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Wij wensen u van harte welkom bij 
de VEERTIGSTE editie van De 
Lennikse Tribune, de digitale krant 
die u in detail op de hoogte houdt 
van het gemeentelijk beleid in 
Lennik. 

Deze digitale nieuwsbrief vindt u 
via www.lenniksetribune.be en via 
de FaceBook pagina van De 
Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 
maandelijkse basis, abonneren kan 
gratis en eenvoudig via mail naar 
info@lenniksetribune.be 

Schaduwkabinet 

Reeds bij het begin van deze 
legislatuur groeide bij onze fractie 
het idee om een schaduwkabinet 
op te richten. 

Ook in het Britse parlement wordt 
het principe gebruikt waar de 
oppositie de regering opvolgt. 

Elk lid van het schaduwkabinet 
heeft eigen bevoegdheden, elk in 
zijn of haar interessegebied en 
met zijn of haar kennis van zaken. 
Verder in deze Tribune vindt u een 
overzicht van de bevoegdheden 
van de leden van het 
schaduwkabinet. 

Viviane Wim Christel Geert Erik Kristien 

Kelly Gun Nils Lien Jasper 
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U heeft er allen samen een topeditie van gemaakt! 
Noteer alvast het eerste weekend van maart 2017 in uw 

agenda voor ons jaarlijks Mosselfestijn 

Resultaat tombola (Gewicht 3 pompoenen was 22,601 kg) 
 

N-VA – Lennik2 dankt u van harte voor de talrijke opkomst 

Geert Geert 
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Sinds 2007 heeft Lennik een eigen belleman: de Lennikse Gronckelman in de persoon van Emiel 
Walravens. Hij heeft binnen de gemeente een ceremoniële functie en is aanwezig op gemeentelijke 
festiviteiten en activiteiten. Hij vertegenwoordigt de gemeente eveneens op regionale en nationale 
activiteiten, zelfs in het buitenland. Hij geeft gestalte aan de Lennikse historische advocaat Frans-Jozef 
De Gronckel, die aan de basis ligt van de omschrijving 'Pajottenland' en verantwoordelijk was voor 
belangrijke zaken van vooruitgang in onze gemeente en streek.  

Belgisch kampioenschap Bellemannen 2017 

In 2016 was Gooik de gastgemeente van het jaarlijks nationaal kampioenschap Bellemannen.  

Op de gemeenteraad van 26 september 2016 werd door N-VA – Lennik² voorgesteld dat de gemeente 
Lennik haar kandidatuur zou indienen voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap 
Bellemannen in 2017. De datum is vrij te kiezen in overleg met de vzw Gilde van de Bellemannen. 

De Kunstendeelraad kan instaan voor de organisatie van dit kampioenschap. Een samenwerking met  
het Kasteel van Gaasbeek kan overwogen worden.  

Onze Lennikse Gronckelman treedt op als gastheer en neemt daarom zelf niet deel aan de competitie. 

Er dienen  financiële tussenkomsten voorzien te worden voor: 

• Ontvangst met ontbijt van een 20-tal personen: de bellemannen, de juryleden en de 
afgevaardigden van het nationaal bestuur 

• Licht middagmaal voor hetzelfde 20-tal  personen 
• Een geschenk ( bv. mand streekproducten) van de gemeente Lennik voor de bellemannen 
• Randanimatie en optredens  

De  kostprijs voor de organisatie van dit kampioenschap kan geraamd worden op maximaal € 2.500. 

 

 

Een voorstel van N-VA – Lennik² uitzonderlijk aanvaard 

De gemeenteraad heeft unaniem de beslissing genomen om bij de vzw Gilde van de Bellemannen haar 
kandidatuur in te dienen voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap Bellemannen 2017. 

Er wordt een gemeentelijke werkgroep opgericht bestaande uit: 

• De Kunstendeelraad 
• De Dienst Vrije Tijd 
• Een afgevaardigde van het college 
• De Lennikse Gronckelman 

Een samenwerking met het Kasteel van Gaasbeek en het Prinscomité behoort tot de mogelijkheden. 
De indiening van de kandidatuur diende te gebeuren voor 30 september 2016. Het college en de 
administratie werd gelast deze beslissing uit te voeren. 

N-VA – Lennik² houdt  u op de hoogte! 

