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N-VA – Lennik²

Welkom op de Lennikse jaarmarkt op 22 november! Kom zeker ook
eens langs in ons jaarlijks jaarmarktcafé in de A. Vanderkelenstraat 7

De visie van N-VA – Lennik² op het
Lennikse gemeentebeleid
# Molenstraat

Nooit meer oorlog!
Bijna honderd 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.
Enkele maanden terug was het 100 jaar geleden dat de ‘ Grote Oorlog ‘ begon. Van
aan onze eigen Westkust tot aan de Turkse kust in Gallipoli zijn nog steeds de
relicten van deze oorlog zichtbaar.

Ook onze gemeente Lennik draagt nog de sporen van deze oorlog. Wij dragen dan
ook ons bescheiden steentje bij aan de vele herdenkingen die overal gepland zijn.
In Sint-Martens-Lennik wordt sinds vele jaren ter gelegenheid van de viering van de
patroonheilige Sint-Martinus, eveneens een korte plechtigheid gehouden aan het
grafmonument van de Sint-Martenaren die tijdens de twee Wereldoorlogen
gesneuveld 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 DE CUYPER
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Voorstelling Kwadraatraad
Gemeenteraad

Wij wensen u van harte welkom bij de
achttiende 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
nieuwsbrief
verschijnt
op
maandelijkse basis, abonneren kan
eenvoudig
via
mail
naar
info@lenniksetribune.be
De Kwadraatraad
Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om de Kwadraatraad op te
richten.
Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.
Elk lid van de Kwadraatraad heeft
eigen bevoegdheden, elk in zijn of
haar interessegebied en met zijn of
haar kennis van zaken. Verder in
deze Lennikse Tribune vindt u de
verdeling van de thema’s binnen de
Kwadraatraad.
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De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:
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Zakkenrollers in Lennik?
De historie van de Lennikse vuilniszakken zinderde
na in de nationale pers. Hierbij vindt u alles netjes
op een rijtje en corrigeren we een deel van de
(foute) communicatie door het bestuur.

Erik

stroomversnelling bracht. Plotseling kwam het
nieuws in zowat alle nationale perskanalen terecht.
Eerst trachtte het bestuur de schuldvraag zoveel
mogelijk af te wentelen op de leverancier. Een
reactie van de schepen als “Ik ben boos”, klonk zes
weken na de eerste aankondiging van het probleem
wel erg belachelijk! We vermoeden dat de schepen
vooral
boos
was
omdat
het
lokaal
vuilniszakkenprobleem nationaal nieuws was
geworden.

Even alles op een rijtje
Het probleem werd midden augustus voor het eerst
geïdentificeerd en door Sporting Eizeringen op 29
augustus schriftelijk aangekaart: men had drie
rollen gekocht en vastgesteld dat er op geen enkele
rol voldoende zakken zaten. De sportclub was
‘gerold’ voor 6 zakken, een bedrag van +/- € 12,50.

Schadevergoeding
Deze nationale aandacht zorgde er wel voor dat
een schadevergoeding met de leverancier kon
worden afgesproken: 2 huisvuilzakken per adres in
Lennik.

De gemeente had op dat moment onmiddellijk
moeten optreden en de verdelers van de zakken op
de hoogte brengen van het mankement. Dat de
leverancier een verkeerde levering doet is niet
zozeer de fout van de gemeente, wel dat men niet
optrad wanneer het probleem zich stelde.

Evaluatie van het probleem
Onze fractie kan volgende conclusies trekken uit de
huisvuilzakkensaga:
• Het bestuur heeft veel te lang gewacht om :
o De bevolking te informeren
o De leverancier in gebreke te stellen
o Maatregelen te nemen
• Het bestuur heeft oogluikend de burger te veel
aan belastingen laten betalen.
• De voorgestelde schadevergoeding is heel
algemeen en onvoldoende. Burgers die in de
periode
geen
huisvuilzakken
hebben
aangeschaft
ontvangen
onterecht
een
compensatie terwijl grote gezinnen of gezinnen
met kleine kinderen en met een hoog verbruik
aan luiers misschien niet genoeg zullen worden
gecompenseerd.
• Verenigingen en vennootschappen krijgen
slechts een compensatie indien ze kunnen
bewijzen dat er te weinig zakken op hun rol
waren; een onbegonnen opdracht want reeds
(gedeeltelijk) verbruikt.

