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Wij wensen u van harte welkom 
bij de eenenveertigste 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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N-VA – Lennik² wenst  
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We konden in de pers lezen dat het bestuur de intentie heeft om de begraafplaatsen her-in te richten. 
Voor elke begraafplaats waarvoor geen vergunde concessie meer is, wordt een procedure opgestart 
tot ontruiming. Alle graven en concessies werden in kaart gebracht en digitaal geïnventariseerd. 

Plaatsgebrek niet overal even nijpend 

Het is begrijpelijk dat als een concessie verlopen is, deze kan worden verlengd. Het is ook belangrijk 
dat er een administratieve opvolging gebeurt van de concessies. Het bestuur zegt dat het uit 
plaatsgebrek is dat deze oefening wordt uitgevoerd, de noodzaak hangt echter sterk af van kerkhof tot 
kerkhof. In Sint-Martens-Lennik bijvoorbeeld heeft men zeker nog plaats voor 8 jaar. 

Hoe zit de procedure nu eigenlijk in elkaar? 

De concessies die binnenkort verlopen of reeds verlopen zijn, worden vermeld aan de ingang van het 
kerkhof en aan het graf in kwestie zelf. Familieleden worden niet schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Het college is van mening dat iedereen de nodige tijd (1 jaar) heeft om hierop te reageren en dat het 
quasi onmogelijk is om betrokken familieleden persoonlijk te verwittigen. 

Schriftelijke verwittiging is zeker mogelijk en voor een gemeente niet zoveel werk. Naar aanleiding van 
een overlijden contacteert een familielid van de overledene de gemeentediensten om enerzijds het 
overlijden te melden en anderzijds een concessie aan te vragen. Dit wordt door het college van 
burgemeester en schepenen toegestaan en dat familielid wordt hiervan op de hoogte gebracht met 
vermelding van de prijs. De gegevens staan in de notulen van het schepencollege, dus met een beetje 
goede wil kan het geen probleem zijn familieleden te achterhalen. 

Hoe het kerkhof zal heringericht worden, is nog niet duidelijk. Alles hangt af van hoeveel concessies 
vernieuwd worden. Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) belooft dat de verwijdering of verplaatsing 
van de graven op een correcte manier zal gebeuren en dat houdt in dat enkel de zerken zullen 
verplaatst/vernietigd worden. Er komt nadien een gedenkplaat met de namen van alle overledenen. 
De graven van de oud-strijders zullen niet verwijderd worden. 

Enkele kanttekeningen  

Op bepaalde kerkhoven zijn stickers aangebracht op graven van mensen die overleden in 1999, is dit 
niet wat voortvarend of zijn er momenteel concessies van tien jaar? In het retributiereglement is 
nergens sprake van concessies van 10 jaar.  

Het is duidelijk dat sommige graven "verlaten" zijn (niet onderhouden of niet bebloemd). Misschien is 
het interessant deze graven als eerste aan te pakken en daarna te bekijken wat nodig is. 

Communicatie is en blijft een zwak punt van het huidig bestuur 

Dit project werd niet voorafgaandelijk op de gemeenteraad besproken, wat de normale procedure is 
en wat reeds een aantal zwakke punten zou identificeren vooraleer het in de pers zou worden 
aangekondigd.  

Dit soort projecten kan men niet simpelweg administratief afhandelen, hier moet men rekening 
houden met de gevoelens van de betrokken familieleden. 