 

Geert Geert 

LENNIK WAAR WOORD THUIS HOORT!  
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Al sinds de jaren ‘80 heeft het OCMW een ingericht ontmoetingscentrum en cafetaria voor senioren 
op het gelijkvloers van het Sociaal Huis. Tegelijk dient het mooie zaaltje als activiteits- en 
vergaderruimte voor verschillende Lennikse verenigingen en clubs, voor gemeentelijke diensten en 
raden, vormingen, en zo meer.  

De zaal is gedecoreerd met schilderijen (in langdurige bruikleen). Al die jaren was iedereen hier 
welkom voor een gezellige babbel, kaartspel, enz.  

Ook in het Wooncomplex Den Bleek is er een cafetaria (dinsdag-, vrijdag- en zondagnamiddag), maar 
er werd in het verleden bewust voor gekozen om op dinsdagvoormiddag, omdat het dan de wekelijkse 
marktdag is, de cafetaria in de Frans Van der Steenstraat ook nog open te houden. Deze cafetaria 
wordt opengehouden door vrijwilligers.  

Op de OCMW-raad van september werd beslist om de cafetaria op de OCMW-zetel voorgoed op te 
doeken. Er kwamen nog maar weinig mensen, onder meer door de recente aangroei van horecazaken 
en koffiebars rond de Markt. En “de kaarters kunnen ook gaan kaarten op dinsdag in Den Bleek” vanaf 
13 uur (dus als de markt al afgelopen is). De verwijzing naar de alternatieve terrassen in Lennik-
centrum (inclusief een pop-up-, dus tijdelijk, zomerterras) leek niet heel sluitend, aangezien terrassen 
nu eenmaal niet het hele jaar gebruikt worden.  

Onze fractie wees erop dat het toch een grote stap is om deze traditie stop te zetten, dat men niet 
zeker kan zijn dat het horeca-aanbod van dit moment er binnen enkele jaren nog zal zijn en dat in het 
OCMW-ontmoetingscentrum een consumptie niet verplicht is (terwijl dat in horecazaken wel verwacht 
wordt). Ook bleek dat er geen advies gevraagd was aan de Lennikse seniorenraad wat toch een beetje 
vreemd is als het om een ontmoetingscentrum voor onze senioren gaat. Ondanks dit voorbehoud zette 
de meerderheid onmiddellijk door met het afschaffen van de marktdag-cafetaria vanaf eind oktober.  

De cafetaria in Den Bleek zal dan weer bijkomend gepromoot worden, wat zeker wordt toegejuicht 
door N-VA – Lennik². 

Wim 

Nieuw onthaal OCMW Lennik 

Op het gelijkvloers van het Sociaal Huis wordt in de komende maanden een onthaalloket ingericht. Dit 
onthaalbureel is zeker een positieve stap vooruit in de dienstverlening. Tot vandaag moest men 
immers met de trap naar het secretariaat op de eerste verdieping, bijvoorbeeld voor inschrijvingen, 
leveringen, enz.  

Door deze aanpassing zullen OCMW-medewerkers die geen onthaal-functie hebben minder belast 
worden door de soms vele bezoeken tijdens drukke bezoekmomenten. Goed om te weten is dat het 
OCMW daarnaast voor cliënten ook al jaren beschikt over een alternatieve ingang en spreekruimte op 
de benedenverdieping.  

De cafetaria verdwijnt, maar toch zal aan de zaal op het gelijkvloers niet zo heel veel veranderen: de 
vergaderruimte zal immers blijven en zal dan ook ter beschikking staan van de verschillende Lennikse 
verenigingen, de gemeentelijke diensten en raden, de vormingen, en zo meer.  
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Lennik wordt stilaan gekend voor zijn rare situaties en surrealistische antwoorden. Zo ook tijdens de 
laatste gemeenteraad.  

Het is bekend dat sinds enige tijd het één na het ander verkeerd loopt rond de sporthal Jo Baetens. We 
hoeven hierop niet terug te komen (uitbating, toezicht, …). Eén van de vragen in de varia tijdens de 
gemeenteraad illustreert hoe onprofessioneel deze meerderheid te werk gaat. Of lachen ze gewoon 
met Lennik en zijn inwoners? Op een vrijdagnacht in augustus omstreeks 1:30 baadde de sporthal in 
volle licht en alle deuren waren open. De pertinente vraag werd gesteld hoe het in de vakantie werd 
geregeld om te zorgen dat alles goed werd afgesloten. Een sporthal staat toch vol materiaal en 
vandalisme is nooit ver. Op de vraag werd niet geantwoord. De uitleg van de schepen waarom de 
sporthal nog open stond was hilarisch: “Tja dat was rond het moment dat er een inbraak was en 
waarschijnlijk is het daardoor”. Men kan zich afvragen of het schepencollege eigenlijk haar taak serieus 
aanpakt. Op de vraag of er dus inbrekers op pad zijn in Lennik die de gewoonte hebben om alle lichten 
te laten branden en alle deuren open te zetten, bleek men ook geen antwoord te hebben.  

