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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
negende 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.
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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.

In deze editie:
• Voorstelling Kwadraatraad
• Wordt de gemeentelijke milieuadviesraad verder gezet?
• Nog steeds niet openstaan voor betere voorstellen
• Invoering betalend parkeren was puur amateurisme
• Burgemeester De Knop negeert slecht rapport
• OCMW-meerjarenplanning – Een overzicht
• Uitnodiging 44ste Mosselfestijn
• Misschien de kerstboom met wortel opnieuw planten?
• OCMW-meerjarenplanning – Een beetje gestuntel
• Lenniks bestuur scoort niet goed
• Verhuist het OCMW naar de Dekenij of toch weer niet?
• Lennik in spiegelbeeld
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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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Wordt de gemeentelijke milieuadviesraad verder gezet?
Via berichten in kranten en op
nieuwssites vernamen we dat de
Lennikse milieuadviesraad voor
deze legislatuur eindelijk zou
worden samengesteld.
Efficiëntie in het verleden
De Lennikse milieuadviesraad
heeft de afgelopen legislaturen
een belangrijke functie vervuld bij
de voorbereiding, de bespreking,
de advisering en de realisatie
van het Lennikse milieu-, natuur-,
energie- en algemeen duurzaamheidsbeleid. De grote inzet van
haar voorzitter en van al haar
sterk gemotiveerde leden vormt
hiervoor een vitale factor.
De Lennikse milieuadviesraad
heeft er de afgelopen jaren
binnen de milieusamenwerkingsovereenkomst ook concreet mee
voor gezorgd dat de gemeente
Lennik voldoende activiteiten en
projecten realiseerde. Hierdoor
kreeg de gemeente jaarlijks meer
dan € 35.000 extra werkingsmiddelen van de Vlaamse
overheid.
Ook vanuit het college zelf steeg
gedurende de vorige legislaturen
de interesse in en de appreciatie
voor
het
werk
van
dit
adviesorgaan: voorafgaand aan
belangrijke gemeentelijke beslissingen werd het advies gevraagd
en werd dit advies daadwerkelijk
gevolgd bij de beslissingen.
Verminderde samenwerking
Het afgelopen jaar is de
appreciatie voor het werk van de
milieuadviesraad
afgenomen.
Niet alleen worden de vergaderingen van de milieuadviesraad

op
het
laatste
nippertje
verplaatst, ook gebeurt het dat de
bevoegde schepen van milieu
zelf niet aanwezig is op deze
vergaderingen. Bovendien wordt
de adviesraad ook meer en meer
slechts gecontacteerd wanneer
belangrijke beslissingen over het
milieubeleid reeds zijn genomen.
Reeds in De Lennikse Tribune
van oktober 2013 meldde De
Kwadraatraad het probleem.
Wat zijn de plannen?
We hadden graag gehoord van
de schepen van milieu Heidi
Elpers (CD&V) of de werking van
de milieuadviesraad ook in deze
legislatuur
zal
worden
ondersteund, georganiseerd en
geapprecieerd. Graag hadden we
ook geweten wanneer deze
milieuadviesraad in haar nieuwe
samenstelling
zal
samengeroepen worden. We hadden
graag ook geweten hoe het
college erover zal waken dat
deze milieuadviesraad zoveel
mogelijk de inbreng van alle
Lennikenaren zal garanderen.
N-VA – Lennik² stelt voor dat de
gemeenteraad de opdracht geeft
aan het College om:
• De milieuadviesraad zo snel
mogelijk in een nieuwe
samenstelling
samen
te
roepen. Deze bestaat uit een
zo democratisch mogelijke
vertegenwoordiging van alle
geïnteresseerde
inwoners,
verenigingen, adviesraden en
vertegenwoordigers van de
fracties in de gemeenteraad.
• Voorafgaand aan belangrijke
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gemeentelijke
beslissingen
over natuur-, milieu-, energieen duurzaam beleid de
milieuadviesraad samen te
roepen en te horen teneinde
maximaal met de gefundeerde
adviezen van deze raad
rekening te kunnen houden.
• De werking van de milieuadviesraad te ondersteunen
teneinde samen met haar
leden concrete projecten rond
natuur, milieu, natuur en
duurzame ontwikkeling te
realiseren.
Tijdens de gemeenteraad van
januari verklaarde schepen Heidi
Elpers dat zij nog steeds bezig is
met het opstellen van ontwerpstatuten.
Anderhalf jaar te laat
N-VA – Lennik² merkt op dat
schepen Heidi Elpers hiervoor
reeds 12 maanden de tijd heeft
gehad.
In het Gemeentelijk Informatieblad dient een oproep voor
geïnteresseerden te verschijnen.
Aangezien
het
eerstvolgend
Informatieblad pas begin april
verschijnt,
de
mogelijke
geïnteresseerden voldoende tijd
moeten krijgen zich kandidaat te
stellen, de samenstelling van de
nieuwe
milieuadviesraad
concreet moet gebeuren, kunnen
we ervan uitgaan dat de eerste
vergadering van de nieuwe
milieuadviesraad ten vroegste
mei-juni
2014
zal
kunnen
doorgaan. Dit is bijna anderhalf
jaar na de installatie van de
huidige gemeenteraad.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Nog steeds niet openstaan voor betere voorstellen

