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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij de 

achtste editie van onze digitale 

nieuwsbrief. 

De digitale nieuwsbrief en meer info 

vindt u op www.lenniksetribune.be en 

via de FaceBook pagina van De 

Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 

maandelijkse basis, abonneren kan 

eenvoudig via mail naar 

info@lenniksetribune.be 

De Kwadraatraad 

Reeds bij het begin van deze 

legislatuur groeide bij onze fractie het 

idee om “de Kwadraatraad” op te 

richten. 

Ook in het Britse parlement wordt het 

principe gebruikt waar de oppositie 

een schaduwkabinet opricht om de 

regering op te volgen. 

Elk lid van de Kwadraatraad heeft 

eigen bevoegdheden, elk in zijn of 

haar interessegebied en met zijn of 

haar kennis van zaken. Verder in 

deze Lennikse Tribune vindt u de 

verdeling van de thema’s binnen de 

Kwadraatraad. 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• Bruno Moens  Bruno.Moens@lenniksetribune.be 

• Christel O  Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O   Erik.O@lenniksetribune.be 

• Fried Ringoot   Fried.Ringoot@lenniksetribune.be 

• Geert De Cuyper (fractieleider) Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

Onze OCMW-raadsleden: 

• Chris Van Belle  Chris.VanBelle@lenniksetribune.be 

• Ernest Vankelecom  Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be 

• Viviane Tielemans  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Op 17 december 2013 is een 

belangrijke gemeenteraadszitting 

doorgegaan. Zowel het 

Meerjarenplan 2014-2019 als het 

Budget 2014 werden behandeld. 

Het is algemeen bekend dat het 

merendeel van de gemeenten in 

Vlaanderen zeer voorzichtig moet 

omgaan met het belastinggeld 

van haar inwoners. Een streng 

financieel beleid is geen keuze 

maar een absolute must.  

Hiervoor moeten keuzes 

gemaakt worden tussen o.a. het 

verwerven van nieuwe 

inkomsten, besparing op 

werkingskosten en/of besparing 

op personeel. 

Naakte ontslagen 

Het Lennikse college van 

burgemeester en schepenen is 

de mening toegedaan dat er 

voornamelijk bespaard moet 

worden op personeel.  

Zo zullen er in de loop van 2014 

zes (6) naakte ontslagen vallen:  

twee (2) op de dienst Vrije Tijd en 

vier (4) op de Technische dienst. 

Hiermee is Lennik één van de 

weinige gemeenten die voor 

deze onmenselijke oplossing 

heeft gekozen. 

Het gemeentepersoneel heeft  op 

twee manieren in stilte hiertegen 

gereageerd. 

Enerzijds mocht het bestuur de 

brief ontvangen terug te vinden in 

het gele veld. 

Geen receptie in 2014 

Anderzijds was het 

gemeentepersoneel slechts in 

zeer beperkte mate aanwezig op 

de Nieuwjaarsreceptie die door 

het bestuur werd aangeboden op 

3 januari jongstleden. 

Van het personeel dat werkzaam 

is op het gemeentehuis, de 

gemeenteschool, de academie 

en de bibliotheek, waren er 

slechts 7 aanwezig. Ook de 

arbeidersploeg bleef gedeeltelijk 

thuis. Dit is in Lennik de 

afgelopen 50 jaar nooit gebeurd. 

Geen besparing  

Er was en is in Lennik geen 

enkele reden om over te gaan tot 

naakte ontslagen.  

Uit cijfers blijkt dat de 

personeelskosten (44% van het 

budget) niet sterk afwijken van 

het Vlaams gemiddelde. 

Daarenboven is er voor alle 

personeelsleden in Lennik 

voldoende werk om in uit te 

voeren. Tevens wordt er geen 

omscholing of begeleiding 

voorzien. 

Men wenst met deze naakte 

ontslagen € 180,000 per jaar te 

besparen, doch anderzijds is 

men van plan nieuw personeel 

aan te werven wat een bedrag 

vertegenwoordigt van € 75,000 

(vanaf 2014) tot € 135,000 (in 

2019). Dit is moeilijk aan elkaar 

te rijmen. 

Anderzijds voorziet het bestuur 

tienduizenden € om allerhande 

studies te laten uitvoeren, wil 

men gebouwen verkopen om er 

andere op te richten. 

