
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De visie van N-VA – Lennik² op het 

Lennikse gemeentebeleid 

N-VA – Lennik² 

Februari 2015 # Oude Schapenstraat 

21 



Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij 

de eenentwintigste editie van onze 

digitale nieuwsbrief De Lennikse 

Tribune. 

De digitale nieuwsbrief en meer info 

vindt u op www.lenniksetribune.be en 

via de FaceBook pagina van De 

Lennikse Tribune. 

De nieuwsbrief verschijnt op 

maandelijkse basis, abonneren kan 

eenvoudig via mail naar 

info@lenniksetribune.be 

Kwadraatraad als schaduwkabinet 

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 Tribune vindt u een overzicht 

van de bevoegdheden van de leden 

van het schaduwkabinet. 

Een Tribune als aanspreekpunt 

voor de Lennikse burger 

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. 

 

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden: 

Onze gemeenteraadsleden: 

• Christel O  Christel.O@lenniksetribune.be 

• Erik O  Erik.O@lenniksetribune.be 

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

• Gun Mignon Gun.Mignon@lenniksetribune.be 

• Jasper De Bruyn  Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be 

• Kristien Van Vaerenbergh  Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be 

• Lien De Slagmeulder Lien.DeSlagmeulder@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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Opnieuw protest tegen zwakke gemeenteraadsagenda's 
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Een gemeenteraadszitting in onze gemeente kost 

de Lennikse bevolking ongeveer € 2.800 aan 

zitpenningen. 

Niet de eerste keer 

In overeenstemming met art. 20 van het 

gemeentedecreet beslist de voorzitter van de 

gemeenteraad tot bijeenroeping en stelt de agenda 

van de vergadering op. De agenda bevat in ieder 

geval de agendapunten die door het college van 

burgemeester en schepenen moeten worden 

meegedeeld. 

Het is niet de eerste maal sinds 1 januari 2013 dat 

een agenda van een gemeenteraadszitting weinig 

agendapunten bevat, vorig jaar werd hierop al 

herhaalde malen gewezen. Het officiële gedeelte 

van de zitting van 26 januari 2015 heeft slechts een 

half uurtje in beslag genomen. 

Oppositie werkt harder 

Al van bij het begin van deze legislatuur nemen de 

agendapunten aangebracht door de oppositie vaak 

meer tijd in beslag dan de agendapunten die door 

het college van burgemeester en schepenen 

worden geagendeerd. Men kan zich afvragen of de 

agendapunten die in januari 2015 door het bestuur 

geagendeerd werden (6 weken na de vorige 

gemeenteraad) wel voldoende wogen om een 

gemeenteraadszitting te stofferen en de kost ervan 

te verantwoorden. 

Overzicht van de agenda 

Naast de goedkeuring van het verslag van de 

vorige gemeenteraad heeft het bestuur voor de 

bewuste gemeenteraadszitting amper 8 

agendapunten aan de voorzitter overgemaakt. 

6 agendapunten betroffen enkel een kennisname of 

akteneming. Ze werden door ‘derden‘ ter stemming 

overgemaakt en hebben slechts zijdelings met de 

gemeente te maken. Deze agendapunten hielden 

geen enkele daadwerkelijke inbreng van het 

bestuur in. 

2 agendapunten hadden effectief een toegevoegde 

waarde op de gemeenteraad maar namen hooguit 

een half uurtje in beslag. Deze 2 agendapunten 

handelden over de gemeenteschool ’t Rakkertje: 

• Aanpassingen schoolreglement schooljaar 2015-

2016 

• Capaciteitsbepaling en inschrijvingsperiode 

schooljaar 2015-2016 

Naast deze 8 agendapunten waren er 6 technische 

agendapunten te wijten aan het ontslag van Fried 

Ringoot wegens verhuis en de verlenging van de 

verhindering van Jasper De Bruyn, beiden 

gemeenteraadslid voor N-VA – Lennik². Deze 

agendapunten hielden ook geen enkele echte 

inbreng van het bestuur in. 

Ook al zijn er genoeg onderwerpen die op een 

beslissing wachten, het bestuur had geen enkel 

degelijk agendapunt voorbereid en in zowat geen 

enkel agendapunt had ze enige inbreng. 

Kunnen we hieruit besluiten dat het huidige 

schepencollege over niets meer akkoord is en geen 

enkel initiatief toont? Hebben we een 

schepencollege van lopende zaken? 

Actief bestuur alstublief  

In navolging van maart 2014 diende onze fractie op 

de gemeenteraad van januari 2015 uit protest om 

de passiviteit van het bestuur in de verf te zetten, 

opnieuw uitzonderlijk geen eigen bijkomende 

agendapunten in. We vroegen in maart 2014 al: 

• Mogen wij de voorzitter van de gemeenteraad 

vragen om in de toekomst in overeenstemming 

met art. 20 van het gemeentedecreet erover te 

waken dat dit niet meer zal gebeuren? 

• Mogen wij de voorzitter verzoeken om in de 

toekomst de leden van het bestuur aan te manen 

de nodige werkkracht aan de dag te leggen 

zodat er volwaardige gemeenteraadszittingen 

kunnen gehouden worden? 

Onze actie van maart 2014 heeft blijkbaar geen 

enkel impact gehad. N-VA – Lennik² blijft er voor 

pleiten dat Lennik actief wordt bestuurd en niet 

vanuit de luie zetel. 