Kelly 
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Er moest alweer eerst via de pers gecommuniceerd worden. Naast de ad valvas- en 
stickertjesprocedure, zou een meelevend goed bestuur dit ook op een meer persoonlijke manier 
hebben meegedeeld. Op verscheidene manieren kon dit voor een aantal mensen de onpersoonlijke 
manier van aanpakken verzachten: 

• Een brief sturen naar alle Lennikse adressen met de aankondiging van het project. 
• Een speciale pagina op de website Lennik.be kan verduidelijken wat er gepland wordt, onder welke 

voorwaarden familieleden stappen kunnen ondernemen tot eventuele verdere verlenging. 
• Er wordt geen informatie gegeven over de behandeling van de lichamen: worden ze "geruimd" of 

niet? Op de gemeenteraad meldde schepen Johan Limbourg (Open-VLD) dat men er naar streeft 
om het lichaam te laten liggen en een laag hoger te gebruiken. Families weten dat (nog) niet. 

Ervaring bij vernieuwing concessie 

Een aantal Lennikse burgers zijn hun concessie reeds gaan vernieuwen. Wanneer men op het 
gemeentehuis een concessie verlengt wordt er schriftelijk nota van genomen, men krijgt echter geen 
bewijs. Men gaat een contract aan met de gemeente wat inhoudt dat dit in 2 exemplaren wordt 
opgemaakt, maar enkel na aandringen krijgt men een kopie. Dit dient best degelijk te worden 
opgevolgd om te vermijden dat meerdere personen apart éénzelfde concessie zouden verlengen. 

De kostprijs van een hernieuwing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Meer details vindt u op deze pagina op Lennik.be. 

Kelly 
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Bij gemeenteraadsbeslissing van 2 december 1991 werd een gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en 
Natuur (MINA) opgericht. Bij het aantreden van LENNIK2000 (nu Lennik²) in het bestuur werd op 19 
februari 2001 de samenstelling van de MINA gevoelig verruimd (o.a. stemgerechtigde leden van 9 
leden naar 16 leden) en bij gemeenteraadsbeslissing van 21 mei 2007 naar 18 leden. 

De politieke partijen hadden eveneens de mogelijkheid van bij de start van de vernieuwde MINA zich 
te laten vertegenwoordigen door gemeentemandatarissen. Zeer talrijke projecten werden met 
medewerking van de MINA uitgevoerd en de leden van deze raad adviseerden het gemeentebestuur 
in diverse vergunningsdossiers. 

Achteruitgang sinds aanvang van de huidige Open VLD-CD&V-legislatuur 

Alhoewel het nieuwe bestuur reeds gestart was op 2 januari 2013 hebben we bijna anderhalf jaar 
moeten wachten op de opstart van een nieuwe MINA. Op 28 april 2014 heeft de gemeenteraad op 
voorstel van het bestuur de samenstelling van deze gemeentelijke adviesraad gevoelig aangepast: 

• Het aantal vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen werd tot de helft herleid (6 --> 3) 
• De politieke partijen mochten niet langer vertegenwoordigd worden door gemeenteraadsleden 

Door deze ingeperkte samenstelling hebben Lennikse milieu- en natuurverenigingen geen kandidaten 
meer willen afvaardigen. Voortaan blijken de meerderheidspartijen (Open VLD & CD&V) te worden 
vertegenwoordigd door hun partijvoorzitters (waaronder de echtgenoot van de milieuschepen).  

Zoals voorspeld komt de MINA – in tegenstelling tot het verleden – niet regelmatig samen, zijn er vele 
afwezigheden, worden er niet langer dossiers van ruimtelijke ordening met een link naar milieu 
besproken, noch milieuvergunningsaanvragen. 

Te weinig belangstelling en ontmoedigende manier van werken 

Het verslag van de MINA van september 2016 vermeldt onder “Evaluatie werking en toekomst”: 

• Te weinig belangstelling en ontmoedigend 
• Mede ten gevolge hiervan nam de voorzitster van deze raad ontslag  
• Er wordt in het gemeentelijk informatieblad van oktober een oproep geplaatst naar nieuwe leden 
• Het zal bijgevolg nog een tijdje duren vooraleer de MINA opnieuw optimaal zal kunnen werken 

Voorstel herstel Adviesraad voor Milieu en Natuur weggestemd 

Teneinde de werking van de MINA nieuw leven in te blazen, heeft N-VA – Lennik² op de gemeenteraad 
van 24 oktober 2016 voorgesteld om de samenstelling van de MINA opnieuw in overeenstemming te 
brengen met deze van vóór 2 januari 2013. 