 

 

Hieronder vindt u de brief van het 

gemeentepersoneel aan het 

Lennikse bestuur 
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Geert 

Bedenkingen in zware 

tijden … 

Nog nooit was de 

negatieve ingesteldheid 

en het wantrouwen 

tegenover het 

personeel zo groot! 

Het bestuur wil meer en 

beter maar de kennis 

en ervaring die in dit 

huis aanwezig is, wordt 

niet gehoord en niet 

gezien. 

Alles wordt vernietigd, 

ook wat goed was. Er 

wordt geploegd maar 

niet gezaaid en dus ook 

niet geoogst ! 

Het personeel is 

nochtans van goede wil 

en wil vooruit. Een 

positieve wind is meer 

dan welkom, dat hoeft 

zeker geen barbecue te 

zijn, maar wel een 

flinke steun in de rug 

en zekerheid. 
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Ontwikkelingssamenwerking 

Voor ontwikkelingssamenwerking 

heeft de gemeenteraad in april 

2013 unaniem beslist dat over 

een periode van 5 jaren een 

groeipad zou uitgewerkt worden 

waarbij in 2019 0,7% van de 

Lennikse middelen zou worden 

aangewend voor ontwikkelings-

samenwerking en eerlijke handel 

(Noord-Zuidbeleid).  

Dit vertegenwoordigt een bedrag 

van € 105,000. 

We stellen echter vast dat er 

vanaf 2015 slechts € 2,000 voor 

ontwikkelingssamenwerking zal 

voorbehouden worden, hetzij 

0,013%.  

Minder mobiele mensen 

Het voorgestelde beleid vertrekt 

te weinig vanuit de leefbaarheid 

en de veiligheid van de inwoners 

van onze gemeente. Er wordt 

teveel vertrokken vanuit het 

perspectief van de autogebruiker 

waarrond de overige weg-

gebruikers worden geplaatst (Het 

parkeerbeleid is daar de perfecte 

demonstratie van). 

De reglementen en inrichting van 

onze woonkernen dienen 

prioritair te worden opgevat 

volgens de behoeften van de 

zwakke weggebruikers en in 

tweede instantie van de, meestal 

gewoon passerende, sterke 

weggebruikers. 

In het Meerjarenplan 2014-2019 

werd daarenboven niets voorzien 

rond minder mobiele personen 

(rolstoelgebruikers, ouderen met 

krukken en looprekjes …), het 

bereikbaar maken van openbare 

gebouwen en winkels voor deze 

personen. 

Wonen 

Er is in het voorgestelde beleid 

vanuit de gemeente te weinig 

ondersteuning voorzien om de ‘ 

doorstroom’ van de Lennikse 

bevolking op te vangen. Dit 

betekent concrete ondersteuning 

van gezinnen bij de energetische 

renovatie van oudere woningen 

en het promoten van alternatieve 

woonvormen als zorgwoningen, 

woondelen, co-housing. 

Er wordt te weinig aandacht 

besteed aan de huisvesting van 

sociale doelgroepen in Lennik. 

Het bereiken van het opgelegde 

sociaal objectief (57 sociale 

huurwoningen tegen 2020) wordt 

niet voorzien in dit beleid. Het 

wordt zelfs tenietgedaan door de 

verkoop van gemeentelijk 

patrimonium dat door het vorige 

college en OCMW-bestuur was 

voorbestemd om dit sociaal 

objectief mede te realiseren 

(Gronckelwoning in de Karel 

Keymolenstraat). 

Duurzaamheid 

De duurzaamheid van het beleid 

(inter- en intragenerationele 

socio-economische en 

ecologische rechtvaardigheid) 

wordt door het college niet 

aanvaard als een dienst-

overschrijdende factor bij het 

uitstippelen en het realiseren van 

gemeentelijk beleid. Dit is een 

gemiste kans als referentiekader 

voor een toekomstgericht beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt door het college geen 

enkele actie  rond de strijd tegen 

klimaatverandering voorzien. De 

gemeente schiet hier als 

verantwoordelijke op lokaal 

niveau tekort. 

Besluit 

Het bestuur (Open VLD – CD&V) 

zegt steeds dat de gemeente 

Lennik staat voor een “ warme en 

sociale  gemeente “. 

Dit zijn holle woorden. 

