikseTribune.be

Redactie: Erik O & Gun Mignon
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