Geert 



Gemeenteraadslid Fried Ringoot heeft op de 

gemeenteraad van januari aangekondigd dat hij 

ontslag neemt als gemeenteraadslid omwille 

van zijn verhuis. 

Fried verhuist naar Middelkerke omdat de 

zeelucht het voor hem veel aangenamer maakt. 

Fried drukte als nieuw raadslid onmiddellijk zijn 

stempel op de gemeenteraden. Op korte tijd 

heeft hij zich opgewerkt tot een actief 

gemeenteraadslid.  

Fried zette vooral in op de belangen van de 

senioren en de andersvaliden, pleitte voor 

handelsversterkende maatregelen en sociale 

woonruimten en had ruime aandacht voor de 

Lennikse feesten. 

De Lennikse gemeenteraad verliest een klepper 

en gaat hem missen! 

In deze Lennikse Tribune leest u een 

bloemlezing van Frieds artikels in de afgelopen 

twee jaar. 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Bedankt, Fried! 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 6 
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Het schepencollege heeft als besparingsmaatregel 

beslist om de prijzen van de huisvuilzakken te 

verhogen, ze hebben ook de gratis vuilzakken voor 

jonge gezinnen, gepensioneerden en mindervaliden 

afgeschaft. 

Op de gemeenteraad van 25 maart 2013 vroeg 

Fried Ringoot hierop het woord. 

Heel wat mensen in onze gemeente zijn 

genoodzaakt om op volwassen leeftijd pampers te 

dragen, sondemateriaal te gebruiken, 

verzorgingsmateriaal allerhande. Deze mensen 

kiezen er niet voor om een grootvervuiler te zijn. 

Een betrokken gepensioneerde inwoner heeft soms 

tot 6 volle vuilzakken om de 2 weken, wat voor hem 

dus een meerkost is waar hij niet voor gekozen 

heeft. Voor al deze mensen is het sowieso al een 

bijzonder moeilijke opdracht hiermee te leven. Het 

is dan ook wraakroepend dat hierop wordt 

bespaard. 

In geen geval dus het warme beleid wat 

burgemeester De Knop steeds naar voor schuift.  

Tactloos 

Als reactie hierop verklaarde schepen Elpers 

doodleuk dat indien mensen moeilijkheden hebben 

ze dan maar naar het OCMW moeten gaan en dat 

de gemeente aan mantelzorg doet. Deze reactie 

getuigt alweer van een asociaal beleid. OCMW en 

Mantelzorg dienen niet om vuilzakken te betalen, 

het verschuift die kost gewoon.  

Beperkte besparing 

Het bedrag dat hiermee wordt bespaard is te 

verwaarlozen wanneer men het vergelijkt met de 

waanzinnig grote winst die men beweert te halen 

aan het einde van het jaar.  

Redelijk gemakkelijk indien men een lening aangaat 

van meer dan € 2,2 miljoen.  

De Burgemeester en schepenen kiezen dus 

resoluut voor het koude besparen op kleine 

uitgaven eerder dan te kiezen voor een gemeente 

die zorgt voor zijn inwoners. 

Fried 
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Jun 2013 - Het parkeerbeleid & de middenstand 
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De laatste maanden verschenen er in de pers een 

aantal ontboezemingen rond het parkeerbeleid, het 

betalend parkeren, de middenstand en het onlangs 

sluiten van een aantal winkels in Lennik. 

Wie is bevoegd? 

Er wordt door twee schepenen, schepen Van 

Ginderdeuren en schepen De Muylder, een aantal 

redenen aangehaald voor het sluiten van deze 

winkels. De meningen staan echter soms haaks op 

elkaar. Voor de ene is het aanslepen van de 

werken, intussen meer dan 4 jaar geleden, de grote 

boosdoener, voor de andere ligt de oorzaak bij het 

nog niet werken van de parkeermeters. Tussendoor 

wordt ook gewag gemaakt van een economische 

crisis terwijl voor nog anderen dat er niets mee te 

maken heeft. 

Fried Ringoot stelde tijdens de gemeenteraad 

hierover volgende vragen: 

Bij welke schepen kunnen de burgers terecht met 

hun vragen hieromtrent? 

Op welke feiten en onderzoeken zijn deze 

uitlatingen in de pers gebaseerd? 

Complexiteit in het college 

Beide schepenen wilden een antwoord bieden op 

deze vragen wat nog maar eens bewijst hoe 

complex, ook voor hen, de verdeling van 

bevoegdheden is.  

Alweer aankondigingspolitiek 

Schepen Van Ginderdeuren meldde dat hij 

gereageerd zou hebben op de vragen van de 

journalist. Hij baseerde zich hiervoor op een mening 

van een handelaar.  

Er zijn echter meerdere handelaren, elk met hun 

mening, elk gebaseerd op hun specifieke situatie, 

heel gevaarlijk om te veralgemenen. 

Schepen De Muylder reageerde dat hij in de 

komende maand gesprekken zou hebben met alle 

actoren, dat is op zich een nobel initiatief. Hij zou, 

op vraag van Fried, op volgende gemeenteraad zijn 

bevindingen toelichten. Opmerkelijk echter, na meer 

dan 2 maand blijft het opnieuw stil aan de overkant. 

Het bewijst dat de uitlatingen van beide heren in de 

pers voorbarig waren en niet gebaseerd op feiten of 

onderzoek. Bovendien is het niet gepast om in 

naam van de handelaar of de burger te praten en 

iedereen over dezelfde kam te scheren. 