De Lennikse Tribune kaartte aan

Half september kon u in de Lennikse Tribune lezen
dat u beter de huisvuilzakken kon tellen bij aankoop
van een nieuwe rol. Het probleem werd door onze
fractie ook ter sprake gebracht tijdens de
gemeenteraad van diezelfde maand maar
weggewuifd door de burgemeester en de schepen
van milieu. “Dat de pers dit maar niet meeneemt,
want anders staan ze hier allemaal!”, herhaalde de
burgemeester tot driemaal toe. Fractieleider Geert
De Cuyper verzocht het college om het probleem
mee te delen aan de bevolking via de
gemeentelijke website, echter dit kon en mocht niet
van de burgemeester.

De enige die er wel bij vaart is de gemeente: zij int
een bijkomende retributie waarvoor ze geen enkele
inspanningen heeft moeten leveren. De gemeente
int dus extra belastingen en laat de leverancier er
voor opdraaien.

Lennik in het nationale nieuws
Ongeveer een week later werd het nieuws opgepikt
door Het Laatste Nieuws, wat de zaak in een
4
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Voorstel Schoolwegparking blijft staande

Gun

Parkeerproblemen

De zwakke weggebruiker

De dag dat het parkeren in Lennik veranderde,
stond de parking aan de Schoolweg onmiddellijk
vol. Nog voor het ochtendgloren was er geen in- en
uitkomen meer aan. Enkele opstootjes ontstonden,
waarna de parking werd gesloten.

De aanpassing van de verkeersstroom in Lennik
centrum heeft tot gevolg dat de Schoolweg een
doorstroom van een veel groter aantal auto’s moet
garanderen. Dit heeft een negatief effect op de
veiligheid van de zwakke weggebruiker. Door de
plaatsing van de paaltjes op het wandelpad langs
de parking van de Schoolweg moeten voetgangers,
ook met kinderkoetsen, op de rijbaan wandelen.

Tijdens de Lennikse Feesten stond de Schoolwegparking gedurende 3 dagen meer dan 100% volzet
en werd in- en uitrijden volledig geblokkeerd omdat
een aantal chauffeurs de parkeerplaatsen niet
respecteerden. Dit is redelijk voor de hand liggend
gezien de indeling van de parking.

De huidige parkeerinrichting biedt geen enkele
ruimte aan mensen met een fysieke beperking: er
zijn geen bredere locaties voorzien en de
ondergrond laat niet toe om een rolwagen te
gebruiken.

Oorsprong van de problematiek
Eén van de neveneffecten van het betalend
parkeren is het veelvuldig gebruik van de parkings
voor langdurig parkeren. De gratis parking het
kortst bij de markt is deze aan de Schoolweg.

Aanpassing voorrangswijziging
De voorrangswijziging aan het einde van de
Schoolweg heeft niet veel impact op het doorgaand
verkeer. De stopstreep mocht echter 0.5 meter
verder geplaatst worden om een perfect zicht te
creëren voor de wagen die uit de Schoolweg komt
gereden, wat nu zeker niet het geval is.

Toen de plannen voor de heraanleg van deze
parking bekend werden gemaakt via het partijblad
van de Open VLD fronsten we de wenkbrauwen.
Op de gemeenteraad van januari 2014 werd door
N-VA – Lennik² een alternatief voorgesteld met:
• 25% hogere capaciteit
• Veel vlottere in- en uitritten
• Verminderde kans op schade bij het openen van
deuren
• Plaats voor andersvaliden, …
Toch hield het bestuur er op geen enkele manier
rekening mee.
Op de vraag waarom men ons plan niet in
overweging had genomen, was het antwoord dat er
in ons plan geen plaats was voorzien voor het
plaatsen van 2 brandweerwagens op vrijdag. Alle
brandweerwagens worden op vrijdag op de hoek
van de markt geplaatst, dicht bij de kazerne, geen
belemmering wanneer moet uitgerukt worden en
tegelijkertijd een mooie PR. Volgens onze
gegevens worden er tot op vandaag, buiten een
aantal testen, geen brandweerwagens geplaatst op
de Schoolwegparking.