Het parkeerbeleid in het centrum
van Lennik dreigt een soap te
worden. Dit is reeds gebleken de
dag na de implementatie en
wordt elders in deze Lennikse
Tribune behandeld (zie blz. 5).
Eén van de neveneffecten van
het betalend parkeren op de
markt is het veelvuldig gebruik
van de parkings voor langdurig
parkeren. De gratis parking die
het kortst bij de markt gelegen is,
is deze aan de Schoolweg.
Toen de eerste plannen voor de
heraanleg van deze parking
bekend werden gemaakt via het
partijblad van de Open VLD
fronsten we de wenkbrauwen.
Onze specialist, met ervaring in
het aanleggen van parkings voor
de automobielsector, zette zich
aan het werk. Een bespreking
hiervan vindt u terug in De
Lennikse Tribune van december
2013.
Zijn alternatief zou een winst
opleveren van 25% parkeercapaciteit, vlotte in- en uitritten,
en een verminderde kans op
schade bij het openen van
deuren.

De meerderheid had reeds
maanden op dit project gebroed
terwijl onze plannenmaker dit op
een aantal dagen kon realiseren.
Het is duidelijk dat het bestuur
niet de meest intelligente manier
gebruikt om haar projecten aan te
vatten. We hebben hen een
prachtig alternatief geboden met
alleen maar voordelen en toch
houden ze er op geen enkele
manier rekening mee.
Dit bleek nog maar eens tijdens
de jongste gemeenteraad waar
schepen van Mobiliteit Yves De
Muylder vragen van onze fractie
beantwoordde.
De dag dat het parkeren in
Lennik veranderde, stond de
bewuste
parking
aan
de
Schoolweg onmiddellijk vol. Nog
voor het ochtendgloren was er
geen in- en uitrijden meer aan.
We vernamen dat er enkele
opstootjes waren in de strijd om
een plaatsje. Uiteindelijk werd de
parking gesloten.
De schepen van Mobiliteit
verklaarde dat hij dit niet wist en
dat er geen PV van werd
gemaakt, dit terwijl hij er zelf bij
4
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aanwezig was.
Op de vraag waarom men ons
plan niet in overweging heeft
genomen, is het antwoord dat er
in ons plan geen plaats is
voorzien voor het plaatsen van 2
brandweerwagens op vrijdag.
Tot eind 2013 werden alle brandweerwagens op vrijdag op de
hoek van de markt geplaatst,
dichtbij
de
kazerne,
geen
belemmering
wanneer
moet
uitgerukt worden en tegelijkertijd
een mooie PR voor onze
brandweer.
Het plaatsen van die brandweerwagens wordt nu door het
bestuur voorzien achteraan op de
parking van de Schoolweg. Wat
gaat er gebeuren indien deze
wagens plotseling op een
vrijdagochtend moeten uitrukken
voor een oproep terwijl ze
geparkeerd
staan
aan
de
achterkant van een overvolle
parking?
Snel manoeuvreren kan dan niet
en tijdverlies is vanzelfsprekend.
We hopen van harte dat het niet
u bent die op dat moment nood
hebt aan de hulpdiensten.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Invoering betalend parkeren was amateuristisch
Het invoeren van het betalend
parkeren in Lennik is mislukt.
Omwille
van
juridische
onzekerheid besloot het bestuur
al na 1 dag het betalend parkeren
te schorsen voor onbepaalde
duur. De eerste dag werden er
echter
wel
reeds
boetes
uitgeschreven.
N-VA – Lennik² hekelt het
amateurisme van het bestuur en
vreest voor nog erger bij
aanpassing van het mobiliteitsplan. Het bestuur leefde de
bezwaartermijnen na toewijzing
van het contract niet na. Hierdoor
ontstond juridische getouwtrek en
schorste het bestuur het betalend
parkeren.
Daarenboven heeft de gemeente
Lennik
nu
ook
nog
een
rechtszaak aan haar broek.
Lennik verdient beter.
Het resultaat is een heuse
kakofonie:
• In de gele zone (de Markt) mag
men nu 2 uur parkeren met
gebruik van de parkeerschijf
• In de blauwe zone (Straten in
de omgeving van de Markt)
mag men nu maar 1 uur
parkeren met gebruik van de
parkeerschijf
Dit is de wereld op zijn kop: de
Markt is een zone voorzien voor
kort parkeren. Toch mag men er
dubbel zo lang parkeren dan in de
omliggende straten die behoren
tot de zone voor lang parkeren.
Al even absurd is het feit dat men
met een dure bewonerskaart
enkel in de eigen straat in de
buurt van de woning mag
parkeren. Wie, bijvoorbeeld op
een drukke marktdag, geen