Als schepen moet men de kunst verstaan om net 

die verscheidenheid in een objectief beleid gieten. 

We wensen het hen toe! 

Fried 
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Het Vlaams Agentschap Ondernemen heeft begin 

2013 een oproep ‘Handelskern versterkende 

maatregelen’ gelanceerd.  

Situering  

Deze actie heeft tot doelstelling de steden en 

gemeenten te ondersteunen bij acties die de 

handelskernen versterken. De gemeenten kunnen 

hun projecten voorstellen en hiervoor subsidies 

ontvangen. 

De gemeente dient een project in te dienen, de 

kosten die het gemeentebestuur hier in maakt zijn 

subsidiabel. 

Er is een handleiding voorhanden met alle details. 

De gemeente kan hier heel uiteenlopende projecten 

indienen waar zij haar gedragen detailhandelsvisie 

kan motiveren die het kernwinkelgebied zullen 

versterken. 

Het gaat om initiatieven rond bereikbaarheid, 

bewegwijzering, parkeren, opwaarderen van de 

handelskern, centrummanagement, enz. 

Kansen laten liggen? 

Tot op heden nam het schepencollege in Lennik 

nog geen initiatief. 

In eerste instantie is er nood aan een overzicht 

welke maatregelen de gemeente Lennik zou nemen 

en de mogelijke subsidies die het hiervoor zou 

kunnen krijgen. De kans is zeer reëel dat dit kan 

gerealiseerd worden, er worden meer dan 25 

projecten aanvaard en het gaat hem om een 

aanzienlijke financiële ondersteuning. 

Men vraagt een visie en een onderbouwd dossier in 

te dienen, dit kan met het professionalisme en know 

how van het gemeentepersoneel geen probleem 

zijn. 

Fried Ringoot heeft het volledige dossier intussen 

aan schepen Yves De Muylder overhandigd, het 

dossier omvat de volledige map, handleiding, tips 

voor het uitwerken van dit project, enz. 

Dit is de kans om de creativiteit los te laten binnen 

het schepencollege en gemeenteraad net omdat er 

bijzonder weinig restricties zijn. 

Voorstel N-VA – Lennik²: bereikbaarheid 

Wij stellen alvast meteen voor om deze 

mogelijkheid tot subsidiëring te gebruiken om alle 

handelszaken in de kern van onze gemeente 

bereikbaar en berijdbaar te maken voor 

kinderkoetsen, rolwagens, rolstoelen, enz. 

De handelaars zijn hierin vragende partij, heel wat 

gezinnen met kinderen zijn hierin vragende partij, 

heel wat oudere mensen en uiteraard ook de 

rolstoelgebruikers. 

Fried 



   Aug 2013 - Duur etentje voor senioren, en het kon anders! 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

De Lennikse Feesten komen er aan. Tijdens dit verlengd weekend 

wordt Lennik in een feeststemming gedompeld door een hele rits aan 

activiteiten georganiseerd in samenwerking met een aantal lokale 

verenigingen, de Lennikse brandweer, verscheidene café-uitbaters, ... 

Inkom € 17,00 

Het Open VLD en CD&V-gemeentebestuur heeft beslist dat voor de 

eerste maal in de geschiedenis van de Lennikse Feesten de senioren 

dienen te betalen voor het Feest van de derde leeftijd. Voor de 

meesten onder hen is dit een heikel punt, dat bleek nog maar eens op 

de seniorenraad. Wanneer officieel het bedrag werd aangekondigd van 

€ 17,00 per persoon werd iedereen even stil. De eerste reactie van de 

voorzitster was duidelijk: “Kan dat nu echt niet lager?”  

Conclusie is dat Lennik nu zelfs voor senioren niet langer een warme 

gemeente is 

Alweer het OCMW? 

Misschien denkt het bestuur net zoals over de vuilniszakken, toen 

verkondigde schepen Heidi Elpers (CD&V) (We citeren letterlijk!): “Als 

ze het niet kunnen betalen, moeten ze maar bij het OCMW gaan 

aankloppen”. 

Eénmalige zitpenning 

Op de vorige gemeenteraad stelde de Kwadraatraad voor aan alle 

gemeenteraadsleden om éénmalig de zitpenning te laten vallen en dit 

bedrag te gebruiken om de kostprijs voor elke senior met bijna € 10,00 

te verminderen. Het zou de bijdrage gereduceerd hebben tot € 7,00, 

wat al een meer aanvaardbaar bedrag vormt. Dit voorstel was 

gemeend, de hele N-VA – Lennik² fractie stond hier achter. We 

bewijzen hiermee trouwens dat we wel degelijk bereid zijn te besparen, 

anders hadden we alleen maar de kaart van gratis getrokken.  

Repliek van de meerderheid 

Dat ons voorstel door de meerderheid bij monde van de fractieleiders 

Marie-Thérèse Van Der Velde (Open VLD) en Nestor Evens (CD&V) 

afgedaan werd als populistisch gezwets is niet te begrijpen. 

Hoe kan men er nog maar aan denken dit voorstel niet goed te keuren. 

Welk signaal geeft men als bestuur? 

Eigenlijke boodschap 

De meerderheid deelt eigenlijk aan de senioren volgende boodschap 

mee: “Vanaf nu moet U € 17,00 in plaats van € 0,00 betalen maar 

wijzelf denken er nog niet aan om een beetje moeite te doen.” 