Hierdoor zouden de milieu- en natuurverenigingen opnieuw een (logisch) belangrijk aandeel krijgen in 
deze adviesraad en zouden de politieke partijen (zonder stemrecht) opnieuw kunnen 
vertegenwoordigd worden door een gemeenteraadslid (met milieu-inzicht).  

Schepen voor Milieu weigert kans op herstel 

De Lennikse schepen voor milieu Heidi Elpers (CD&V) weigerde op dit voorstel in te gaan en vroeg dit 
te verwerpen. Zoals gewoonlijk volgden de Open-VLD- & CD&V-mandatarissen haar ootmoedig en 
gedwee. 

 

 

Geert Geert 
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In deze Lennikse Tribune is al regelmatig aandacht geschonken aan het afvalbeleid in onze gemeente. 
Het is intussen duidelijk dat veel beslissingen van het bestuur wel getuigen van goede wil maar een 
gebrek vertonen aan toekomstvisie, doordachtheid , financieel onderbouwd beleid, … 

Wat vooraf ging: foute inschatting 

Eind 2015 werd met veel bombarie aangekondigd, nog voor het zelfs gestemd werd op de 
gemeenteraad, dat de milieubelasting zou worden afgeschaft. Op zich fijn en onze fractie stemde dan 
ook voor. Het is op zich een mooi geschenk voor de Lennikenaren die nu reeds de hoogste 
personenbelasting betalen in Halle-Vilvoorde. Toch heeft N-VA – Lennik² het bestuur gewaarschuwd 
om niet lichtzinnig te werk te gaan.  

Er werd een ruwe schatting gemaakt van wat de financiële impact zou zijn van de afschaffing van de 
milieubelasting én van de nieuwe tarieven voor het containerpark. Al snel bleek de inschatting volledig 
fout want de inkomsten uit de milieubelasting waren verdwenen en het aantal bezoekers van het 
containerpark verschrompelde.  

Midden 2016 werd voorstel N-VA – Lennik² nog afgekeurd  

Tijdens de gemeenteraad van juni 2016 stelde N-VA Lennik² voor om de tarieven van het 
containerpark te aligneren met deze van onze buurgemeenten om zo een faire prijs aan te rekenen en 
tegelijkertijd de rendabiliteit van het containerpark te verbeteren. Het voorstel werd als naar 
gewoonte door schepen voor milieu Heidi Elpers (CD&V) en het bestuur naar de prullenmand 
verwezen omwille van volgende redenen: 

• Ze haat meerdere tarieven 
• Ze kan dit niet kort sluiten met Pepingen 
• Ze vreest dat aannemers hiervan misbruik zullen maken 
• Ze meldt dat Halle (een stad) zijn tarieven gaat herzien (maar niet in welke mate)  
• Ze denkt dat de kost gaat stijgen 
• Ze meldt dat het de bedoeling is dat Haviland eigenaar wordt van het containerpark 

Schepen Heidi Elpers (CD&V) meent ook dat het de bedoeling is dat er zo weinig mogelijk naar het 
containerpark wordt gegaan. Dat de schepen op deze manier sluikstorten in de hand werkt, baart haar 
geen zorgen. 

De pluimen zijn van plaats veranderd  

Ongeveer een jaar geleden in november 2015 stak schepen voor milieu Heidi Elpers (CD&V) nog fier 
de pluimen op haar hoed als zou Lennik de beste leerling van de afvalklas zijn met minder dan 100 kg 
restafval per inwoner. Dit bericht werd gedeeld door Ring-TV.  