Tijdens dezelfde gemeenteraad merkte dezelfde schepen op dat het openbaar patrimonium in slechte 
toestand is. Hoe zou dat nu kunnen, misschien door inbrekers of door de verregaande nonchalance 
van dit college ?  

 

Straatverlichting in Terheidestraat 

Niet veel mensen weten de 
Terheidestraat liggen behalve de 
mensen die misschien in de buurt 
van ‘t  Nelleken wonen. Zelfs de 
meeste gemeenteraadsleden 
vielen uit de lucht.  

Grote verwondering dat men 
plotseling € 4.500 uittrekt voor 
de verlichting van deze straat die 
slechts een zeer, zeer klein 
gedeelte is bebouwd (1 huis en 1 
loods op de hoek met de Oude 
Geraardsbergsestraat).  

Deze straat gaat over in een 
losweg: hier is dus geen 
doorgaand verkeer mogelijk. De 
vraag werd gesteld of dit 
allemaal zoveel moet kosten. 
Zoals altijd geen zinnig antwoord. 

 

Erik 

Terheidestraat 
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Gun 

De herstelling van de Schapenstraat wordt al jaren aangekondigd maar enige verandering of 
verbetering hebben de bewoners en alle gebruikers van deze verbindingsbaan nog steeds niet gezien. 
Zoals verscheidene andere grote projecten is de kans groot dat de feitelijke heraanleg pas tijdens de 
volgende legislatuur zal worden beëindigd of zelfs pas worden aangevangen. 

Eindelijk eerste werkvergadering 

Op 19 september vond in de raadzaal van het gemeentehuis een eerste werkvergadering plaats over 
de renovatie van de Schapenstraat. Tijdens de vergadering stelde het studiebureau een aantal 
scenario’s voor. De verschillende mogelijkheden omtrent de breedte van de rijweg, de breedte van 
het fietspad, de aanleg van parkeerplaatsen, … werden in detail besproken. 

De straat vormt een belangrijke verbindingsweg tussen de N8 Ninoofse Steenweg en de 
Brusselsestraat. De Schapenstraat wordt voor dit project ingedeeld in 5 segmenten: 

• Segment A:  Vanaf het kruispunt met de N8 tot aan het kruispunt met de Korte Schapenstraat 
• Segment B:  Vanaf het kruispunt met de Korte Schapenstraat tot aan huisnummer 106 
• Segment C:  Vanaf huisnummer 106 tot aan de agglomeratiegrens 
• Segment D:  Vanaf de agglomeratiegrens tot aan de Palokenstraat 
• Segment E:  Vanaf de Palokenstraat en de N282 Brusselsestraat 

Al snel bleek dat het bestuur amper een visie heeft en dat wanneer er al eens standpunten werden 
ingenomen die onderling verschilden binnen het bestuur of tussen het bestuur en een aantal 
organisaties zoals De Lijn, de provincie, het SGI, … 

Tellingen gemotoriseerd verkeer 

Een analyse van het verkeer door de Schapenstraat ziet er als volgt uit: 

• Er rijden tijdens een gemiddelde weekdag 4.108 voertuigen doorheen de Schapenstraat 
• Er rijden tijdens een gemiddelde weekenddag 3.228 voertuigen doorheen de Schapenstraat 
• 93% van het verkeer zijn lichte, 5% middelzware en 2% zware voertuigen 
• De gemiddelde V85 ligt op 61 km/uur (V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet 

wordt overschreden) 
• 45% van de voertuigen rijdt te snel 

Wanneer 45% te snel rijdt kan men zich de vraag stellen: zijn bijna de helft van de weggebruikers 
snelheidsduivels of strookt de opgelegde limiet niet met het wegbeeld? 

Schoolgaande jeugd is prioriteit nummer 1  

Het Sint-Godelieve-Instituut (SGI) is een héél belangrijke factor in het gebruik van deze straat. Tijdens 
de spits wordt deze straat veel gebruikt door zowat 1.500 leerlingen als voetganger, als fietser, met de 
bus of met de auto. 