parking vindt in zijn eigen straat
mag met zijn bewonerskaart niet
parkeren in een aanpalende
straat. Hij of zij kan daar
hoogstens een uur parkeren met
de parkeerschijf. Mensen hebben
wel iets beters te doen dan elk
uur hun parkeerschijf aan te
passen of te controleren of er
intussen een plaatsje vrij is in de
buurt van hun huis. Hebben ze
daarvoor € 80,00 betaald?
Nu er een juridisch probleem
ontstaan is, kan de geldigheid van
de reeds uitgereikte bewonerskaarten in vraag gesteld worden.
Momenteel zijn er Lennikenaren
die 2 weken nadat ze betaald
hebben, nog steeds wachten op
de bewonerskaart. Wanneer ze
het parkeerbedrijf contacteren
worden ze van het kastje naar de
muur gestuurd op aanraden van
de gemeente.
Zijn de retributies die reeds zijn
uitgeschreven nog geldig?
Bent u een betrokken persoon of
kent u mensen die zich in deze
situatie bevinden, aarzel niet ons
daarvan op de hoogte te brengen
via Info@LennikseTribune.be.
N-VA – Lennik² is bevreesd voor
erger. Het bestuur wil in Lennik
ook nog morrelen aan het
mobiliteitsplan. Dit zal gebeuren
zonder grondig te evalueren.
Zo zal de voorrangsregeling in de
Schoolweg worden aangepast.
Dit plan zet de doorstroom van
passanten door het centrum van
Sint-Kwintens-Lennik boven de
verkeersveiligheid van de eigen
inwoners. Ook de bereikbaarheid
van
de
handelaars
zal
verminderen.
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Agenda

Gemeenteraad
OCMW-raad
Mosselfestijn N-VA – Lennik²
Verkiezingen 2014

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Burgemeester De Knop negeert slecht rapport
Lennik is niet tevreden over het huidige bestuur
(Open VLD en CD&V). Burgemeester Irina De Knop
krijgt met 4,9/10 zowat de slechtste score in gans
Vlaanderen. Haar antwoord: “Ik lig daar eigenlijk niet
wakker van”. Een typisch antwoord van iemand die
liever haar eigen wil doordrukt dan te luisteren naar
haar inwoners.