Voorstel blijft staande
Het voorstel van onze fractie van bijna een jaar
geleden blijkt intussen nog steeds een veel betere
oplossing voor de Schoolwegparking. Zowat alle
nadelen die bijna een jaar lang werden
geïdentificeerd
worden
hierdoor
opgelost.
Daarnaast zijn er een aantal bijkomende voordelen
zoals de drastische verhoging van de capaciteit .
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3/10 is meer dan 1/3 volgens schepen Elpers
Gemeentelijke
tuinbouw

adviesraad

voor

land-

Geert

en

gemeenteraad hadden in deze raad zitting met
adviserende stem.

Op de gemeenteraad van 28 april 2014 werden de
statuten tot oprichting van de Gemeentelijke
Adviesraad voor Land- en Tuinbouw goedgekeurd.
Overeenkomstig deze statuten dienen mannen en
vrouwen
voor
ten
minste
één
derde
vertegenwoordigd te zijn binnen het aantal
stemgerechtigde leden.

De huidige milieuschepen Heidi Elpers (CD&V)
besliste echter het roer volledig om te gooien:
• Geen gemeenteraadsleden in de Milieuraad
• Milieu/natuurverenigingen van Lennik krijgen in
de raad enkel nog een minderheidsparticipatie
Uiteraard heeft de MOL (Milieu-Organisatie-Lennik)
de schepen laten weten dat zij besloten hebben
zich dan ook geen kandidaat te stellen voor deze
adviesraad.

Op de gemeenteraad van oktober heeft milieuschepen
Heidi
Elpers
(CD&V)
aan
de
gemeenteraadsleden een lijst ter goedkeuring
voorgelegd van 7 mannen en 3 vrouwen.

Intussen is de huidige bewindsploeg reeds 700
dagen aan de macht en nog steeds is schepen
Heidi Elpers er niet in geslaagd een Milieuraad op
te richten.

Uiteraard merkten de leden van N-VA - Lennik² op
dat deze samenstelling niet overeen kwam met de
statuten. Vermits 1/3 van 10 als uitkomst 3,33 geeft,
heeft dit uiteraard tot gevolg dat 3 op 10 leden niet
volstaat. Wanneer er in deze raad slechts 3
vrouwen op 10 leden zetelen, is dit te weinig.

Zwerfvuilactie
Tijdens de vorige legislatuur werden er in
samenwerking met de Lennikse scholen regelmatig
zwerfvuilacties vóór het maaien van de bermen
georganiseerd.

Schepen Heidi Elpers had hier echter geen oren
naar en verzocht de leden van de Open VLD- en de
CD&V-fractie haar voorstel toch goed te keuren. De
voltallige meerderheid volgde haar gedwee.

Op de gemeenteraad van mei 2014 werd schepen
Heidi Elpers de vraag gesteld wanneer de
zwerfvuilactie in 2014 zou doorgaan.

Uiteraard zien we ons verplicht tegen deze
onwettige beslissing van de gemeenteraad klacht
neer te leggen bij de Provinciegouverneur.

Zij antwoordde hierop dat zij met de scholen in juni
overleg zou plegen en dat het haar bedoeling was
in september 2014 een actie te organiseren.

Het is betreurenswaardig dat dit soort simpel te
begrijpen fouten genegeerd worden en zowel aan
onze als aan de zijde van de gouverneur tot
administratief tijdverlies leiden. Iedereen met een
basis aan gezond verstand weet dat dit niet zal
goedgekeurd worden.

Het is bij een bedoeling gebleven. Intussen zijn we
reeds half november en werd er nog niets
ondernomen.
Nochtans werkten OVAM en FostPlus acties uit met
kant-en-klare lesfiches en didactisch materiaal.

700 dagen geen nieuwe Milieuraad

Mits een kleine inspanning had deze actie kunnen
doorgaan en zou onze gemeente van enkele
tientallen kilo’s zwerfvuil verlost zijn. Nu ligt alles
nog in de bermen wachtend op een zwerfvuilactie
in 2015. Intussen hebben de bermmaaiers in juni
en september alles goed fijn gemalen in de hoop
dat gemalen weggegooide blikjes, plastic flesjes,
glas, …. goed zullen composteren.