Toekomst 

De Kwadraatraad wenst elke Lennikenaar heel aangename Lennikse 

Feesten toe en hoopt van harte dat het Feest van de derde leeftijd dit 

jaar éénmalig betalend zal zijn. 

10 

Agenda 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Mosselfestijn N-VA – Lennik² 

Fried 



Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Sep 2013 - Het seniorenfeest, een mooie bloemenhulde. 
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Elke dinsdag van de Lennikse feesten vindt 

traditiegetrouw het seniorenfeest plaats in de 

Sporthal Jo Baetens.  

Voortreffelijk eten 

Het geserveerde eten, verzorgd door traiteur van 

Schuerbeek, uit Eizeringen, was heel lekker en 

Jeugdvereniging KLJ SML stond alweer paraat voor 

de puike drankbediening. 

Voorspelde magere opkomst 

Minder fraai was het feit dat er dit jaar 30% minder 

senioren aanwezig waren. Onze voorspelling 

tijdens de laatste gemeenteraad dat er heel wat 

senioren zouden afhaken door het betalend maken 

van dit feest bleek jammer genoeg te kloppen.  

Voor het eerst in jaren was er een dalende trend. 

Dit is in schril contrast met de stijgende lijn in het 

aantal deelnemers de vorige jaren.  

Vanaf dit jaar rekende de gemeente een prijs van € 

17 per persoon aan. Reken daar nog een paar te 

betalen drankjes bij en een koppel heeft een 

rekening van minimum € 40. Gelukkig was de 

kwaliteit van het geserveerde eten voortreffelijk. 

Slechts de helft van de sporthal werd in beslag 

genomen door het feest, tegenover de broodnodige 

volledige sporthal de vorige jaren. De daling dit jaar 

is niet geleidelijk, je kan het gerust een ‘instorting’ 

noemen. 

Voorbeeld van engagement  

Het feest wordt georganiseerd door de gemeente 

én het OCMW. Voor de voorzitter van het OCMW 

was een aanwezigheid van een 10-tal minuten 

blijkbaar voldoende en werd zijn welkomstwoordje 

beperkt tot het voorlezen van de menukaart. Alles 

begint met respect. 

Geen verkiezingsjaar 

Al jaren steken gemeenteraadsleden en 

bestuursleden van voornamelijk de meerderheids-

partijen hun handen uit de mouwen bij het opdienen 

van het eten. Van Open VLD en CD&V waren er dit 

jaar heel erg weinig. 

Redelijk voor de hand liggend, er zijn dit jaar geen 

gemeenteraadsverkiezingen gepland. 

Niet voor alle senioren van Lennik 

Het seniorenfeest is niet meer het feest van alle 

senioren van Lennik. Voor meer dan 120 senioren 

die er verleden jaar nog wel bij waren is dit een 

brug te ver, principieel of financieel?  

Ook het feit dat de seniorenreis vanaf dit jaar voor 

het eerst betalend was, bewijst dat dit 

schepencollege meer bezig is met cijfers en 

berekeningen dan te luisteren naar wat de senior 

zelf graag wil.  

Fried 
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De aangekondigde wijzigingen in de mobiliteit van 

Lennik zijn op meer dan één vlak ondoordacht. 

Bestuurlijk geklungel²  

Tijdens de vorige gemeenteraad vroegen we het 

bestuur over hoeveel parkeerplaatsen voor 

gehandicapten het nieuwe centrum zal gaan 

beschikken.  

Men kon er niet onmiddellijk op antwoorden, maar 

na wat sms verkeer tussen schepen Heidi Elpers 

en haar partner die in het publiek zat, kon men 

mededelen dat 1 op 50 parkeerplaatsen 

noodzakelijk was. Het toont nog maar eens 

duidelijk aan dat er over deze fundamentele 

kwestie niet is nagedacht, laat staan rekening mee 

gehouden. De recentste omzendbrief beveelt 3 op 

50 parkeerplaatsen aan! 

(bron VVSG) 

De zwakke wordt zwakker 

Ik hou mijn hart vast wanneer men daadwerkelijk 

zal beslissen dat men met de wagen direct van de 

Vanderkelenstraat, tussen de geparkeerde auto’s 

door, mag rijden richting F. De Voghellaan 

Als rolstoelgebruiker zit ik op een ontzettend laag 

niveau waardoor ik onmogelijk links of rechts zal 

kunnen zien wat er al dan niet aankomt qua 

autoverkeer. Het mocht niet van mijn ouders, maar 

het zal toch gokken worden. De risico’s zijn voor 

mij!  

En ik ben niet alleen, er zijn honderden kinderen 

die deze weg moeten kruisen op hun weg naar of 

school. Een zwakke  

weggebruiker wordt in Lennik een heel erg zwakke 

weggebruiker. 

Als dit bestuur haar ondoordachte maatregelen en 

wijzigingen verder zet zullen nog meer ‘zwakke 

weggebruikers’ Lennik links laten liggen.  

Doekje voor het bloeden 

Dit alles gebeurt onder het mom van 

handelskernversterkende maatregelen om de 

Lennikse economie te ondersteunen. Een heel 

naïeve en onrealistische gedachte. 