Jasper

Kroonstraat - Tussen Okay & rondpunt

116.603 Vlamingen gaven bij een Enquête van Het
Nieuwsblad een score aan hun burgemeester en het
gemeentebestuur om deze te vergelijken met 2009.
Burgemeester De Knop vindt de resultaten van deze
enquête echter niet relevant. Dat wist ze te vertellen
op de jongste gemeenteraad. De resultaten zijn net
de verklaring van de houding van de burgemeester.

Kroonstraat - Oude Brandweerkazerne (1)

In deze enquête scoorde Lennik als volgt:
• De burgemeester:
4,9/10

5,9/10 in 2009

Kroonstraat - Oude Brandweerkazerne (2)

• Het gemeentebestuur:
5,2/10

6,1/10 in 2009

Weinig om je als burgemeester over te verheugen.
In haar repliek vraagt de Burgemeester zich af of de
punten waar de gemeente nu slecht op scoort plots
in de loop van één jaar verslechterd zijn. De
burgemeester zei letterlijk: “Wil u nu echt zeggen dat
we dit op één jaar tijd allemaal hebben verknoeid? Ik
constateer dat we bommen zijn gaan leggen, dat we
alles zijn gaan opbreken met een drilboor”.

Kroonstraat - De Standaard

Alfred Algoetstraat - Slager

De huidige staat van de weg
Wat burgemeester De Knop echter over het hoofd
ziet, is dat er inderdaad in de loop van 2013 heel
wat plaatsen zijn waar de staat van de weg er
drastisch is op achteruit gegaan.

Alfred Algoetstraat - Oude kazerne

In de bijhorende fotoreportage vindt u 8 locaties
uitsluitend op de N282 (vanaf het rondpunt tot aan
de sporthal) waar recent werken werden uitgevoerd
door bewoners, nutsdiensten, … en waar de fietssuggestiestrook op een erbarmelijke manier is
hersteld. Dit is gevaarlijk voor de auto, maar vooral
voor het fietsverkeer en zorgt er voor dat bij vorst
ook de nabijgelegen wegbedekking zal lijden onder
deze lamentabele herstellingen.

Alfred Algoetstraat - Parking Sporthal (1)

Alfred Algoetstraat - Parking Sporthal (2)
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OCMW-meerjarenplanning – Een overzicht
De ontslagnemende OCMWvoorzitter, Henri Van Eeckhoudt
(CD&V), stelde tijdens de jongste
gemeenteraad het meerjarenplan
voor.
Aandacht voor de zwaksten uit
de
samenleving
is
een
fundamentele taak van de
OCMW-diensten. Deze taak zal
ook in de toekomst worden
voortgezet, ook al zal er moeten
worden bespaard op personeel
en gebouwen.
Positieve doorlichting
De Lennikse OCMW-dienst komt
zeer positief uit een doorlichting:
efficiënt werk en een hoog
rendement in de dienstverlening.
Maar de krappe budgettaire
ruimte van Lennik indachtig
zullen
personeelsbesparingen
moeten worden gerealiseerd.
Gelukkig
vallen
er
geen
ontslagen zoals bij de technische
dienst van de gemeente, maar
zullen personen die op pensioen
vertrekken - o.a.in de poetsdienst
- niet worden vervangen. Hoe de
dienstverlening haar huidige
optimale kwaliteit zal kunnen
behouden met 4 à 5 personen
minder, is nog zeer de vraag.
Besparingen noodzakelijk

Daarnaast is het de bedoeling
door een betere afstemming van
gemeentediensten en OCMW
een bijkomende besparing door
te voeren. Hoeveel arbeidsplaatsen daardoor op de tocht
zullen komen te staan, is op dit
moment
niet
duidelijk.
Geviseerde diensten zijn de
boekhouding, het secretariaat en
(nogmaals) de technische dienst.