Het ligt voor de hand dat de heraanleg bepalend zal zijn voor het gebruik van de Schapenstraat de 
komende 20 jaar. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat het verkeer ten gevolge van het SGI een 
belangrijke factor vormt in elke stap die ondernomen wordt in dit dossier.  

We hopen dat elke partner in dit project die mening is toegedaan. 
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Met een loopbaan van 37 jaar als OCMW-secretaris kan men zeker zeggen dat Jos Nevens een grote 
stempel gedrukt heeft op het (letterlijk) uitbouwen van de werking van het Lenniks OCMW. Bij zijn 
indiensttreding moest immers vrijwel alles nog opgericht worden: een echte sociale dienst met 
maatschappelijke assistenten die professioneel sociaal onderzoek voert voor maatschappelijke hulp en 
thuiszorgaanbod. Later kwamen er de serviceflats bij, het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) 
het Wonderhuis, sociale woonprojecten, vluchtelingenopvang, mindermobielencentrale, enz.   

Hoewel Lennik een eerder kleine gemeente is, beschikt ons OCMW toch al jaren over een vrij ruim 
aanbod van diensten. Volgens een studie uit 2014 heeft Lennik één van de meest performante 
OCMW's in Vlaanderen, dat wil zeggen: een maximale dienstverlening voor een minimaal budget.  

Omdat kleine gemeenten meer kunnen door samen te werken, werden mede met Jos Nevens 
samenwerkingsverbanden opgericht, zoals de regionale Welzijnskoepel en het regionaal sociaal 
verhuurkantoor, die heel nuttig werk leveren. 

We gaan Jos missen, onder meer voor zijn grote ervaring, kennis en alertheid. Om zijn “kindje” niet 
helemaal te moeten missen, heeft hij zich alvast aangemeld als één van de OCMW-vrijwilligers. Mooi, 
daarvan zijn er immers nooit teveel.  

Zoals eerder gemeld is ondertussen beleidsmedewerker Chantal Musch vanaf 1 oktober aangesteld als 
waarnemend OCMW-secretaris. Zij deed al dertig jaar ervaring op binnen de Lennikse OCMW-werking. 
Zolang er geen definitieve oplossing is in het kader van de integratie tussen het gemeentebestuur en 
het OCMW, blijft zij in functie voor bepaalde duur (zes maanden, verlengbaar). Tegelijk werd intern 
binnen de OCMW-administratie een herschikking doorgevoerd van taken en burelen, in onderling 
overleg.  

Het OCMW maakt zich zo klaar voor de toekomst.  

 

Wim 

Maak kennis met de ruime OCMW-werking 

Wie even een kijkje wil nemen in de uitgebreide 
werking van het OCMW, kan dit lezen in het 
Jaarverslag, dat eerder is vormgegeven als een 
gids dan als een saaie opsomming van cijfers. 

Hier vindt u het document terug.  

Na een door ons gesignaleerde onderbreking, 
staan ook de agendapunten van de OCMW-raad 
opnieuw maandelijks op de website van Lennik. 
Iedere burger is welkom om de openbare zitting 
bij te wonen. Dit is in principe elke vierde 
dinsdagavond van de maand (behalve in de 
zomermaanden).  De data waarop de OCMW-

raad plaats vindt, staan net zoals deze van de 
gemeenteraden vermeld in elke Lennikse 
Tribune. 

 

mailto:Info@LennikseTribune.be
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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. Sinds kort geeft 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 apprecieert dit.  

Uit de ietwat rommelige feedback die de burgemeester gaf over de varia-punten van de vorige 
gemeenteraad van 27 juni bleek niet veel te leren. Ze vond het nodig om alle snelheidscontroles van 
de laatste maand te overlopen en telkens ook voor te lezen hoeveel wagens er gecontroleerd werden 
en hoeveel er te snel reden. In dit nutteloze lijstje informatie werd ook vermeld dat een 
vooraanstaand lid van de gemeenteraad (Open-VLD) deel uitmaakte van de geverbaliseerde 
bestuurders. Alweer informatie die naar onze mening niet thuis hoort op een gemeenteraad. 

Na het rondje feedback besliste burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) om de varia over een andere 
boeg te gooien. De burgemeester vroeg of zij zelf kon aanvangen met de varia wat de voorzitter 
bevestigde. De varia horen korte interventies te zijn, kleine punten die het niet tot agendapunt 
hebben gemaakt, korte vragen over het wel en wee van de gemeente. De voorzitter heeft er in het 
verleden regelmatig op gewezen dat een variapunt kort en bondig hoort te zijn.  