Naar aanleiding van de hernieuwing van een
gemeenteraad (2/2/2013) werden de gemeentelijke
adviesraden opnieuw samengesteld. Sinds meer
dan 25 jaar wordt bijgevolg bij de aanvang van een
nieuwe legislatuur ook een nieuwe Milieuraad
samengesteld. In het verleden hadden de
milieu/natuurverenigingen terecht een belangrijke
vertegenwoordiging in deze raad. Ook de
gemeenteraadsleden van de politieke fracties in de
6
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Persoonlijke droom van de burgemeester is uitgekomen
Op één van beide persconferenties over Memento
kondigde burgemeester De Knop fier aan dat het
initiatief om Memento, het beeld van de hand van
Koenraad Tinel, te bestellen alleen van haar kwam.
Het schepencollege kon niet anders dan haar te
volgen. Na de goedkeuring op het college volgde er
nog een budgetwijziging want het beeld viel veel
duurder uit dan oorspronkelijk geraamd. In de
wereld van het huidige college kan alles.

Erik

Eén van de meest dode plaatsen van Lennik
De plaats van het kunstwerk is ongelukkig gekozen.
Het werd geplaatst op het kerkhof van SintKwintens-Lennik in de Zavelstraat. Behalve met
begrafenissen en rond Allerzielen is het één van de
meest dode plaatsen van Lennik. Het kerkhof is
echt geen plaats waar de voorbijganger het kan
bewonderen of waar het kunstwerk een merkpunt in
de gemeente of het landschap wordt.
Het Masiusplein (net vóór de dekenij) of het oude
kerkhof lijkt een veel betere locatie met véél meer
passage en aandacht van Lennikenaar en
bezoeker.
De meest kromme vergelijking
De burgemeester vergelijkt haar aankoop met de
aankoop van Prins, alweer een redenering die geen
steek houdt.
Prins vormt reeds 25 jaar het symbool van Lennik
en staat op een opvallende plaats. Regelmatig
spreken mensen over Lennik als de gemeente met
dat reusachtig paard op de Markt. Vermoedelijk zal
dit met Memento nooit gebeuren.

Voorts werd de oprichting van Prins gedaan door
het Prinscomité dat zorgde voor geld in het laadje
via sponsoring en subsidies, zowel uit de privé als
vanuit de overheid. Bij de aanschaf en inhuldiging
van Prins kon men ook spreken van een dynamiek,
van een enthousiasme bij de Lennikse bevolking.

Persoonlijk scoren met geld belastingbetaler
Het vormt allemaal geen probleem. Bestellingen
hier, dure studies daar, ... Men zou haast denken
dat de crisis aan Lennik is voorbijgegaan. En de
diverse ontslagen van vorig jaar bij het personeel is
men reeds lang vergeten.

Geen bron van sponsoring gevonden?
In de pers liet burgemeester De Knop noteren dat
ze te weinig tijd had om sponsoring te zoeken voor
Memento. Met als gevolg dat het kunstwerk dus
voor 100% zal worden betaald met belastingsgeld.

Gedragenheid en timing van dit kunstwerk

Voor ons is dit een uitgave die kant nog wal raakt.
Enerzijds is Koenraad Tinel een gekende, en
uitstekende kunstenaar maar anderzijds € 26.000
uitgeven voor een monument van deze omvang op
een moment dat we moeten besparen is toch een
beetje te veel van het goede. Het feit dat de
burgemeester de aankoop helemaal alleen besliste
geeft al aan dat het beeld niet gedragen wordt door
de Lennikse bevolking of de verenigingen. Er was
gewoon geen vraag naar.

Persoonlijke droom
Memento vormt een nieuw voorbeeld van de
megalomanie die in dit bestuur steeds hogere
toppen scheert. De persoonlijke droom van de
burgemeester is uitgekomen. Een herdenking voor
het nageslacht aan haar bestuur. Een grap van
meer dan € 26.000 met bijkomende € 5.000 voor de
inhuldiging.
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Schepen De Muylder ambieert job van weerman

Op 15 oktober werd de belijning van de schoolomgevingen vernieuwd. Op zich kan men de
beschildering van de zebrapaden alleen maar
toejuichen. Menig Lennikenaar was echter verbaasd
dat het schooljaar al anderhalve maand aan de
gang was vooraleer deze noodzakelijke taak werd
uitgevoerd. De herbelijning werd in het verleden
namelijk steeds uitgevoerd per eind augustus , ten
laatste begin september.
Te late belijning wegens regen
In het artikel Lennik verft veiliger schoolomgeving in
Persinfo liet de bevoegde schepen het volgende
noteren: We werken al een tijdje aan een veiliger

Gun

schoolomgeving [.] Een volgende stap is de
belijning. Die is al enkele keren uitgesteld door de
regen maar die wordt nu net voor de winter
aangebracht. De vernieuwing van de belijning in
heel de gemeente kost € 18.000.
September was één van de droogste sinds 1960
Schepen De Muylder mag zijn ambitie om weerman
te worden opbergen: september 2014 was immers
de op 3 na droogste september de laatste 54 jaar
(sinds 1960). September 2014 telde in totaal 7
regendagen, dit is uitzonderlijk want valt gemiddeld
1 keer om de 30 jaar voor.