Ook een geïntegreerde aankooppolitiek moet een bijkomende
besparing opleveren.
Het OCMW-gebouw

Wat de infrastructuur betreft,
werd het plan opgevat de
OCMW-diensten naar de dekenij
te verhuizen. Hier zouden ze dan
gelogeerd worden naast de
muziekacademie. Later in deze
Lennikse Tribune wordt hier
dieper op ingegaan.
Beleidsdoelstellingen

5 beleidsdoelstellingen werden
gekozen in het meerjarenplan:
•
•
•
•
•

Sociale hulpverlening
Senioren
Andersvaliden
Kinderopvang
Sociaal zorgnet

Voorzien
in
sociale
huurwoningen
behoort
tot
de
prioritaire beleidsdoelstellingen,
in het kader van aandacht voor
minder begoede en andersvalide
inwoners. In de Kroonstraat zijn 5
sociale woningen in aanbouw,
woningen waar de benedenverdieping "zoveel mogelijk" zal
worden aangepast aan mensen
met mobiliteitsbeperkingen.
Hopelijk wordt deze doelstelling
in de toekomst wat ambitieuzer
ingevuld.
Sociale hulpverlening is een
kerntaak
waarvoor
op
dit
ogenblik goed werk wordt
geleverd.
Er
zal
worden
geïnvesteerd in geoptimaliseerde
informatica, en de controle van
de administratie zal worden
verscherpt, o.a. met de bedoeling
7
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fraude te voorkomen, zowel bij
degenen die beroep doen op het
OCMW, als binnen de eigen
diensten. De Voorzitter stelde dat
dit laatste echter nauwelijks
nodig is.
Een ander actieplan bestaat erin
het "sociaal huis" uit te bouwen,
met extra aandacht voor de
integratie van anderstaligen.
Verder zal blijvend aandacht
worden besteed aan de preventie
van problematische schuldenlast
door
middel
van
schuldbemiddeling.
Het seniorenbeleid zal vooral
focussen op de vergrijzing van de
bevolking, en de noodzakelijke
aanpassingen die dit vereist op
het gebied van woon- en
zorgaanbod. In deze optiek wordt
een verdere uitbreiding van Den
Bleek
onderzocht.
Een
uitbreiding van de kinderopvang
zal worden overwogen in functie
van mogelijke subsidies en te
voorziene kosten.
Buurtnetwerk
In ieder dorp komt er bovendien
een buurtnetwerk, gebaseerd op
vertrouwenspersonen. De buurtwerkers moeten in samenwerking
met vrijwilligers en verenigingen
een zorgnetwerk uitbouwen.
De voornaamste doelstelling is te
garanderen dat zorgbehoevenden de weg vinden naar de
welzijnsdiensten.
Een
zeer
lovenswaardig initiatief, dat voor
vele mensen van groot nut zou
kunnen zijn, ware het niet dat
voor deze actie totaal geen
budget is voorzien.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Uitnodiging 44ste Mosselfestijn

ste
44

Gun

MOSSELFESTIJN

Jaarlijks mosselfestijn met goudmerk-mosselen,
varkensgebraad en speciale schotel
Zaterdag 1 maart 2014
van 18 tot 21 uur
Zondag 2 maart 2014
van 12 tot 21 uur
Maandag 3 maart 2014
van 12 tot 21 uur
We nodigen u uit op ons 44ste
jaarlijks Mosselfestijn, één van
de grootste mosselfestijnen in
Lennik en verre omgeving.
Op het Mosselfestijn kan u
genieten
van
goudmerkmosselen, varkensgebraad of
speciale schotel, allen ook
verkrijgbaar als regulier of als
kinderschotel.

Het Mosselfestijn is ook de
ideale gelegenheid om kennis
te
maken
met
het
gemotiveerde team achter NVA - Lennik², met onze
mandatarissen
en
de
bestuursleden van Lennik² &
N-VA Lennik.

Feestzaal - Gemeentelijk Sport- en
Ontmoetingscentrum Jo Baetens,

A. Algoetstraat 77 1750 Lennik

We verwelkomen u graag
tijdens het eerste weekend
van maart 2014.
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Misschien de kerstboom met wortel opnieuw planten?