Hiervan is immers niets terug te 

vinden in haar budget en 

Meerjarenplan 2014-2019. 
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Bruno 
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Lien Jasper 

N-VA - Lennik² telt met Lien De 

Slagmeulder en Jasper De Bruyn 

twee jonge twintigers die mee het 

uitzicht van onze gemeente 

trachten te bepalen. Ze hebben 

het afgelopen jaar dan ook niet 

stilgezeten.  

De eerste gemeenteraden was 

het nog even aanpassen met 

verscheidene vragen van onze 

kant 

• Wat zijn de geplogenheden 

tijdens de gemeenteraad? 

• Op welke manier wordt er 

gecommuniceerd? 

• Hoe zullen de herverkozen 

gemeenteraadsleden omgaan 

met de nieuwe lichting? 

• Hoe worden wij aanvaard door 

de ervaren gemeenteraads-

leden? 

We werden héél goed begeleid 

door onze fractieleden die het al 

een aantal decennia doorleefd 

hadden, We kregen heel veel 

tips, konden steeds bij hen 

terecht met onze vragen, ideeën, 

opmerkingen, …   

In dit artikel wensen we via een 

kort overzicht onze eerste 

ervaringen, de belangrijkste 

vragen, voorstellen en ver-

wezenlijkingen te schetsen. 

Defribilatoren  

In België sterven jaarlijks meer 

dan 15.000 mensen tengevolge 

van een hartstilstand, dat is éen 

persoon per half uur. Elke dag 

krijgen in België 30 mensen een 

hartstilstand buiten het 

ziekenhuis. Wanneer het 

slachtoffer een stroomstoot krijgt 

van een AED toestel heeft hij of 

zij 70% kans om te overleven.   

Het belang van de aanschaf van 

zo een toestel kan dus moeilijk 

onderschat worden. Het voorstel 

van Lien werd positief onthaald 

maar werd toch niet goedgekeurd 

tijdens de gemeenteraad.  

Na enige tijd en na veelvuldig 

aandringen bij het college door 

onze fractie ging het bestuur over 

tot actie. Door onze ijver mogen 

we met trots aankondigen dat het 

bestuur dit voorstel heeft 

opgenomen in de meerjaren-

planning.  

Oprichting meldpunt putten 

Op verschillende plaatsen in 

Lennik zijn er putten ontstaan in 

de weg. De ene al wat 

gevaarlijker dan de andere. Het 

is belangrijk om deze putten zo 

snel mogelijk te herstellen. Lien 

stelde voor om hier een meldpunt 

voor op te richten zodat burgers 

gevaarlijke putten kunnen 

melden en de gemeente ze snel 

kan herstellen. Het voorstel werd 

als “niet nodig” en “overbodig” 

bestempeld. Wie dezer dagen op 

de Lennikse wegen rondrijdt 

weet echter wel beter. 

Aanleg van kunstgrasveld 

In 2008 gaf de Vlaamse overheid 

de aanzet voor het Vlaams 

Sportinfrastructuurplan. Naar 

aanleiding van een oproep van 

Vlaams N-VA minister Philippe 

Muyters, voor het realiseren van 

multifunctionele kunstgrasvelden 

werden de Vlaamse steden en 

gemeenten gevraagd aanvragen 

voor kunstgrasvelden in te 

dienen. 30% van deze projecten 

kon gesubsidieerd worden door 

de Vlaamse overheid.  

De voordelen van kunstgras zijn 

legio: 

• Een kunstgrasveld is 

multifunctioneel 

• Het kan gebruikt worden door 

sport- en jeugdverenigingen 

én door de scholen 

• Kwaliteit wordt het hele jaar 

gegarandeerd 

• Het terrein kan ook gedurende 

het hele jaar bespeeld worden 

• Blessures worden vermeden 

• Kunstgrasvelden zijn heel 

onderhoudsvriendelijkheid 

• Het werkt kostenbesparend  

Op de gemeenteraad van 

september agendeerde Jasper 

een voorstel waarin de gemeente 

een aanvraag voor deze subsidie 

zou indienen, dat de bevoegde 

schepen een dossier zou 

opstellen en dat zou voorleggen 

aan de Lennikse sportraad. Het 

voorstel werd doorverwijzen naar 

het college, van wie wij echter 

geen antwoord mochten 

ontvangen.  

Herstel van aanplakborden  

Al geruime tijd viel het op dat de 

aanplakborden, voorzien voor de 

Lennikse jeugdverenigingen, 

dringend aan vernieuwing of 

herstelling toe waren. Een deel 

was beschadigd, een aantal 

waren vernield of verdwenen. 