8
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Zou‘t glad worden deze winter?

Erik

Gratis strooizout per domicilie

Gemakkelijkheidsoplossing

Ook dit jaar wordt er 10 kilo strooizout per adres
voorzien in Lennik. De strooibakken werden vorig
jaar door schepen Johan Limbourg (Open – VLD)
opgeborgen en voor de eerste keer werd er per
adres 10 kg strooizout gratis aangeboden. Er was
echter geen reglementering rond deze voorziening
en de communicatie bleef eerder beperkt.

Iedereen evenveel strooizout geven is weer een
gemakkelijkheidsoplossing (CFR vuilniszakken), die
teveel geeft aan wie het niet echt nodig heeft
(appartementen, bewoners van hoofdwegen), en te
weinig aan waar juist meer nodig is (waar de
vroegere zoutbakken juist aan wilden remediëren,
want die stonden niet in alle straten).

Deze keer mét reglementering

Rechtzetting na interventie N-VA - Lennik²

We hebben de werkwijze van uitdelen vorig jaar
aangeklaagd, eerst bij het bestuur en vervolgens bij
de gouverneur. Er was namelijk geen enkel
reglement voor handen (wat wanorde veroorzaakt)
en het werd slechts uitgedeeld op twee zaterdagen.
Omdat de bakken verdwenen waren, zaten
sommige buurten zonder zout. Gelukkig was het
een zeer zachte winter en was er amper zout nodig
om voetpaden en opritten ijsvrij te houden.

Een reglement was volgens de schepen niet nodig.
Een brief aan de gouverneur door onze fractie laat
hem nu anders spreken. De gouverneur volgde
onze redenering volledig en stuurde aan op een
reglement.
Na het vuilniszakkenprobleem hopen we van harte
dat er ook effectief 10 kg zout in de zoutzakken zal
te vinden zijn.
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Over netheid, fonteinen en (gebrek aan) respect

Kristien

22.000 om het groenonderhoud te plannen. Het
wordt echter niet benut. Als resultaat van dit
wanbeleid ligt Lennik er slordig bij.
Beterschap komt er misschien als de gemeente
gebruik zou maken van het informaticasysteem.
Respect, ook voor onze kiezers
De voorzitter van de gemeenteraad riep op tot meer
respect en eist dat er vanaf heden op een
fatsoenlijke wijze gedebatteerd wordt. Hij stuurde
daarvoor een mail met regels naar de
gemeenteraadsleden. Goed zo, want ook de
oppositie heeft haar rechten die moeten
gerespecteerd worden.

De fractie N-VA - Lennik²
gaat akkoord met de
intentie dat de voorzitter hier nauwlettend en
kordaat zal op toezien en indien nodig optreden.
Wij hebben 7 zetels, wij vertegenwoordigen dus
óók een groot deel van de Lennikenaren. De
gemeenteraad en schepenen moeten dus ook ónze
voorstellen
en
vragen
behandelden
of
beantwoorden. Enkel zo kunnen we constructief
oppositie voeren.

Fonteintjes: geld vloeit, water maandenlang niet
De fonteintjes op de Markt zijn pas sinds een aantal
dagen weer actief ondanks een belofte van de
schepen van meer dan een jaar terug. De schepen
komt nu – anderhalf jaar na zijn belofte – met een
oplossing om de fonteintjes hoger te laten spuiten.
Deze oplossing zal vermoedelijk € 12.500 kosten.
Eerst was het de dichting, dan de pomp, nu een
investering om de toevoer te verhogen. Zo duurde
het verscheidene maanden voor er water uit de
fonteintjes spoot. Intussen liep de factuur wel
verder op.