Erik

Het
Middenstandsverbond
organiseert jaarlijks begin januari
een kerstboomverbranding. De
bomen die op de brandstapel
terecht komen zijn meestal
kerstbomen zonder wortel, maar
er zijn ook exemplaren met
wortel terug te vinden .
Bij het verbranden ontstaat een
sociaal gebeuren dat zeker moet
behouden blijven.
Een aantal burgers hebben
echter opmerkingen bij deze
manier van werken, zo brengt
deze verbranding vervuiling in de
lucht en stimuleert het de wegwerpmaatschappij.
In sommige gemeenten zijn de
burgers er in geslaagd om de
kerstboomverbranding te laten
verbieden. Hierdoor bleef de
gemeente plotseling met een
hoop kerstbomen zitten.
Een project aan de Oude dokken
in Gent trok onze aandacht. Op
11 januari van dit jaar werden
gebruikte kerstbomen opnieuw
geplant. Het achterliggende idee
is om deze boom opnieuw te
gebruiken bij een volgende kerst.
Dit plan had veel bijval en alle
voorziene
plaatsen
werden
onmiddellijk ingenomen.

Het voorstel van N-VA – Lennik²
houdt in om als aanvulling tot de
kerstboomverbranding ook aan
kerstboomverplanting te doen.

In Lennik wonen meer en meer
mensen op een appartement
zonder tuin. De gemeente Lennik
heeft ook verschillende kleine
percelen grond die momenteel
niet gebruikt worden. Het is dan
ook een uitgelezen kans om
meer groen in de gemeente te
krijgen.

De Lennikenaar die zijn boom
plant kan die het jaar daarop
recupereren. De voordelen zijn
legio:

De kleine gemeentelijke percelen
die niet worden gebruikt kunnen
ter beschikking gesteld worden
van de Lennikenaren voor het
planten van hun kerstboom met
wortel.

• Er worden minder bomen
verbrand
• De burger bespaart op zijn
volgende aankoop
• Mensen ontmoeten elkaar
9

• Er is op kleine schaal
aandacht voor groen en de
natuur in de gemeente
• Er is geen kost voor de
gemeente
Voor de meerderheid is dit
voorstel echter uitgesloten. Om
welke reden is ons onduidelijk.
Waarschijnlijk omdat dit voorstel
van N-VA – Lennik² komt. De
kans is dan ook reëel dat er
ergens in het najaar plots een
persbericht verschijnt waarin het
bestuur uitpakt met een project
genaamd ‘kerstboomverplanting’.
Tijdens de vorige legislatuur
stelde de huidige schepen van
Middenstand voor om … jawel,
de
kerstboomverbranding
te
verbieden.

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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OCMW-meerjarenplanning – Een beetje gestuntel
Zoals reeds eerder in deze Lennikse Tribune
gemeld, stond op de gemeenteraad van januari de
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW op
de agenda.

Geert

één prioritaire doelstelling naar voor geschoven en
dit ten behoeve van “Minder begoede en
andersvalide inwoners”.
In de details van het Meerjarenplan is daar echter
niets van terug te vinden. 5 actiepunten worden
uitgewerkt, doch geen enkel van deze actiepunten
heeft betrekking op de vooraf aangekondigde
prioriteit rond de andersvalide inwoners.

Buiten het feit dat dit agendapunt een maand te laat
werd geagendeerd, bevat dit Meerjarenplan geen
enkel nieuw initiatief ten dienste van de Lennikse
bevolking en worden er flagrante fouten gemaakt in
de formuleringen.

De eerder vermelde prioritaire doelstelling heeft
enkel als doel om het meerjarenplan op te
smukken. Het bestuur hoopt waarschijnlijk dat de
lezer dit niet zal opmerken, om later alweer te
kunnen aanvoeren dat de perceptie anders is .

Aankondigingpolitiek
Waar het huidig bestuur door Open VLD - CD&V
wél sterk in is, is in het aankondigen van
initiatieven, niet in het realiseren van actiepunten.

De vlag dekt alweer de lading niet!