Nadat Jasper het college wees 

op deze problematiek, gingen de 

gemeentediensten onmiddellijk 

over tot het herstellen van deze 

plakzuilen. 
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Deze reactie van het bestuur is 

aangenaam voor het straatbeeld 

en nuttig voor de jeugd. 

Onderhoud Tramweg en 

prioritaire strooiwegen 

Jasper interpelleerde schepen 

van openbare werken Johan 

Limbourg over de Lange en Korte 

Tramweg. Een populaire route 

voor de vele schoolgaande 

kinderen en wandelaars. Het 

erbarmelijke weer van oktober en 

november had ervoor gezorgd dat 

de weg bezaaid lag met takken en 

modder. Jasper ijverde dat deze 

weg als prioriteit dient beschouwd 

te worden als het aankomt op het 

ruimen van de weg, ook indien er 

ijsvorming zou zijn of sneeuw zou 

liggen.   

Schepen Limbourg kondigde 

hierop aan dat alle wegen 

prioritair zijn in het onderhoud en 

beloofde dat een situatie zoals 

vorig jaar vermeden zal worden. 

De gemeente ging in november 

over tot het uitdelen van 10kg 

zout per domicilie en dit zonder 

enige geldige beslissing terzake, 

zodat de Lennikenaar zelf ook 

een deel van het strooiwerk kan 

doen.  

Wij betreuren echter dat de 

strooizoutbakken – een proces 

dat goed werkte – werden 

afgeschaft. 

Alleen is maar alleen 

Tot zover de voorstellen en 

verwezenlijkingen van onze 

jongeren. We zijn fier dat we dit 

alles op een korte tijd hebben 

kunnen realiseren.  

Wanneer we kijken naar wat de 

jongeren van de andere partijen 

hebben voorgesteld, is de lijst 

bijzonder kort. De andere partijen 

hebben weinig aandacht voor wat 

er écht leeft onder de Lennikse 

jongeren en dit uit zich ook in de 

asociale maatregelen die zich de 

komende maanden aankondigen. 

Zo zullen de gemeentelijke 

subsidies voor allerhande 

activiteiten van de dienst jeugd 

teruggeschroefd worden. Het 

jaarlijkse kampvervoer voor de 

leden KLJ en Chiro zal 

verdwijnen, de speelpleinwerking 

wordt afgeschaft en de 

jeugdhuizentocht, georganiseerd 

door Jeugdhuis Qw1i, hoeft niet 

meer op steun te rekenen.  

Daarenboven komen er ook 

weinig projecten  die zich 

specifiek toespitsen op de 

Lennikse jeugd. De oorzaak 

hiervan kan te vinden zijn in het 

gebrek aan verjonging binnen de 

andere Lennikse partijen. De 

Lennikse jongeren, zowel diegene 

aangesloten bij een vereniging als 

diegene die niet aangesloten zijn, 

voelen zich in de steek gelaten 

door een college waarmee het 

heel weinig affiniteit heeft.  

We gaan er mee door 

De jonge verkozenen van N-VA - 

Lennik² zullen zich blijven inzetten 

om een aanknopingspunt te 

vormen tussen de Lennikse jeugd 

en het bestuur, dit door ons te 

informeren, door om te gaan met 

de jongeren in Lennik en door 

creatief om te springen met  de 

mogelijkheden die ons geboden 

worden. 
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Agenda 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Nieuwjaarsreceptie in de ‘7’ 

Mosselfestijn N-VA – Lennik² 

Lien Jasper 
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Het Schepencollege bestelde 

vorig jaar bij adviesbureau Idea 

Consult een studie die meer 

inzicht moest verschaffen in de 

werking van de gemeente, haar 

takenpakket, en vooral haar 

kerntaken.  De ganse oefening 

werd uitgevoerd in aanloop naar 

het meerjarenplan 2014-2019, 

met als einddoel het formuleren 

van beleidsdoelstellingen voor 

onze gemeente. We geven u 

hierna een paar opvallende 

elementen die door Idea Consult 

werden aangehaald. 

Demografische uitdagingen 

De projecties van de bevolking, 

gemaakt door de Vlaamse 

Overheid, gaan uit van een 

daling van de bevolking vanaf 

2015. Volgens deze projecties 

zou de bevolking van Lennik 

teruglopen tot 8.686 inwoners in 

2020.  Voor wat de samenstelling 

van de bevolking betreft, is de 

vergroening in Lennik veel 

minder uitgesproken dan in het 

Vlaams gewest. De groep 80-

plus is toegenomen van 256 in 

2002 naar 458 in 2012. 