Maak van Lennik een gemeente waar meer dan 

voldoende plaats is voor mensen die slecht te been 

of gehandicapt zijn. Maak Lennik toegankelijk voor 

elke rolstoel en kinderwagen, investeer in de 

bereikbaarheid van de winkels en horecazaken. 

Een aantal gemeenteraden geleden hebben we zelf 

nog voorgesteld om subsidies aan te vragen voor 

deze aanpassingen, maar we horen niets meer 

over dit dossier ondanks de belofte van schepen 

De Muylder om de gemeenteraad hierover op de 

hoogte te houden. 

Dan kan je als gemeente pas uitpakken met een 

commercieel argument. ‘Lennik, de rolstoel- en 

kinderwagenvriendelijke gemeente’ Daar wordt 

over gepraat, daar komen mensen op af die nu 

nergens terecht kunnen, tenzij in de warenhuizen 

buiten Lennik. Als positieve boodschap kan dat 

tellen! 

Wat zou dit kosten? 

En zullen we meteen ook de burgemeester pareren 

als het over ‘besparingen’ gaat? Verf, mevrouw de 

burgemeester, verf en een aantal plaatjes, meer 

kost deze handelskernversterkende maatregel 

voorlopig niet. En de kost van verkeersborden 

vormt geen probleem, daar hebben we de laatste 

maanden veelvuldig zone-voorbeelden van gezien. 

Fried 
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Spanning, zinderend 

Ongeloof, hinderend 

Koel en halsstarrig 

Paranoia en warrig 

 

 Argusogen en dovemans oren 

 Luisteren niet, enkel horen 

 Desinteresse en eigenbehoud 

 Valse glimlach, ijskoud 

 

  En ik val uit de toon 

  Spelend, gelach van hoon 

  Een pokerface, denkend 

  Gedachten, twijfels, zwenkend 

 

   ‘k wil warmte, openheid 

   Kalmte en bereidheid 

   Zinvol, graag, voor iedereen 

   Met respect voor ieder één 

 

    Ik ga voor zon en blauwe lucht 

    Dingen oplossen met een zucht 

    Ik weiger, resoluut, ik wil het niet! 

    Alles wat je wil.. 

    Maar nooit hypocriet!! 

Fried 
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Het bestuur heeft geen dossier ingediend bij het 

Vlaams Gewest om subsidies aan te vragen ter 

verbetering van de toegankelijkheid van de 

handels-kern. Nochtans werd het voorbereidend 

werk reeds door N-VA – Lennik² uitgevoerd. 

Origineel voorstel 

De handelskern versterken zou door de 

meerderheid als een prioriteit gezien worden 

aangezien het huidig parkeerbeleid daarop 

afgestemd zou zijn. Tijdens de gemeenteraad van 

juni 2013 verzochten we schepen van middenstand 

en mobiliteit De Muylder (CD&V) om dringend werk 

te maken van een dossier om subsidies te 

verkrijgen en dus om ‘handelskernversterkende 

maatregelen‘ te kunnen nemen. Het Vlaams 

Agentschap Ondernemen wilde de steden en 

gemeenten ondersteunen bij acties die de 

handelskernen versterken, de uiterlijke datum voor 

het indienen was 15 september 2013. 

Bereikbaarheid verbeteren 

Onze fractie deed uit de doeken dat men deze 

subsidie kon gebruiken om alle handelszaken in de 

kern van de gemeente bereikbaar en berijdbaar te 

maken voor kinderkoetsen, rolstoelen, enz. 

Hiervoor wilden we zelfs het hele dossier 

overmaken aan schepen De Muylder. Dat bleek 

echter niet nodig omdat hij, naar eigen zeggen al 

die informatie al had.  

Hij beloofde ook om dit subsidieproject in orde te 

brengen.  

Lennik haalt € 0,00 binnen 

In februari 2014 werd de volledige lijst vrijgegeven 

van alle gemeenten en steden die een subsidie 

krijgen. 75 dossiers werden goedgekeurd voor een 

totaal van € 633.000. We stelden verbaasd vast dat 

Lennik geen deel uitmaakte van het lijstje.  

Hebben we naast de subsidie gegrepen? 

Werd het dossier niet weerhouden? 

Werd er wel een dossier ingediend? 

Alweer intussen achterhaalde repliek 

Schepen De Muylder begon als naar gewoonte met 

een omslachtige uitleg zonder inhoud.  

“Bij de start van deze legislatuur werd ik 

geconfronteerd met een persartikel waarin stond 

dat de Lennikse kern doodbloedde. Dat lag aan de 

werken, de economische crisis, een gebrek aan 

parkeerplaatsen en veel omrijden. Ik heb naar 

oplossingen gezocht. Ik heb de hogere overheid 

gecontacteerd en de provincie liet voor elke 

gemeente een studie uitvoeren. We kregen van de 

provincie € 2.550 voor de aanduiding van de 

parkings. Een ander handelsversterkend project is 

door de provincie niet weerhouden. Het 

Agentschap Ondernemen zou ook zo een initiatief 

zijn. Het gaat daar over gigantische bedragen 

waarmee bijvoorbeeld industriegronden kunnen 

aangekocht worden. Uw project is veel te 

kleinschalig”, beweerde schep 

Het gaat bij deze subsidies van het Vlaams Gewest 

helemaal niet om industrietoestanden. De 

gemeente heeft helemaal geen dossier ingediend. 

Volgens schepen De Muylder moeten de 

subsidiedossiers zeer grondig onderbouwd zijn, wat 

alweer helemaal niet klopt. 