• Na 1 jaar werking voorziet men nog steeds in het
uitvoeren van onderzoeken en studies (die
uiteraard niet gratis zijn) in verband met
mogelijke uitbreiding van de bestaande
kinderopvang en mogelijke uitbreiding van WCD
Den Bleek
• Na 1 jaar werking is er nogal wat onduidelijkheid
en tegenstrijdigheid tussen Open VLD & CD&V.
Nu ook omtrent de verhuis van het OCMW naar
het Masiusplein. Volgens de schepen van
Openbare werken (Open VLD) zal dit wél het
geval zijn, de ontslag nemende OCMW voorzitter
(CD&V) liet echter weten dat dit helemaal nog
niet vast staat

Afbouwend beleid
Tenslotte stellen we vast dat het bestuur van plan is
het gebouw in de Albert Vanderkelenstraat 5 (oude
De Snack) te verkopen.
Dit gebouw werd een tiental jaren geleden met
ongeveer 90% subsidies van de Vlaamse overheid
aangekocht voor de bouw van sociale huurappartementen in het centrum van Lennik.

Indien de subsidiërende overheid hiervoor de
eerdere subsidies terug eist, wil dit zeggen dat
ongeveer 10% van de verkoopprijs overblijft, na
aftrek van de notariële en andere kosten zal er
amper nog iets overblijven.

Investeren na verkoop
Het bestuur verbergt in het Meerjarenplan nog een
ander facet van haar creatieve planning. Enerzijds
wordt de verkoop opgenomen van het pand waar
momenteel het OCMW is gehuisvest, terwijl men in
2016 voor hetzelfde gebouw nog voor € 7.000
investeringen budgetteert.
Het bestuur wil de nieuwe eigenaars nog een
plezier doen 2 jaar na de verkoop van het pand.
Prioriteit wordt geannuleerd
Het huidige OCMW-bestuur is eveneens sterk in
het formuleren van actiepunten, doch zonder er
uitvoering van te voorzien.
Zo wordt er in de inleiding van het Meerjarenplan
10
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Lenniks bestuur scoort niet goed
Reeds eerder in deze Lennikse Tribune is
besproken dat tijdens de laatste gemeenteraad
heel wat te doen was rond de resultaten van de
Enquête in Het Nieuwsblad, met een heel lage
score voor de gemeente Lennik.

Christel

Samenstelling gemeentebestuur in omliggende
gemeenten in aantal zetels per partij

Het vormt een interessant gegeven om de score
van de omliggende gemeenten en de samenstelling
van de meerderheid in deze gemeenten even van
naderbij te bekijken.
De eerste repliek van de Lennikse burgemeester
De Knop hierop was letterlijk “Ik lig daar eigenlijk
niet wakker van.” In de bewuste krant verklaart
Mevrouw De Knop het gevoel te hebben "dat de
perceptie anders is dan het beleid dat wordt
gevoerd."
De burgemeester vindt dus dat de bevolking het
beleid eigenlijk niet begrepen heeft.
Nu is het evident dat dergelijke resultaten niet
positief zijn, men kan ze ook proberen te
minimaliseren, maar het is moeilijk te begrijpen dat
de mening van de burgers genegeerd wordt, en er
hoegenaamd geen lessen worden getrokken uit dit
negatieve signaal

Gekleurde achtergrond: meerderheid
Rode tekst: levert burgemeester
Score per gemeente uit de enquête van Het
Nieuwsblad

Hoe scoren de omliggende gemeenten
Evaluatie van de score van de omliggende
gemeenten en de samenstelling van de huidige
gemeenteraad levert een aantal opmerkelijke
resultaten op.
Wanneer men de gemeenten en hun meerderheden rangschikt volgens hun score van de
voornoemde enquête, blijkt dat de 5 gemeenten die
het laagst scoren de enige zijn waar Open VLD
deel uitmaakt van de meerderheid. In de 9 andere
komt de Open VLD niet één keer voor in de
meerderheid.

Omgekeerd blijkt dat de 3 gemeenten waar N-VA
deel uit maakt van de meerderheid zich in de top 5
bevinden.

Gemeente met N-VA in de meerderheid
Gemeente met Open VLD in de meerderheid
11
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Verhuist het OCMW naar de Dekenij of toch weer niet?