Net geen jaar later bericht alweer Ring-TV dat Lennik de 5de slechtste leerling van Halle-Vilvoorde blijkt 
te zijn met 168.88 kg, wat een stijging betekent van maar liefst 70%!  
In Het Laatste Nieuws kan men hetzelfde nieuwsfeit lezen. 

Statistieken  

De cijfers van 2015 waren afkomstig van Haviland en deze van 2016 van OVAM wat misschien enige 
nuance noodzaakt. Het feit dat Pepingen, dat het containerpark met Lennik deelt, een gelijkaardige 
stijging (+89%) doormaakt bevestigt echter de trend volledig. Het beleid haalt een onvoldoende. 

  

Gun 
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Bijna 100 jaar geleden op 11 november 1918 om 11 uur zwegen de kanonnen in Europa voor het 
eerst. Enkele uren daarvoor werd in een treinwagon in het bos van Compiègne de wapenstilstand 
ondertekend. Een wapenstilstand die definitief een einde maakte aan WO I. Van aan onze eigen 
Westkust tot aan de Turkse kust in Gallipoli zijn nog steeds de tekens van deze oorlog zichtbaar. 

Ook onze gemeente Lennik draagt nog de sporen van deze “Grote oorlog”. Wij dragen dan ook ons 
bescheiden steentje bij aan de vele herdenkingen die overal gepland zijn. 

11 november is natuurlijk uitgegroeid tot veel meer dan de herdenking van het einde van WO I alleen. 
Er wordt immers stil gestaan bij het leed veroorzaakt door alle oorlogen en tegelijkertijd brengen we 
een boodschap van vrede, een boodschap van ‘nooit meer oorlog‘.  

Een boodschap die geschreven staat op de IJzertoren in Diksmuide. 

Dit memoriaal van de Vlaamse Gemeenschap herdenkt de inzet van alle soldaten die vochten in de 
Eerste Wereldoorlog. Hun boodschap die we allen kunnen onderschrijven is er één van vrede, vrijheid 
en verdraagzaamheid. 

Deze vredesboodschap is schatplichtig aan de Frontbeweging. Een beweging van Vlaamse soldaten 
aan het IJzerfront die o.a. reageerden tegen het taalregime binnen het Belgisch leger. Bij deze 
beweging ligt de kiem van het Vlaanderen waarin wij vandaag leven. Een vreedzame en zelfbewuste 
gemeenschap. Een gemeenschap die dankzij de stichting van de Europese Unie de voorbije 60 jaar niet 
meer hoefde wakker te liggen van oorlog. 

Laten we er vooral met zijn allen voor zorgen dat dit ook de komende jaren zo blijft. 

Namens N-VA - Lennik² in Gemeente- en OCMW-raad 

 

 

Geert Geert 

mailto:Info@LennikseTribune.be


Nieuws van de politiezone Pajottenland 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 10 

Tijdens de jongste vergadering van de Politieraad trok de Korpschef de aandacht op het groeiende 
capaciteitsprobleem binnen politiezone Pajottenland. 

Dreiging niveau 3 

De verhoogde dreiging ingevolge de terroristische aanslagen heeft een verhoogde werkdruk tot 
gevolg: meer risicoanalyse, een groter aantal manschappen voor de beveiliging van evenementen, 
steun aan andere eenheden, … Daarbij komt nog de verhoogde dreiging gericht tegen de 
politiemensen zelf, en hun infrastructuur. Een recent bijgekomen taak die eveneens capaciteit 
opslorpt is het monitoren en opvolgen van radicalisering en het verzamelen van informatie daarrond. 

Evenementen 

De beveiliging van evenementen begint zeer zwaar door te wegen in de beschikbaarheid van 
politiemensen. Voor 2016 staat de teller al op ongeveer 100 evenementen, waarbij vooral lokale 
wielerwedstrijden, de festiviteiten rond het WK voetbal en de jaarmarkten veel politie-inzet vergden.  