De burgemeester haalde een document uit haar tas dat een print out bleek te zijn van een persartikel 
aangaande een actie van N-VA – Lennik² waarin de staat van de bermen, de kerkhoven, … werd 
aangeklaagd: “Open-VLD – CD&V-meerderheid laat Lennik vervuilen”. De burgemeester merkte op dat 
wanneer men een print maakte van het artikel er ook reclame werd geprint, onder andere van een 
eetfestijn van een politieke partij. De burgemeester insinueerde op een heel knullige manier dat N-VA 
– Lennik² een voordeelbehandeling zou krijgen. Het gaat echter om publiciteit waar N-VA – Lennik² 
logischerwijs voor betaalt net zoals elke andere adverteerder.  

 

 

 

 

 

Gun 
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Het bewuste artikel vindt u hier 

LENNIK - De oppositiefractie N-VA - Lennik² stelt vast dat het gemeentebestuur de beloofde 
verfraaiingswerken in Eizeringen, Sint-Martens- en Sint-Kwintens-Lennik achterwege laat en bovendien 
de gemeente laat vervuilen. 

“Begin 2013 kondigde de Open-VLD – CD&V-meerderheid, bij monde van schepen van Openbare 
Werken Johan Limbourg uit Gaasbeek, met veel toeters en bellen aan dat ze prioritair zou zorgen voor 
de verfraaiing van de dorpskernen van Gaasbeek, Eizeringen, Sint-Martens- en Sint-Kwintens-Lennik”, 
herinnert Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter van Lennik², zich. 

Onmiddellijk ontstond er een controverse bij de uitwerking van deze plannen omdat de 
verfraaiingswerken aan de dorpskern van Gaasbeek erg royaal begroot werden terwijl blijkbaar voor 
de andere dorpskernen minder luxueuze en minder dure infrastructuur en bomen volstonden voor 
Open VLD – CD&V. 

N-VA - Lennik² stelt vast dat de plannen voor Gaasbeek wel uitgevoerd zijn, maar dat het onderhoud 
van dat dorpsplein beter kan. “De plannen voor Eizeringen, Sint-Kwintens en Sint-Martens blijken 
echter opgedoekt. Meer zelfs, het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium laat duidelijk te 
wensen over. De beloofde verfraaiing van de dorpsfonteinen op de Markt in Lennik komt er niet meer, 
de fonteinen werken niet meer en worden niet meer onderhouden. De dorpssfeer is volledig weg. De 
herstellingswerken aan de ingang van het kerkhof Sint-Martens worden niet uitgevoerd. De kerkhoven 
worden niet meer behoorlijk onderhouden. Er is overal wilde groenbegroeiing in de straten”, zegt 
Etienne Van Vaerenbergh. 

De oppositiefractie zette tijdens een ludieke actie een schaap in om het gras en de distels, tussen de 
kasseien en langs het kerkplein van Eizeringen, op te eten. 

De fractie N-VA – Lennik² meent dat de gemeente Lennik en de Lennikenaren beter verdienen. “Lennik 
en de Lennikenaren verdienen een ander beleid en aanpak. N-VA –Lennik² heeft de vaste wil het 
toekomstig beleid hier drastisch bij te sturen om terug te keren naar een propere gemeente”. 

We vroegen schepen van openbare werken Johan Limbourg om een reactie. 

Burgemeester kan niet normaal omgaan met oppositie 

Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) had in totaal 9 minuten nodig om haar ongenoegen te uiten 
over deze actie en de voorzitter liet dit gewoon gebeuren. 9 minuten voor elk variapunt zou de 
gemeenteraad tot na 2 uur ‘s nachts hebben laten duren. Door gewoon budgetten te vernoemen, 
biedt men immers totaal geen antwoord op de aangeklaagde manke daadkracht van en opvolging 
door het schepencollege. 

Eerst en vooral spendeert de gemeente maar een deel van het budget voor de groendienst en 
anderzijds bewijzen budgetten niets: bijvoorbeeld voor € 200.000 schaartjes kopen om het gras te 
maaien heeft niet tot gevolg dat het gras op een efficiënte manier wordt onderhouden. 