De voorzitter vraagt ook dat vanaf nu de
burgemeester en de schepenen met hun titel
worden aangesproken. Dat is op zich geen
probleem. Of deze vormvereisten alleen zullen
voorstaan om een sereen debat te hebben daar kan
aan getwijfeld worden.
De fractie N-VA-Lennik² vraagt dan ook uitdrukkelijk
dat de voorzitter van de raad er op toe ziet dat:
• Wanneer er interpellaties komen of vragen
vanuit de oppositie dat hij steeds de oppositie
het laatste woord geeft. Dit is een regel die in
alle democratische instellingen wordt toegepast
• Dat hij er nauwlettend op toeziet dat alle
gemeenteraadsleden, en niet enkel de
meerderheid, zoals het nu gebeurt, tijdig op de
hoogte worden gesteld wanneer er een
budgetcommissie zal plaatsvinden
• Dat de vragen van de oppositie ook
daadwerkelijk worden beantwoord

Pas als een zaak de pers haalt, schiet het Lenniks
bestuur in actie en kondigt een wel heel dure
oplossing van € 12.500 aan. Geld vloeide bij de
fonteintjes, water gedurende maanden niet.
Plannings-software van € 22.000 ongebruikt
Lennik neemt het absoluut niet nauw met openbare
netheid en onderhoud van haar straten en pleinen.
Het
bushokje
'Oud
Station'
langs
de
Brusselsestraat in Sint-Martens-Lennik was volledig
overwoekerd door netels. Nochtans kocht de
gemeente een duur informaticasysteem van €
10
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Nog honderden keer slapen
Educatieve Week van het Bos

Geert

Nochtans werd dit tijdens de vergadering van de
Lennikse Trage Wegencommissie van juni 2014
besproken en had schepen Johan Limbourg (OpenVLD) beloofd dat dit jaar de gemeente Lennik zeker
zou deelnemen. In 2015 gaat de Dag van de Trage
weg door op 15 oktober 2015.

In de periode van 12 tot 19 oktober 2014 is in heel
Vlaanderen de Week van het Bos doorgegaan.
Tijdens de vorige legislatuur werd in het Domein
Groenenberg met de Lennikse scholen jaarlijks een
zoektocht georganiseerd waardoor de jonge
leerlingen aan de hand van het oplossen van
vraagjes, meer interesse, kennis en voeling voor de
natuur zouden krijgen.

Nog 325 keer slapen en dan is het hopelijk zover …
Misschien aanzet tot teamwerk?
Misschien kunnen de schepenen Heidi Elpers
(CD&V) en Johan Limbourg (Open-VLD) samen
afspreken om in oktober 2015 tijdens de Week van
het Bos 2015 eveneens de Dag van de Trage Weg
te organiseren.

Reeds in het najaar 2013 werd aan milieuschepen
Heidi Elpers gevraagd waarom deze schoolactie in
2013 niet was doorgegaan. Ze verschuilde zich
achter de ongezonde financiële situatie van de
gemeente, de onderbezetting van de milieudienst
en verwees toekomstgericht naar de Week van het
Bos in 2014.

Dat is toch één moeite gespaard.

Doch ook dit jaar werd er voor de lagere scholen in
Lennik niets georganiseerd. Nochtans ligt alles
kant-en-klaar op de milieudienst. Een kleine
inspanning is blijkbaar te veel gevraagd.
We laten haar nu reeds weten dat de Week van het
Bos in 2015 zal doorgaan tijdens de week van 11
tot 18 oktober.
Nog 330 keer slapen en dan is het hopelijk zover …

Dag van de trage weg
Onder de vorige legislaturen (van 2001 tot 2012)
werd in Lennik in samenwerking met de
Voetwegencommissie een uniek bewegwijzerd
wandeltraject van 50 km uitgestippeld en
aangelegd.
De gemeente Lennik was pionier in het hele
Pajottenland en heeft intussen navolging gekregen
in de naburige gemeenten.
De laatste jaren wordt in Vlaamse gemeenten de
Dag van de Trage Weg georganiseerd.
Dit jaar zijn er tijdens het weekend van 18 en 19
oktober 2014 op meer dan 200 locaties acties
doorgegaan, maar niet in Lennik.
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Studies en meer studies, plus advocatenkosten
We herinneren ons nog de
klaagzang van CD&V Lennik
tijdens de afgelopen legislatuur
over
de
studies
die
(noodzakelijkerwijs)
door
het
bestuur werden aangevraagd.
Tijdens de huidige legislatuur
blijkt
het
aantal
studies
exponentieel te stijgen, de lijst
van studies en de kosten voor
advocaten blijft groeien.
Een
studie
van
opmaak
strategisch commercieel plan
Voor een bedrag van € 25.000
werd deze studie goedgekeurd.
Aangezien we niet op de hoogte
waren van de details werd tijdens
de afgelopen gemeenteraad een
beetje uitleg gevraagd. Het gaat
om
een
studie
voor
handelsversterkende maatregelen
in de gemeente.
Of zou het aanpassen van het
parkeerbeleid in het centrum
simpeler zijn geweest? Heel
zeker veel goedkoper!