Capaciteit 

Een aantal pensioneringen, ziekte en arbeidsongevallen verminderen ook systematisch het aantal 
beschikbare manschappen, en hier tegenover staat geen aangepaste instroom van nieuwe 
politiemensen. Een en ander zorgt ervoor dat onze politiezone tegen de grenzen van haar flexibiliteit 
aanloopt. Voor wat betreft nacht- en weekendwerk wordt uiteraard rekening gehouden met de 
statutaire limieten, maar wordt de beschikbaarheid toch reeds maximaal aangesproken. 

Hycap 

Dit is de “gehypothekeerde capaciteit”: bij betogingen of grote evenementen kan een politiezone 
tijdelijk meer manschappen nodig hebben dan binnen de zone beschikbaar is. Om dit op te lossen 
bestaat de hycap, waardoor andere zones een aantal mensen beschikbaar stellen zonder dat hun 
eigen werking in het gedrang komt. 

Politiezone Pajottenland kan nog moeilijk de gevraagde bijstand verlenen en heeft tijdens de laatste 
jaren bijgevolg een systematisch tekort aan geleverde prestaties doordat voorrang moet gegeven 
worden aan het functioneren op lokaal niveau. Er is immers geen reservecapaciteit meer voorhanden. 
Dit zou in de toekomst kunnen gesanctioneerd worden door de federale overheid. 

Kostprijs beveiliging evenementen 

Het is evident dat de inzet van politiemensen voor allerlei evenementen een duidelijke kostprijs 
meebrengt, die onrechtstreeks door de gemeenten wordt gefinancierd. Terwijl de totale prijs voor de 
beveiliging van evenementen in 2014 uitkwam op € 124.000, ligt die prijs voor de eerste 9 maanden 
van 2016 reeds boven de € 150.000. Lennik draagt daarvan meer dan € 30.000 voor dit jaar.  

Indien men alleen de wielerwedstrijden in beschouwing neemt, gaat het bedrag van € 36.000 in 2014 
naar € 43.000 voor de eerste 9 maanden van 2016.  

Naast de wielerwedstrijden zijn de Vijfhoekfeesten van Tollembeek, de motorcross van Kester, de 
jaarmarkten van Herne en Lennik, feestend Beert, het islamitisch offerfeest in het slachthuis van 
Lennik en het voetbalfeest begin juli de grootste consumenten van politiecapaciteit in 2016. 

Christel 
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Vooruitzichten 

De situatie is reeds problematisch op dit moment, en het ziet er niet naar uit dat dat in de toekomst 
zal verbeteren, integendeel. De aanhoudende dreiging noodzaakt een verdere versterking van de 
informatieverzameling, meer capaciteit voor het opvolgen van verdachte personen, en bovendien 
staat er een verhoging van de bijstand aan andere zones in het verschiet. 

Bovenal zal de invoering van de Salduz-wet in november dit jaar een zware impact hebben op de 
werking van de politiezone. Salduz houdt o.a. in dat er meer verhoren  
moeten plaatshebben met tussenkomst van advocaten, dus langere  
duur en meer capaciteit qua verhoorders. Bepaalde locaties zijn  
technisch niet meer voldoende uitgerust om verhoren af te  
nemen. Verhoren moeten kunnen worden opgenomen en  
verstuurd naar Justitie. Verhoging van de administratieve 
last betekent een grotere kans op vergissingen. Men  
verwacht dan ook dat meer verdachten vrij worden  
gelaten “in afwachting”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe aanpak? 

De enorme uitdagingen die in het verschiet liggen verplichten de politiezone om één en ander te 
reorganiseren. Mogelijke elementen van een nieuwe aanpak: de modernisering versnellen en waar 
mogelijk nieuwe technologie invoeren, gekwalificeerd personeel aanwerven, afwegen van 
parkoersaanpassingen voor wielerwedstrijden om verminderde inzet mogelijk te maken, de huidige 
politiereglementen optimaliseren, een verhoogd engagement van gemeentediensten,.. 