Bovendien gebruikte de burgemeester tijdens de gemeenteraad de naam en voornaam van alle 
medewerkers van de groendienst, de privacy van haar medewerkers was niet haar zorg. De actie van 
N-VA - Lennik² had tot doel het manke management van het Open-VLD-CD&V-bestuur aan te kaarten. 
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Erik 

• In de loop van de maand augustus om 1:30 ‘s nachts baadde de sporthal in het licht en stonden alle 
deuren open. Volgens schepen Johan Limbourg (Open-VLD) was dit hoogst waarschijnlijk te wijten aan 
een inbraak. Ietwat raar dat een inbreker om 1:30 zou inbreken en zich kenbaar maken door alle lichten 
aan te zetten. Volgens schepen Johan Limbourg (Open-VLD) is intussen het proces gewijzigd waardoor 
alle deuren automatisch sluiten. Of het licht dan nog zou blijven branden bleek nog niet verwerkt in een 
proces 

• De Ter Heidestraat is heel weinig gekend. Er worden elektriciteitswerken voorzien voor € 4.500 voor 
één huis. Is dat niet een beetje veel? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) reageerde op zijn intussen 
bekende hooghartige manier en meldde dat Eandis aangeeft welke paal en welke armatuur moet 
worden gebruikt en dat € 4.500 de prijs is die het de gemeente zal kosten. 

• Er werd alweer een studie aangevraagd, dit keer over de BTW belastingplicht voor de verbouwing van 
de feestzaal van sporthal Jo Baetens. In 2010 waren er al 128 autonome gemeentebedrijven opgericht 
waarbij intussen verscheidene rechtszaken lopen. Werd de vraag gesteld aan het ministerie van 
financiën, de vereniging van steden en gemeenten of buurtgemeente Gooik, … alvorens een 
studiebureau aan te stellen? Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat het net de 
burgemeesters van een aantal buurgemeenten waren die haar aangeraden hebben deze studie te laten 
uitvoeren. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) claimt dat Lennik € 200.000 zou kunnen besparen 
op de renovatie van de feestzaal van sporthal Jo Baetens. 

Jasper 

• Vorige week blesseerde een volleybalspeler van VC Lennik heren zich. De trainer ging naarstig op zoek 
naar een EHBO-koffer maar kon deze niet vinden. Sinds er geen reguliere uitbater meer is in de 
cafetaria, is er ook geen EHBO-koffer meer beschikbaar. Moeten alle verenigingen zelf een EHBO-koffer 
hebben? Schepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijke) zou het nakijken. 

• Er werd intussen ook een drankautomaat geplaatst aan de sporthal. Via de drankautomaat is ook bier te 
verkrijgen, dus toegankelijk voor (te jonge) klanten die daar wettelijk geen toegang toe hebben. Kan 
daar een mouw aan worden gepast? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat hij dit zou 
verifiëren met de leverancier. 

Gun 

• Tijdens het voorjaar werd, omwille van de verandering van de rijrichtingen, door ons voorgesteld om de 
spiegel aan het kruispunt tussen de Brusselsestraat en de Processiestraat te verplaatsen naar het 
kruispunt tussen de Brusselsestraat en de Kruiskouterstraat. Schepen De Muylder (CD&V) heeft toen 
gemeld dat dit een werk van lange adem was. En inderdaad, de spiegel is na 6 maand weggehaald aan 
het 1ste kruispunt, maar is (nog) niet geplaatst aan het 2de kruispunt. Zijn daar nog plannen voor? 
Schepen De Muylder (CD&V) bevestigde dat het op de planning staat van AWV. Men stuurt iemand om 
de spiegel weg te halen om daarna iemand te sturen die de spiegel plaatst? 

• Tijdens de gemeenteraad van mei werd het bestuur door N-VA – Lennik2 perfect voorgerekend hoeveel 
borden er zouden verspild worden door de voorgestelde aanpassing van de zones rond de traject 
controle in de Jozef Van Den Bosschestraat. De betrachting was 50 km/u terwijl er anderhalve maand 90 
km/u mocht gereden worden. U wordt perfect voorgerekend wat er moet gebeuren en dan nog slaagt u 
er in zware flaters te begaan. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoordde dat bij haar weten 
alle borden correct zijn aangebracht in navolging van de beslissing die tijdens de gemeenteraad van mei 
werd genomen.  
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Lien 

• Tijdens de gemeenteraad van december 2014 werd unaniem ons voorstel goedgekeurd om een 
sterretjesweide in te richten. We zijn intussen bijna 2 jaar later en nog steeds zijn er geen plannen. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde het intussen bekende antwoord dat men er mee 
bezig is. “‘t Is nog ietske te vroeg” meldde hij. 