Het voorstel van Fried waar men
met
subsidies
de
winkels
toegankelijker kon maken voor
mensen in een rolstoel of met een
kinderkoets werd door het bestuur
volledig genegeerd.
Een studie voor gemeentelijk
mobiliteitsplan van Lennik
Voor een bedrag van € 103.000
(honderd en drie) werd ook deze
studie goedgekeurd. Dat er een
evaluatie mag gebeuren vormt
voor onze fractie geen enkel
probleem, na de ondoordachte
aanpassingen van het afgelopen
jaar dringen we er zelf op aan.

In een normale gemeente gaat
men eerst ten rade bij specialisten
om een evaluatie te maken en
neemt men daarna pas de
maatregelen. In het Lennik van
vandaag gaat men eerst zo
gezegde fouten wegwerken voor
een aanzienlijk bedrag (meer dan
€ 50.000), daarna blijkt men niet
100% tevreden over de resultaten
en moet men te rade gaan bij
specialisten om de fouten te
corrigeren.

Erik

Agenda

De vraag of men bereid is om de
fouten van de laatste twee jaar
opnieuw recht te zetten indien de
studie dit uitwijst, werd door de
bevoegde schepen beantwoord
met een algemene stilte.
Windmolens en andere
CD&V hekelde in het verleden de
goedkeuring van een studie over
windenergie ter waarde van €
22.000. Vandaag slikken we even
wanneer we de 100.000-den €
zien die de afgelopen 2 jaar reeds
zijn gespendeerd aan allerhande
studies. Naast de 2 hier
besproken studies zijn er ook nog
de studie die de mogelijke
verkoop
van
een
aantal
gebouwen moet voorbereiden, de
advocaat die het parkeerconflict
met het SGI moest regelen, en dit
in tijden van soberheid en
besparingen. Men moet het maar
doen!
Er zijn nog een aantal studies
(Idea Consult en het organogram
en de BBC, de uitvoering van het
Gemeentelijk Structuurplan, het
lokaal woonbeleidsplan door de
Woonwinkel, …) waar we in een
volgende editie op terug komen.
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Dra verkeersborden in Lennik niet meer geldig?

Gun

Begrenzing bebouwde kom

Buurgemeenten

Vanaf 1 juni 2015 worden het begin en het einde
van de bebouwde kom aangegeven met verkeersborden die een silhouet van een dorp tonen.

Zowat alle gemeenten in de buurt zijn reeds
geruime tijd geleden gestart met de overgang naar
de nieuwe borden.

Het Koninklijk Besluit van 4 april 2003, verschenen
in het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2003, stelt dat
het bord het silhouet van een dorp moet bevatten.
De oude verkeersborden die de bebouwde kom
identificeren zijn vanaf die datum niet langer geldig.

Nut van deze borden in Lennik
Met de invoering van de snelheidszones vorig jaar
kan men het nut van deze borden in Lennik in vraag
stellen.
De snelheidszones an sich vormen de bron van een
totaal andere discussie, hierover later meer.

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

Erik

onderwerpen die niet onder hun bevoegdheid vallen
om zo collega's bij te staan indien nodig.
Aangezien onze fractieleden geen medewerkers of
ambtenaren
ter
beschikking
hebben
ter
ondersteuning en administratie worden een aantal
complexe verantwoordelijkheden aan meer dan één
raadslid toebedeeld.

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

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.

Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit
van de oppositievoering verbetert en er een heel
gedetailleerde en overzichtelijke opvolging gebeurt.

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

Deze verdeling houdt natuurlijk niet in dat onze
gemeenteraadsleden zich eng gaan vastbijten in
hun onderwerpen. Leden van de Kwadraatraad
zullen hun geest ook open houden voor
13
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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Nooit meer oorlog!

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

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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