Laksheid wordt bewezen 

Het bestuur heeft tot € 60.000 euro laten liggen, 

een aantal voorbeelden van goedgekeurde 

dossiers: 

• Lier zet in op kwalitatieve geschenkbonnen die bij 

handelaars kunnen ingeruild worden: € 15.000 

• Sint Katelijne Waver wil een detailhandelsstudie 

uitvoeren door een extern expert: € 11.100 

• Heers wil met lokale partners hartverwarmende 

activiteiten organiseren bij Halloween: € 4.410 

• Dendermonde wil met het project figuren in led-

kerstverlichting plaatsen: € 14.325 

Deze voorbeelden tonen aan dat het een quasi 

evidentie is dat we subsidie zouden ontvangen 

hebben. Het is ook een flagrante leugen dat het 

enkel diende om industrieterreinen te verfraaien. 

Fried 



Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

 Jul 2014 - Toegankelijkheidscharter sneuvelt onder dictaat 

15 

Tijdens de gemeenteraad van juni verzocht onze 

fractie de voltallige gemeenteraad in te stemmen 

met het opmaken van een charter. Een charter met 

richtlijnen voor elke nieuwbouw, verbouwing en 

activiteit in Lennik. Met dit charter zou de gemeente 

zich verplichten om er te allen tijde voor te zorgen 

dat Lennik op quasi elke plaats bereikbaar is, ook 

voor minder- en andersvaliden, ouders met 

kinderen, ...  

Toegankelijk over de ganse lijn 

Nog meer dan ‘fysieke bereikbaarheid’ ijvert dit 

charter voor een mentaliteitsverandering. Het doel 

is om bij wat er ook ondernomen wordt in Lennik 

telkens de oefening gemaakt wordt: Is dit 

toegankelijk voor iedereen? Hebben we rekening 

gehouden met elke Lennikenaar? 

Momenteel komen heel wat mensen die moeilijker 

te been zijn niet meer buiten. Eén van de redenen 

is dat Lennik en vooral de handelszaken niet of 

moeilijk toegankelijk zijn. Dat dit charter een 

toegevoegde waarde is voor Lennik, blijkt uit vele 

factoren: 

• Het aantal 80-plussers is in 10 jaar tijd 

verdubbeld 

• Er is een nieuw woon- en zorgcentrum en de 

serviceflats werden uitgebreid 

• Lennik huisvest zorgcentra voor anders- en 

mindervaliden (Zonnestraal, MPC, beschuttende 

werkplaats) 

• Een kinderwagen hanteren is niet bij elke 

handelaar een vanzelfsprekendheid 

• Een aantal openbare plaatsen zijn amper 

bereikbaar voor iedereen, bibliotheek, pas 

heraangelegd dorpscentrum van Gaasbeek, … 

• De meerderheid van de handelaars is zelf 

vragende partij om iets te doen, maar een 

hellend vlakje aanleggen mag niet door de 

gemeentelijke reglementering. 

Deze regelgeving kan dus veranderen, indien het 

bestuur een beetje goede wil toont. Ook voor 

activiteiten kan dit charter zijn dienst bewijzen: 

• Is het feestprogramma voor de Lennikse feesten 

voor iedereen toegankelijk? Is er rekening 

gehouden met iedereen? 

Schepen mag vuile werk opknappen 

Schepen Yves De Muylder (CD&V) begreep de 

vraag niet voldoende want antwoordde volledig 

naast de kwestie. Hij had het enkel over de 

mobiliteitsstudie die aan de gang was. Vervolgens 

heeft hij gevraagd om het dossier door te verwijzen 

naar de Begeleidingscommissie en heeft aan de 

leden van de meerderheid gevraagd om ‘neen‘ te 

stemmen. 

Hij werd door het bestuur opgeofferd om de 

kastanjes uit het vuur te halen en de ‘neen’ te 

verkondigen. 

Het bewees meteen dat de burgemeester en 

schepenen het hoegenaamd niet begrepen hebben 

dat het voorstel veel verder gaat dan wat aan-

passingen aan het wegdek. 

. Het toegankelijkheidscharter gaat over het 

stilstaan bij "toegankelijkheid" in de brede zin van 

het woord. 

• Kan een rolstoel hier binnen?  

• Kunnen ook mensen met een beperking 

deelnemen aan de activiteiten? 

• Zijn aankondigingsbordjes groot genoeg 

geschreven voor slechtzienden? 

• Hebben we rekening gehouden met alle 

Lennikenaren? 

• … 

Opschorting om even stoom af te laten? 

Na de introductie van dit voorstel werd de 

gemeenteraadszitting opgeschort op vraag van oud 

burgemeester Willy De Waele. Waarom is ons nog 

steeds onduidelijk. Nadat de meerderheid in het 

kantoor van de burgemeester verdween, kon men 

de leden van de meerderheid onderling horen 

roepen en tieren. 

Overduidelijk was er dus grote onenigheid ontstaan 

naar aanleiding van dit punt. We weten dat er heel 

wat meningsverschillen bestaan binnen het 

bestuur. Was dit het punt dat het water deed 

overkoken? 

Fried 
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Toen nadien de burgemeester met een 

onnatuurlijke stem en blik kwam verwoorden dat ze 

begrip hadden maar dat ze toch het voorstel niet 

zouden goedkeuren, woelde het ongeloof door de 

raadszaal.  