Naast de nodige reorganisatie moet er ook bovenal gewerkt worden aan de bewustwording bij alle 
betrokkenen dat de huidige situatie niet houdbaar is, dat bij onze gemeenten een 
kosten/batenanalyse zich opdringt om het voortbestaan van onze politiezone en een optimale werking 
ervan te garanderen. 

De korpschef sloot af met een positieve boodschap: “dat de politie de veiligheid in de regio door de 
Politiezone Pajottenland zal blijven garanderen. Ze hopen op blijvende steun en begrip en op 
doordachte beslissingen en keuzes voor de toekomst, gekoppeld aan een daadkrachtige 
ondersteuning door de diverse besturen, bewust van de toestand.” 

Christel 
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Sinds vele jaren is het een gebruik dat het gemeentebestuur voor de aankoop van toestellen, 
materiaal, benodigdheden zich zo veel als mogelijk wendt tot de Lennikse handelaars. 

Tot 2 januari 2013 was het eveneens gebruikelijk dat voor de meeste juridische procedures die 
gevoerd werden in opdracht van en voor de gemeente Lennik, op basis van een rotatiesysteem 
advocaten woonachtig of kantoorhoudend in Lennik werden aangesteld. 

De nieuwe Open VLD- CD&V-meerderheid pakte het anders aan 

Sinds 2 januari 2013 stelt het bestuur echter nog zelden of niet meer Lennikse advocaten aan en geeft 
het er de voorkeur aan advocaten van (soms héél ver) buiten de gemeente aan te stellen teneinde de 
belangen van de gemeente Lennik te behartigen. 

Zo werd immers vastgesteld dat recentelijk nog in twee dossiers een advocaat uit een andere 
provincie werd aangesteld die – zoals bleek – eveneens CD&V-schepen was ….  

Zowel de Lennikse advocaten als onze fractie vroegen zich af wat de beweegredenen konden zijn.  

N-VA – Lennik² stelt Lennikse expertise voor en krijgt gehoor 

Op de laatste gemeenteraad werd het bestuur gevraagd een lijst samen te stellen met al de 
(gerechtelijke en administratieve) procedures die opgestart zijn sinds begin 2013 met vermelding van: 

• Naam van het dossier 
• Voorwerp van het dossier (aard van de zaak) 
• Naam van het advocatenkantoor dat werd aangesteld met vermelding waarom dit bepaald 

advocatenkantoor werd aangesteld 
• De specifieke reden waarom advocaten woonachtig in Lennik niet werden aangesteld  

Onze fractie heeft vervolgens aan de gemeenteraad gevraagd de volgende beslissing goed te keuren: 

• Vanaf 24 oktober 2016 worden voor de verdediging van de belangen van de gemeente Lennik in 
gerechtelijke en administratieve procedures, steeds advocaten woonachtig of met kantoor in de 
gemeente Lennik aangesteld op basis van een beurtrol en rekening houdend met hun specialisaties. 

• Indien om zeer specifieke redenen een advocaat woonachtig in de gemeente Lennik niet kan 
worden aangesteld, dan dient het bestuur bij haar aanstelling van een advocaat niet-woonachtig of 
kantoorhoudende in de gemeente Lennik, dit omstandig te motiveren. 

Het resultaat van onze tussenkomst is veelbelovend 

Het bestuur heeft beloofd al de advocaten woonachtig of met kantoor in Lennik aan te schrijven met 
de vraag of zij bereid zijn dossiers voor de gemeente Lennik te behandelen en wat hun juridische 
specialisaties zijn. 

Na ontvangst van de reacties zal het bestuur ons voorstel binnen de twee maanden opnieuw 
behandelen op de gemeenteraad. 

De gevraagde lijst met betrekking tot de opgestarte procedures sinds 2 januari 2013 zal schriftelijk 
worden medegedeeld. 