Het aandeel personen met een 

vreemde nationaliteit stijgt in 

Lennik, maar ligt nog steeds een 

stuk lager dan het Vlaamse 

gemiddelde: 3% van de 

bevolking in plaats van 6,8%. 

Uitdagingen inzake demografie 

zijn vooral het dalend bevolkings-

aantal, de vergrijzing met daaruit 

voortvloeiend een stijgende 

afhankelijkheidsratio, en de 

toenemende gezinsverdunning. 

 

Financiële uitdagingen 

Het budget van de gemeente kan 

als volgt verdeeld worden: 

• 44%  Personeelskosten 

• 26%  Werkingskosten 

• 15%  Politie en OCMW 

• 15%  Andere kosten 

Lennik heeft een uitstaande 

schuld van € 1.621 per inwoner, 

wat hoger ligt dan het Vlaamse 

gemiddelde. 

Lennik heeft een relatief laag 

aantal inwoners, maar met een 

sterke fiscale basis: gemiddeld 

steeg het inkomen per aangifte 

tussen 2007 en 2011 met meer 

dan 11%. 

Thematische uitdagingen 

Het e-loket van de gemeente-

diensten wordt op dit moment 

weinig of niet gebruikt, ook de 

ICT infrastructuur wordt niet 

optimaal benut. 

Lennik telt met meer dan 1.500 

studenten, opvallend meer leer-

lingen dan buurgemeenten zoals 

Gooik, Sint-Pieters-Leeuw en 

Roosdaal. 

De bevolkingsdichtheid ligt met 

289 inwoners per km² opvallend 

laag, hetgeen – uiteraard – wijst 

op het landelijk karakter van de 

gemeente.  

Bijna 78 % van het grondgebied 

is op het Gewestplan ingekleurd 

als landbouwgebied, 11% valt 

onder woongebied. Tussen 2000 

en 2012 steeg het aantal 

bebouwde percelen met 32% 

(Vlaanderen gemiddeld 13%).  

De totale bebouwde oppervlakte 

bedraagt nu 510 ha. 

De prijzen van de bouwgronden 

stegen van € 56,60 per m² in 

2000 naar € 125,00 per m² in 

2011. 

Volgens het Ruimtelijk structuur-

plan Vlaanderen is Lennik 

gelegen in het "buitengebied" 

waar het niet wenselijk is dat 

verstedelijking plaatsvindt.  Dit 

wil zeggen dat geen grotere groei 

van de bevolking wordt 

toegestaan dan de groei 

voortkomend uit de eigen 

bevolking. Er zal worden 

gestreefd naar een hogere 

bevolkingsdensiteit binnen het 

bebouwd centrum van 

voornamelijk Sint-Martens en 

Sint-Kwintens-Lennik. Gesloten 

en halfopen bebouwing zullen 

worden gestimuleerd. 

Met het oog op de vergrijzing van 

de gemeente, wordt de aandacht 

gevestigd op het doorstromen 

van ouderen naar een 

alternatieve woning (bv. 

serviceflats) indien de gemeente 

toch tweeverdieners wil 

aantrekken en huisvesten. 

Het gemeentebestuur plant deze 

legislatuur de ontwikkeling van 

een bijkomende KMO-zone te 

Eizeringen. 

Infrastructuur, mobiliteit en 

milieu 

Er moet aandacht besteed 

worden aan een duurzaam 

mobiliteitsbeleid voor de 

gemeente, mede door het feit dat 

het openbaar vervoer in onze 

streek nog steeds een moeilijk 

punt is. 

Christel 
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Lennik is ondanks de 

verstedelijking nog steeds een 

landelijke gemeente : volgens het 

gewestplan ligt het overgrote 

deel (77,87%) van de gemeente 

in agrarisch gebied. De 

gemeente Lennik tracht een sterk 

natuurbeleid te voeren (onder 

meer door het verstrekken van 

premies aan de bevolking). 

Wat betreft het zwerfvuil zou nog 

sterker kunnen ingezet worden 

door een daadkrachtiger 

optreden in het kader van het 

milieuhandhavingsbeleid. 