Aankondigingspolitiek²
Midden
januari
kondigde
schepen Johan Limbourg (Open
VLD) aan, als naar goede
gewoonte eerst via de pers dat
binnen het jaar het OCMW zou
verhuizen naar de dekenij. Begin
2015 zou de verhuis rond zijn.
Alweer een mooi staaltje van
aankondigingspolitiek, waarin het
huidige bestuur uitblinkt, dat later
dient gecorrigeerd of teruggeroepen te worden.
Tijdens de gemeenteraad van
januari bleek die aangekondigde
verhuis dan toch nog niet zeker.
In tegenstelling tot wat schepen
Limbourg eerder beweerde, blijkt
de studiefase nog helemaal niet
afgerond.
Schepen Limbourg antwoordde
tijdens de gemeenteraad dat de
journalisten (het bericht is in twee
kranten verschenen) het allemaal
verkeerd hebben geïnterpreteerd.
Indien hij slecht geciteerd zou

zijn waarom heeft hij dan geen
rechtzetting gevraagd?
Eerder reeds gemeld
Reeds in De Lennikse Tribune
van oktober 2013 stelde De
Kwadraatraad een aantal vragen:
• Wat gebeurt er met de lokalen
die vandaag gebruikt worden
door de academie Peter
Benoit voor repetities?
• Verdwijnt
de
polyvalente
ruimte
in
dit
historisch
gebouw, vandaag gebruikt
voor
tentoonstellingen
en
gemeentelijke recepties?
• Wat zijn de plannen voor het
huidige OCMW-gebouw?
• Wat is het bestuur van plan
met de gebouwen aanpalend
aan de dekenij die nog niet
gerenoveerd zijn?
Ook na de laatste gemeenteraad
van januari bleven deze vragen
onbeantwoord, behalve dat het
bestuur van plan is het huidige
12
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OCMW-gebouw te verkopen.
Het is duidelijk dat de oude
dekenij zoals ze nu is ingericht
niet kan gebruikt worden als
kantoorgebouw. Zowel op het
vlak van stabiliteit, veiligheid als
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers zal het bestuur
aanzienlijke investeringen dienen
uit te voeren.
Het bestuur raamt de totale kost
voor de aanpassingswerken op
ongeveer € 180.000. De kost van
de aanpassing van de Dekenij
zal dus betaald worden met de
inkomsten van de verkoop van
het OCMW gebouw. Een goed
bestuur kan dit moeilijk genoemd
worden.
Verhuist het OCMW van Lennik
naar de dekenij aan het Andreas
Masiusplein of verhuist het niet
en indien het verhuist, wanneer
zal dat dan wel gebeuren?

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Fried

Reeds één dag nadat het nieuwe
parkeerplan voor Lennik van start
ging, bleek de installatie een
aantal mankementen te vertonen
en werd het tijdelijk opgeschort.

Deze folder is één van de vele
voorbeelden die aantonen dat
kwaliteit niet het belangrijkste is
in de ogen van het huidige
Lennikse bestuur.

Indien schepen De Muylder het
helemaal voor het zeggen zou
hebben, zou de markt er als volgt
uitzien, een beetje verwarrend
als u het mij vraagt. ;-)

In de aankondigingen onder de
verantwoordelijkheid van CD&V
schepen De Muylder zaten reeds
een aantal lapsussen.
In één van de folders werd
gemeld dat betalend parkeren op
de markt van toepassing was
van maandag tot zaterdag
terwijl dat van maandag tot en
met zaterdag hoorde te zijn.
Die folder van Optimal Parking
Control de in januari in de
brievenbus belandde, toonde nog
een flater. De grote foto op de
voorpagina van Prins en de
markt
van
Lennik
bleek
simpelweg in spiegelbeeld te zijn
geplaatst.

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de
bevoegdheden toegewezen en
verdeeld onder alle leden van de
fractie.
Door deze verdeling is het ons
mogelijk
om
gedetailleerd
onderwerpen op te volgen en met
kennis van zaken te oordelen
over bestuursdaden van het
schepencollege.
Professionalisme
Deze professionalisering houdt in
dat
de
kwaliteit
van
de
oppositievoering verbetert en er
een heel gedetailleerde en
overzichtelijke opvolging gebeurt.

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
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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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Betrokkenheid van de Lennikenaar

Gun

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

Hoofdredactie: Gun Mignon
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