Mooi zo, we houden u op de hoogte! 

Geert Geert 
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Woensdag 26 oktober vond het 1ste POP-UP CAFÉ van N-VA – Lennik² plaats in Café Pajot in Gaasbeek. 

N-VA – Lennik² zal dit POP-UP CAFÉ in 2017 ook organiseren in de andere deelgemeenten van Lennik. 

In de weken vóór het POP-UP CAFÉ plaats vindt, zullen de inwoners van de buurt een bezoekje krijgen 
van de bestuursleden van N-VA & Lennik² en zal een kleine enquête worden overhandigd. De 
inwoners kunnen hun gedacht kwijt via dit klein vragenformulier én worden uitgenodigd op een 
babbel waar tussen pot en pint van mening kan worden gewisseld, informatie gedeeld, suggesties en 
aandachtspunten worden geuit, ideeën kunnen worden gesprokkeld. 

N-VA – Lennik² wil de vinger aan de pols houden en zeker de nodige aandacht geven aan inspraak van 
de Lennikenaar op het toekomstig beleid in Lennik. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar van 2017 zal N-VA – Lennik² aankondigen waar en wanneer de volgende POP-UP 
CAFÉ‘s van N-VA – Lennik² zullen plaats vinden.  

Kom langs en zeg ons uw gedacht over Lennik! 

Wij trakteren op uw gedacht én op uw gezondheid! 

Geert Kristien 
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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. In de Lennikse Tribune wordt wel verslag uitgebracht van deze 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. 

Tijdens de gemeenteraad van oktober werd opnieuw afgestapt van deze procedure, geen feedback 
meer. N-VA – Lennik² hoopt van harte dat burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) op de eerstvolgende 
gemeenteraad opnieuw aanknoopt met de feedbackprocedure. 

Erik 

• We vernemen via de pers dat binnenkort Haviland niet langer zal instaan voor het ophalen van het 
huisvuil en dat Intradura dat in de toekomst zal uitvoeren. Er wordt gemeld dat dit een 
kostenbesparing betekent. Schepen Heidi Elpers (CD&V) bevestigde de intentie en antwoordde dat 
ze dit agendapunt op één van de volgende gemeenteraden van 2016 nog gaat voorstellen. Dit zal 
dus op de agenda van de gemeenteraad van 28 november of 21 december staan. 

• Is de website van Lennik nu klaar of niet? Onder andere de verslagen van Pajottenland+ hebben 
een tijd op de vorige site gestaan, maar deze zijn intussen alweer verdwenen. Burgemeester Irina 
de Knop (Open-VLD) antwoordde dat dit waarschijnlijk een vergetelheid is en dat ze dit zou 
navragen. 

• Komt de landbouwraad bij elkaar en zo ja, in welke frequentie? Zijn de verslagen beschikbaar?  

• Er zouden een 8-tal landbouwers zijn die aan thuisverkoop doen in Lennik terwijl dit amper 
geweten is. Schepen Heidi Elpers (CD&V) antwoordde dat haar raden zelfstandig werken en en dat 
zij niets onderneemt voor de vergaderfrequentie. Alle Lennikse landbouwers werden aangesproken 
om zich te uiten als thuisverkoper van eigen gekweekte landbouwproducten. 

• Lennik ligt héél goed in de markt wat betreft de aanvoer van grond, we hadden Trontingen, de 
Bossuitstraat en nu is er nieuwe aanvraag voor de aanvoer van 41.500 m³ aan de steenweg Asse-
Edingen kort bij de grens met Roosdaal (+/- 1.800 vrachtwagens aan een frequentie van 15 per dag 
gedurende 6 maanden). Waar komt de grond vandaan, welke controle wordt uitgevoerd, heeft 
Lennik geleerd uit de fouten die hebben plaats gevonden op andere locaties? Schepen Heidi Elpers 
(CD&V) wist niet onmiddellijk waar dit omvangrijk dossier over ging, maar zou het nakijken. 