 

 

 

Gelet op de beperkte financiële 

ruimte is het niet duidelijk welke 

infrastructuurprojecten er deze 

legislatuur kunnen worden 

gerealiseerd. 

Toerisme en recreatie 

Er wordt aanbevolen de 

toeristische troeven van de 

gemeente te behouden en verder 

te stimuleren (open ruimte, 

wandelknooppuntennetwerk, ...), 

vooral door de combinatie van 

cultureel-historisch patrimonium 

en natuur sterker uit te spelen.  

Op het grondgebied van Lennik 

werd in 2006 een lokaal 

wandelnetwerk van een 50-tal km 

ontwikkeld, aangevuld sinds 

2010 met een fietsknooppunten-

netwerk. 

Het bewaken van de landelijke 

troeven van de gemeente blijft 

belangrijk.  Het landelijke 

karakter van Lennik zou in de 

toekomst kunnen bedreigd raken 

door verstedelijking en migratie, 

al voorziet de regelgeving 

duidelijke restricties op de 

ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente. 

Vrije tijd 

De communicatie en samen-

werking tussen de verenigingen 

(ook tussen de verschillende 

deelgemeenten) wordt als "te 

zwak" omschreven. Het 

verenigingsveld is versnipperd en 

wordt niet goed gecoördineerd. 

 

 

 

Onderwijs 

Lennik kent geen capaciteits-

tekort in het onderwijs.  

De kennis van het Nederlands is 

een aandachtspunt in het 

Lennikse onderwijs.  73% van de 

leerlingen in het kleuteronderwijs 

heeft het Nederlands als 

thuistaal. Schoolse vertraging 

komt voor bij 7% van de 

leerlingen met het Nederlands 

als thuistaal, tegenover 27,7 % 

bij anderstaligen. 

Deze cijfers liggen onder het 

Vlaamse gemiddelde.  

Zorg en opvang 

In de voorschoolse opvang zijn 

nog een aantal plaatsen 

beschikbaar. De naschoolse 

opvang kampt met een 

plaatstekort, evenals de opvang 

tijdens de schoolvakanties. 

 

De behoefte aan zorg en opvang 

voor bejaarden en senioren wordt 

op dit moment niet gedekt.  

Het OCMW van Lennik stelt 31 

serviceflats ter beschikking, waar 

Lennikenaren voorrang hebben 

op niet-Lennikenaren.  In de loop 

van 2014 opent een nieuw 

privaat rusthuis in de Karel 

Keymolenstraat. 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Aanbevelingen inzake veiligheid 

zijn: 

• De communicatie tussen de 

diensten optimaliseren 

• De efficiëntie in de politiezone 

verbeteren 

• Buurt Informatie Netwerken 

verder uitbouwen 

• De forse stijging van 

diefstallen aanpakken 

• Aandacht schenken aan het 

personeelsverloop binnen de 

brandweer (in combinatie met 

de moeilijkheid om vrijwilligers 

te vinden). 

Bovenstaande punten moeten 

richting geven aan het beleid van 

het Schepencollege in de 

komende jaren. Wij houden u in 

ieder geval op de hoogte van de 

evolutie. 

Christel 

2014 – 2019 
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Nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik 
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U wordt van harte uitgenodigd op de jaarlijkse 

nieuwjaarsreceptie van Lennik² en N-VA Lennik. 

U kan er genieten van een drankje en rechtstreeks 

in gesprek treden met de leden van N-VA – Lennik²  

Gastspreker Bart DE VALCK 

Voorzitter van het VVB (Vlaamse Volksbeweging) 

Bart De Valck komt spreken over de 

taalproblematiek in de Vlaamse Rand, alsook over 

zijn jaren als gewezen -nationaal verantwoordelijke 

van het Taal AktieKomitee. 

Als woordvoerder van TAK ijverde hij tegen de 

faciliteiten. Hij verzette zich tegen de exclusieve 

Franstalige voordelen als gevolg van de splitsing 

van BHV. 

De VVB is een partijpolitiek onafhankelijke 

vereniging van Vlaamsgezinden. Deze 

drukkingsgroep, opgericht in 1956, ijverde voor 

federalisme, toentertijd een revolutionair project. 

Nu het federalisme in België ingevoerd is, pleit de 

VVB complexloos voor een eigen Vlaamse plaats in 

Europa en in de wereld. Het project is even 

revolutionair, de beweging even partij-

onafhankelijk. 