Kristien 

• Nog even over het punt waar de burgemeester bijna 10 minuten over uitweidde. N-VA – Lennik2 viseert 
helemaal niet de betrokken arbeiders. N-VA – Lennik2 hekelt de sturing, hekelt het feit dat het bestuur 
bij aanvang van de legislatuur mensen van de dienst heeft aan de deur gezet en dat het management 
duidelijk accurater kan. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) reageerde heel geagiteerd en uitte zijn 
ongenoegen over het feit dat hij werd terecht gewezen. 

• Onlangs werd er overgeschakeld naar een nieuw type huisvuilzakken, zijn er al klachten 
binnengekomen? Lennik is de gemeente met de duurste huisvuilzakken van Halle-Vilvoorde en verkoopt 
de slechtste kwaliteit. Schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigde dat er een aantal klachten waren binnen 
gekomen en dat er voor een volgende levering betere kwaliteit zou worden geleverd. Lennik heeft dus 
slechte kwaliteit ‘uitgeprobeerd’ en moet daar op terug komen. Burgemeester Irina De Knop (Open-
VLD) voegde er nog aan toe dat ze totaal geen beeld heeft van de kost van de vuilniszakken in 
vergelijking met andere gemeenten. Ze begon alweer een lange uitleg over de belasting, over de kosten 
van de afvalverwerking, over de kosten van het containerpark, over van alles en nog wat, maar alweer 
niets over kwaliteit.  

Geert 

• Wilde graag weten wat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD), schepen Heidi Elpers (CD&V) schepen 
Johan Limbourg (Open-VLD) en schepen Yves De Muylder (CD&V) vonden van de 11-juliviering in Gooik. 
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat hij ze fantastisch vond (terwijl hij er nooit was), 
burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) antwoorde dat ze gehoord had dat het heel goed was, Schepen 
Heidi Elpers (CD&V) meldde fier dat ze een ziektebriefje had. Schepen Filip Van Ginderdeuren 
(onafhankelijke) antwoordde dat de oorzaak ligt in het gebrek aan respect van Gooik tijdens een 
vergadering omtrent de 11-juliviering. Enkel OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V) was aanwezig. 

• Vorig jaar werd er een auto-arme dag georganiseerd in Lennik, dit jaar niet. Komt er dit jaar trage-
wegen-dag? Op 4 jaar tijd werden slechts 3 of 4 vergaderingen gepland, de simpele vraag is of er dit jaar 
een trage-wegen-dag wordt georganiseerd of niet. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde 
dat dit nog niet zeker is, er moet eerst nog een vergadering gepland worden. Intussen is de 
vooropgestelde datum reeds verstreken. 

• De stand van zaken van het wachtbekken, het is puur lachen met de milieuraad, de schapen kunnen 
katje piep spelen en vinden elkaar nooit terug. Heel droevig! Schepen Heidi Elpers (CD&V) verschuilt 
zich achter de milieuambtenaar die volgens haar enorm gelukkig zou zijn met de huidige staat van het 
wachtbekken. Kom zelf eens een kijkje nemen en tracht de schapen te tellen! 

• Hoe zit de organisatie van de sporthal nu in mekaar? Hoe wordt de cafetaria uitgebaat, wie levert de 
drank, …? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde dat op initiatief van VC Lennik Dames en de 
minivoetbalbond Lennik de cafetaria wordt open gehouden op maandag-, vrijdag- en zaterdagavond. 
Waar die mensen hun drank halen kiezen ze zelf volgens de schepen terwijl net daar het schoentje 
wringt: Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) mag daar niet leveren omdat hij schepen is en toch doet 
hij het.  Wat rechtstreeks niet mag, mag ook onrechtstreeks niet. 
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Normaal gezien hebben we niet de gewoonte heel gedetailleerd in te gaan op wat er verschijnt in de 
blaadjes van de andere politieke partijen in Lennik. In de laatste editie van De Lennikse Ampersand 
wordt flagrante onwaarheden vermeld waardoor een recht op antwoord zich opdringt. 

Schepen neemt een loopje met de waarheid wanneer hij zegt dat Lennik op kosten wordt gejaagd 

In de tekst aangaande het flexibeler parkeren in het centrum van Lennik doet schepen Yves De 
Muylder (CD&V) uitschijnen dat “gemeenteraadslid Gun Mignon onnodig klacht heeft ingediend en 
vertraging veroorzaakte in de uitwerking van het project”. 