• Enkele jaren geleden werd gemeld dat de Moeilleweg (een trage weg) plots gebetonneerd was. 
Schepen Heidi Elpers (CD&V) zou dit onderzoeken, na meer dan 2 jaar hadden we graag een status 
van dat dossier gekregen? De schepen kan zich onmogelijk inbeelden dat dit daar al 2 jaar ligt, maar 
er is een PV opgemaakt en het onderzoek loopt. We kunnen Schepen Heidi Elpers (CD&V) melden 
dat tijdens de gemeenteraad van september 2014 (duidelijk meer dan 2 jaar geleden) het 
agendapunt “Moeilleweg te Eizeringen: vraag tot informatie“ werd ingediend door Geert De 
Cuyper. Het probleem blijft dat de wegverharding in beton illegaal is aangebracht en dat de 
gemeente zich geen moeite getroost om daar iets aan te verhelpen. 

 

Gun 



Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Variapunten van de gemeenteraad van 24 oktober 

15 

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. 

Gun 

Gun 

• 23 september ontvingen 322 mensen een mail van het onthaal van het gemeentehuis dat er niet 
langer nog nieuwsbrieven zouden verstuurd worden, met gemeentelijk nieuws of de agenda van de 
gemeenteraad. Het feit dat we weten dat het 322 mensen waren toont aan dat de mail werd 
verstuurd met alle e-adressen zichtbaar, wat aantoont dat de privacy niet wordt gerespecteerd. 
Kan er de volgende keer aandacht aan geschonken worden? 

• Anderzijds werd in die mail droogweg gemeld dat er geen enkele nieuwsbrief meer zou verstuurd 
worden, terwijl er voor de gemeenteraad van oktober plots toch weer een nieuwsbrief werd 
verstuurd zonder vermelding of correctie van de eerdere mail. N-VA – Lennik² staat erop dat de 
nieuwsbrief blijft bestaan. Ook het inschrijven op de nieuwsbrief moet echter noodzakelijk terug 
mogelijk gemaakt worden, zoniet wordt het huishoudelijk reglement niet gerespecteerd. Secretaris 
Peter Mergan bevestigde dat er snel werk zou van worden gemaakt. 

Christel  

• We hebben in de verslagen van het schepencollege gelezen dat er voor meer dan € 10.000 aan 
tegels besteld zijn voor de renovatie van de feestzaal van de jongensschool van Sint-Martens-
Lennik. Aangezien er in totaal slechts € 20.000 gebudgetteerd voor de ganse verbouwing lijkt het 
alsof er meer zal moeten gespendeerd worden voor de ganse renovatie. Zal de zaal ook open 
blijven tijdens de verbouwing of moeten er activiteiten van sommige verenigingen verplaatst 
worden? Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) meldde dat een tijdelijke toilet zal komen en dat 
voor een beperkt aantal activiteiten de betrokken verenigingen zijn gecontacteerd om hun activiteit 
te verplaatsen naar een andere plaats of een ander tijdstip. Het budget vormt volgens de schepen 
geen probleem. Op de opmerking dat beperkt budget kan inhouden dat er op kwaliteit van 
materiaal (kartonnen deuren) moet worden bespaard, wilde de schepen zich niet uitspreken.  

Kristien 

• We hebben in de pers vernomen dat Vlaanderen vanaf nu alle investeringen in goedgekeurde 
trajectcontroles 100% zelf zal betalen. We hadden graag geweten wat dit als invloed zal hebben op 
de nieuwe traject controle in Lennik. Burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) bevestigde dat ze dit 
ook in de pers heeft vernomen maar nog geen formeel schrijven hierover heeft ontvangen. Tegen 
de volgende gemeenteraad hoopt de burgemeester hierop antwoord te kunnen geven. 
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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 
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