Daarnaast werkt de VVB ook actief aan een hele 

reeks dossiers: Brussel-Halle-Vilvoorde, de positie 

van de Vlamingen in Brussel, Europa, Nederlands 

in het hoger onderwijs, ...  
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Op de laatste gemeenteraad 

heeft N-VA – Lennik² een 

voorstel ingediend tot toekenning 

van de titel van ereburger van de 

gemeente Lennik aan Godelieve 

Eeckhout. 

De eerste vrouwelijke ereburger 

van Lennik is eindelijk een feit. 

Ditmaal geen sporter, geen 

artiest, maar iemand die zich 

reeds meer dan 25 jaar inzet 

voor het cultuurleven in Lennik.  

Onze fractie had dit reeds 

voorgesteld in februari 2013 doch 

werd toen verwezen naar het 

einde van dit jaar. Tot onze 

verwondering kwam de 

meerderheid hier niet op terug en 

werd het punt niet geagendeerd 

voor de laatste vergadering van 

het jaar. We besloten ons punt 

opnieuw op de agenda van de 

gemeenteraad te zetten  

Godelieve is reeds meer dan 

dertig jaar lid van de Cultuurraad. 

Men zou bijna kunnen zeggen 

dat zij "Cultuurmoeder van 

Lennik" is.  

We vonden het dan ook zeer 

gepast haar die titel toe te 

kennen als dank voor de jaren 

inzet. In de functie van voorzitter 

heeft ze Lennik op de kaart gezet 

niet alleen regionaal maar ook 

nationaal.  

Denken we ook aan de 

verschillende edities van WAKker 

Lennik, de vieringen van Prins, 

de hernieuwde verzustering met 

Arconate. 

Door het toekennen van deze 

eretitel aan Godelieve zetten we  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onrechtstreeks ook de vele 

vrijwilligers van het Lennikse 

verenigingsleven (zowel cultureel 

en/of sociaal vlak en/of op 

sportief vlak) in de bloemetjes.  

Door deze onbaatzuchtige inzet 

van deze mensen kent Lennik 

een bloeiend verenigingsleven 

met een groot palet aan 

diversiteit.  

Aan de eretitel is geen enkel 

financieel gevolg gebonden.  We 

vernemen echter dat leden van 

het bestuur het nut niet inzien 

noch voor de titel, noch voor 

verdienste van de mensen die 

zich inzetten. 

Erik 
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De gemeente- en OCMW-

raadsleden van N-VA - Lennik² 

staan een deel van hun 

zitpenning af ten voordele van 

vzw ALS-liga. Met deze bijdrage 

willen de raadsleden niet enkel 

het goede doel steunen maar ook 

de ziekte ALS onder de aandacht 

brengen.  

ALS 

ALS is een niet-besmettelijke 

spierziekte die in elke spiergroep 

kan beginnen en waarvan de 

oorzaak nog niet met zekerheid is 

vastgesteld. Evenmin is tot op 

heden een afdoende behandeling 

of een preventiemethode bekend.  

De overlevingsduur en het beloop 

van de ziekte verschillen sterk 

tussen patiënten onderling.  

ALS is geen zeldzame ziekte 

want ze treft ongeveer zes 

mensen op honderdduizend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het komt ook overal ter wereld 

voor. De meesten krijgen ALS 

tussen vijftig en vijfenzeventig 

jaar maar er zijn ook tieners met 

ALS. Mannen worden iets 

frequenter getroffen dan 

vrouwen. In België lijden continu 

ongeveer 800 tot 1 000 mensen 

aan ALS. Jaarlijks overlijden er 

meer dan 200 patiënten en 

komen er minstens evenveel bij. 

Meer info over ALS: 

http://www.alsliga.be 
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N-VA-Lennik² schenkt € 500 aan ALS-Liga 

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad 
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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. 

Deze verdeling houdt natuurlijk 

niet in dat onze 

gemeenteraadsleden zich eng 

gaan vastbijten in hun 

onderwerpen. Leden van de 

Kwadraatraad zullen hun geest 

ook open houden voor 

onderwerpen die niet onder hun 

bevoegdheid vallen om zo 

collega's bij te staan indien nodig. 

Aangezien onze fractieleden 

geen medewerkers of 

ambtenaren ter beschikking 

hebben ter ondersteuning en 

administratie worden een aantal 

complexe verantwoordelijkheden 

aan meer dan één raadslid 

toebedeeld. 

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. 

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 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 
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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 
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