Het magere tegenvoorstel waarin de burgemeester 

iedereen uitnodigde op de gemeentelijke 

begeleidingscommissie Mobiliteit voor de opmaak 

van een “gezamenlijk gedragen voorstel inzake 

toegankelijkheid” is beschamend.  

Terecht verzette fractieleider van N-VA – Lennik² 

Geert De Cuyper zich tegen deze manier van 

werken: Eerst stemt de gemeenteraad (hoogste 

orgaan in de gemeente) over de tekst van het 

charter en keurt desbetreffend een tekst goed. 

Nadien wordt dit charter naar de begeleidings-

commissie en andere doelgroepen verzonden die, 

in uitvoering van het charter, acties voorstellen. 

Een gemiste kans voor Lennik  

Iedereen weet dat zowat alle leden van de 

meerderheid het individueel roerend eens waren 

met dit voorstel, maar de individu’s moesten zich 

neerleggen bij het dictaat van het College dat niet 

kan of wil aanvaarden dat vanuit de gemeenteraad 

goede voorstellen komen. Men koos niet voor de 

menselijkheid maar voor het politieke spel. 

Des te pijnlijker omdat er bij de aanvang van dit 

agendapunt net gevraagd werd om bij dit voorstel 

de politieke spelletjes achterwege te laten. 

Spijtig dat vele Lennikenaren nu het slachtoffer 

zullen zijn van het feit dat het voorstel niet unaniem 

werd goedgekeurd waardoor bij voorrang zou 

kunnen gestart worden met aanpassing van de 

gemeentelijke reglementering ter zake en het 

opstellen van actieplannen. 

Op deze manier mevrouw de Burgemeester? 

Ik hoor mevrouw De Knop nog verkondigen net na 

de moeder aller verkiezingen dat ze "iedereen 

succes wenste om samen, boven de partijpolitieke 

grenzen heen, onze gemeente en het Pajottenland 

verder sterker te maken”. 

Samen met de Lennikenaar druk ik mijn schaamte 

uit, plaatsvervangende wel te verstaan! 

. 

Fried 
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Traditiegetrouw stond er op dinsdag van de 

Lennikse feesten het ‘seniorenfeest’ op de agenda. 

Deze editie werd goed gesmaakt, zo hoorden we 

van de senioren zelf. Vooral ook van de animatie 

die er dit jaar te beleven viel. Dat is uiteraard fijn en 

positief nieuws.  

En toch … 

 De gemeente heeft dit jaar in totaal € 2.705,00 

bespaard tegenover vorig jaar: 

o € 1.472,00 voor de artiest (Vorig jaar kostte de 

artiest € 1.822,00 en dit jaar was dat € 350,00) 

o € 1.233,00 voor de traiteur (Vorig jaar kostte de 

warme maaltijd € 24,50 per persoon, dit jaar 

was dat € 19,95) 

 Per deelnemer maakt dit € 11,25 

En toch hebben de Lennikse senioren hetzelfde 

bedrag als vorig jaar, € 17,00 moeten betalen. Had 

men dit rechtvaardig doorgerekend aan onze 

senioren dan hadden ze slechts € 5,75 per persoon 

moeten betalen voor de hele namiddag. 

Wat gebeurde met het vrijgekomen budget? 

Het budget dat weggehaald is bij de organisatie van 

het seniorenfeest is versast naar andere 

evenementen tijdens de Lennikse feesten. 

Alle evenementen van de Lennikse feesten zijn 

gratis, behalve dat voor onze eigen senioren. We 

pleiten absoluut niet voor een ‘gratis politiek’, maar 

een beetje correct zijn is het allerminste wat je van 

een gemeentebestuur mag verwachten. 

We begrijpen nu ook waarom de verantwoordelijke 

schepen Yves De Muylder op de vorige gemeente-

raad weigerde om te antwoorden op de vragen. We 

vroegen duidelijkheid in de cijfers maar kregen een 

njet. De lijst was er wel degelijk, doch weigerde de 

schepen die te geven. Die hebben we pas 3 weken 

later gekregen. 

Vestzak-broekzak is het juiste begrip  

Om de dubbelzinnige besteding van geld aan 

artiesten te camoufleren is er een soort constructie 

opgezet met de deelnemende verenigingen. Ging 

de gemeente niet de tering naar de nering zetten?  

De artiesten die optraden op de andere activiteiten 

van de Lennikse feesten werden eerst betaald door 

de (bevriende) verenigingen die de activiteiten 

organiseerden. Vervolgens werd de factuur 

simpelweg aangeboden aan de gemeente, waar 

deze onmiddellijk werd goedgekeurd en betaald. 

Om deze kost te kunnen dragen moest en zou er 

grondig bespaard worden op het seniorenfeest. De 

inkomsten dienden echter gevrijwaard te worden.  

De senior betaalt de rekening 

Deze constructie zorgde er dus voor dat de senior 

de artiesten betaalde die de andere feestjes tijdens 

de Lennikse feesten opfleurden. 

Raak 

Op de vorige seniorenraad zei één van de 

raadsleden treffend dat het misschien zinvol is om 

op zijn minst het bedrag dat de gemeente minder 

uitgegeven heeft extra te besteden aan subsidies 

voor verenigingen, een heel mooi voorstel!  

Wat denkt u ervan, schepen De Muylder? Of krijgen 

we opnieuw te horen “daar wil ik niet op 

antwoorden!”? 