Volgens de tekst van schepen De Muylder (CD&V) wordt de zone betalend parkeren uitgebreid  tot de 
Frans Vandersteenstraat 12/13 (Drukkerij Heremans) en tot de Karel Keymolenstraat 19/20 
(Schoenmaker Jan) terwijl hij claimt dat de bestaande betalende zone niet zou uitbreiden. Ook start 
volgens dezelfde tekst de blauwe zone (parkeerkaart), waar de parkeerkaart verplicht is, in de Frans 
Vandersteenstraat vanaf huisnummer 12/13 (Drukkerij Heremans). Dit houdt in dat vanaf de markt tot 
aan dat huisnummer (12/13) geen blauwe zone van toepassing is en dus ook geen parkeerkaart 
verplicht is. De tekst treedt hier duidelijk in conflict met de huidige verkeersborden.  

Schepen Yves De Muylder (CD&V) moet zelf maar eens 100 mensen consulteren en hen vragen waar 
exact de Karel Keymolenstraat 20 in Lennik zich bevindt en waar de Frans Vandersteenstraat 14 in 
Lennik is gelokaliseerd. Het mag vervolgens met 100 mensen voor schepen Yves De Muylder (CD&V) 
niet moeilijk zijn om hieruit een percentage te berekenen wat aangeeft hoe fout zijn tekst is.  

N-VA – Lennik² gaat voor de volle 100%. 

En wat met departement Mobiliteit & Openbare Werken? 

Onze contacten bij het departement Mobiliteit & Openbare Werken (MOW) van het Vlaams Gewest 
blijven echter bij hun standpunt dat N-VA – Lennik² het 100% bij het rechte eind heeft wanneer ze 
opmerken dat er flagrante fouten in de goed te keuren teksten staan.  

De contacten bij het MOW zijn het ook totaal oneens met de goedkeuring van het reglement en 
menen dat de term “politieke spelletjes” hier van toepassing is geweest. De bevoegde ambtenaren zijn 
in hun correcte evaluatie en hun correcte beslissing overroepen waardoor het reglement mét 
flagrante fouten toch werd goedgekeurd. 

N-VA – Lennik² jaagt de Lennikenaar dus niet op kosten, dat doet de schepen zelf! 

Verdeling verantwoordelijkheden 

In het schaduwkabinet worden de bevoegdheden toegewezen en verdeeld onder alle leden van de 
fractie. Door deze verdeling is het mogelijk om gedetailleerd onderwerpen op te volgen en met kennis 
van zaken te oordelen over de bestuursdaden van het schepencollege. 
Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit van de oppositievoering verbetert en er een heel 
gedetailleerde en overzichtelijke opvolging gebeurt. Deze verdeling houdt niet in dat onze raadsleden 
zich eng gaan vastbijten in hun thema’s, ze zullen hun geest ook open houden voor onderwerpen die 
niet onder hun bevoegdheid vallen. 
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers ter beschikking hebben ter ondersteuning en 
administratie worden een aantal verantwoordelijkheden aan meer dan één raadslid toebedeeld. 
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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 

Onze gemeenteraadsleden: 
• Geert Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be  
• Erik  Erik.O@lenniksetribune.be 
• Kelly kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be 
• Kristien  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 
• Christel  Christel.O@lenniksetribune.be 
• Lien  Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be  
• Gun  Gun.Mignon@lenniksetribune.be 
• Jasper  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 
Onze OCMW-raadsleden: 
• Viviane  Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be 
• Nils  Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be 
• Wim  Wim.Durang@lenniksetribune.be 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 17 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Een tribune voor de Lennikenaar 

mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be
mailto:kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be
mailto:kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be
mailto:kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be
mailto:kelly.VanVlaenderen@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be
mailto:Gun.Mignon@lenniksetribune.be
mailto:Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be
mailto:Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
mailto:Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
mailto:Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
mailto:Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
mailto:Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
mailto:Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be
mailto:Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be
mailto:Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be
mailto:Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be
mailto:Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be
mailto:Wim.Durang@lenniksetribune.be
mailto:Wim.Durang@lenniksetribune.be
mailto:Wim.Durang@lenniksetribune.be
mailto:Wim.Durang@lenniksetribune.be
mailto:Wim.Durang@lenniksetribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be