Fried 
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Een aantal openbare gebouwen zijn in Lennik nog 

steeds niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, 

rollators, kinderwagens en ouderen. In heel wat 

gevallen heeft dat te maken met een (te) hoge 

drempel. Het grootste deel van de handelszaken 

kampen met hetzelfde probleem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote nood 

Lennik huisvest meerdere en grote zorgcentra voor 

anders- en mindervaliden (Zonnestraal, MPC Sint-

Franciscus, beschuttende werkplaats, …). Navraag 

bij deze centra leert ons dat vandaag een aantal 

mensen in deze centra niet mee kan op de 

broodnodige wandelingen omwille van het niet 

toegankelijk zijn van handelszaken en openbare 

gebouwen. Het nieuwe woon-zorgcentrum zal het 

aantal betrokken mensen verhogen. 

Momenteel schenkt de gemeente geen enkele 

aandacht aan dit probleem. Bij herhaaldelijke 

vragen tijdens de gemeenteraad wordt steeds 

hetzelfde antwoord gegeven: “Er zal rekening mee 

gehouden worden”. Concreet gebeurt er echter 

niets. 

OCMW kan het wel 

De oplossing is snel en goedkoop te 

verwezenlijken! 

Dat bleek ook bij de laatste seniorenraad op 13 

oktober 2014. Noodgedwongen diende er voor 

deze raad uitgeweken te worden naar het OCMW 

gebouw aan de Frans van der Steenstraat. Groot 

was de verbazing en mijn appreciatie toen bleek 

dat het OCMW een drempelhulp had aangeschaft 

om de hoge trede te overbruggen. Een schitterend 

initiatief voor een luttele € 49,95.  

We willen de medewerker die het initiatief nam van 

harte bedanken voor deze snelle en goedkope 

oplossing. 

Doe er iets aan 

N-VA – Lennik² stelt voor een 20-tal drempelhulpen 

aan te schaffen. 

• Deze platen kunnen dankzij het handvat 

makkelijk geplaatst en verwijderd worden. 

• Inzetbaar voor elk openbaar gebouw, de vele 

festiviteiten (Lennikse Feesten, Dolle Dagen, …). 

N-VA – Lennik² wou ook de handelaars en elke 

burger de kans geven in te tekenen op een 

gezamenlijke aankoop van dergelijke plaat. 

Het bestuur ziet er geen graten in 

Tijdens de gemeenteraad van november werd dit 

voorstel door de voltallige meerderheid 

weggestemd. 

. 

Fried 
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In de Kwadraatraad worden de bevoegdheden 

toegewezen en verdeeld onder alle leden van de 

fractie. 

Door deze verdeling is het ons mogelijk om 

gedetailleerd onderwerpen op te volgen en met 

kennis van zaken te oordelen over bestuursdaden 

van het schepencollege. 

Professionalisme 

Deze professionalisering houdt in dat de kwaliteit 

van de oppositievoering verbetert en er een heel 

gedetailleerde en overzichtelijke opvolging gebeurt. 

Deze verdeling houdt natuurlijk niet in dat onze 

gemeenteraadsleden zich eng gaan vastbijten in 

hun onderwerpen. Leden van de Kwadraatraad 

zullen hun geest ook open houden voor 

onderwerpen die niet onder hun bevoegdheid vallen 

om zo collega's bij te staan indien nodig. 

Aangezien onze fractieleden geen medewerkers of 

ambtenaren ter beschikking hebben ter 

ondersteuning en administratie worden een aantal 

complexe verantwoordelijkheden aan meer dan één 

raadslid toebedeeld. 

De verdeling van de bevoegdheden werd in een 

overzichtelijke tabel gegoten en is terug te vinden 

op volgende pagina, deze zal in elke Lennikse 

Tribune verschijnen. 

Indien u ideeën, opmerkingen of klachten hebt 

aangaande één van de vermelde bevoegdheden 

kan u in de toekomst telkens onmiddellijk contact 

opnemen met de betrokken persoon van de 

Kwadraatraad of via Info@LennikseTribune.be 
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Erik 

Wim Durang vervangt vanaf 26 januari 2015 tijdelijk gemeenteraadslid Jasper 

De Bruyn. 

Wim is 42 jaar en reeds decennia lang actief bij Lennik² (vroeger LENNIK2000) 

en tal van Lennikse adviesorganen en culturele organisaties. 

Jasper De Bruyn verlengt zijn onbeschikbaarheid wegens studieverblijf in het 

buitenland 

We wensen Wim veel succes bij zijn intrede in de Kwadraatraad. 

 

Geert 

Gun Mignon vervangt vanaf 26 januari 2015 definitief gemeenteraadslid Fried 

Ringoot. 

Gun is 44 jaar en reeds twintig jaar actief bij Lennik² (vroeger LENNIK2000) en 

tal van Lennikse verenigingen, hij stelt ook sinds juni 2013 maandelijks De 

Lennikse Tribune samen. 

Fried is verhuisd, zoals eerder in deze Lennikse Tribune beschreven. 

We wensen Gun veel succes bij zijn vast zitje in de Kwadraatraad. 
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We willen via De Lennikse Tribune de 

Lennikenaar een platform aanbieden om 

creatieve ideeën, weetjes, grieven, ... over en 

door Lennik wereldkundig te maken, dit kan 

via mail naar: 

Info@LennikseTribune.be 
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