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Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de tweeëntwintigste editie van onze
digitale nieuwsbrief De Lennikse
Tribune.

Gemeenteraad

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
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Kwadraatraad als schaduwkabinet

In deze editie:

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

• Elke maand De Lennikse Tribune!
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• Het bestuur laat zich ringeloren door de Fransen

5

• De afvalproblematiek volgens Schepen Heidi Elpers

6

Ook in het Britse parlement wordt het
principe gebruikt waar de oppositie
een schaduwkabinet opricht om de
regering op te volgen.

• Beheer sporthal Jo Baetens kan véél beter

7

• Veilige inrichting voorrangsverkeer herstellen

8

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.

• Voorzitter vervroegt zitting omdat hij er niet kan zijn
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• Nieuwe initiatieven tegen zwerfvuil?
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• Tijdelijke Schoolstraat aan het Sint-Godelieve-instituut

12

• Opnieuw cultuuruitstappen

13

• Nomenclatuur in de gemeentehuishouding

14

• Cultuurambassadeur van de gemeente Lennik

15

Een Tribune als aanspreekpunt
voor de Lennikse burger

De Kwadraatraad bestaat uit de volgende leden:
Onze gemeenteraadsleden:

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.

•

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:

JAARGANG 2015- NR 3

•

Chris Van Belle

Chris.VanBelle@lenniksetribune.be

•

Ernest Vankelecom

Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be

•

Viviane Tielemans

Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Januari 2015

Gun

Februari 2015
Maart 2014

April 2014

Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

Augustus 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

December 2014
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Het bestuur laat zich ringeloren door de Fransen
Het bestuur (Open VLD en CD&V) doet geen
enkele inspanning om op eigen initiatief het
electriciteitsverbruik
in
de
gemeente
te
verminderen. Er wordt geen enkel duurzaam
initiatief genomen om via alternatieve of
hernieuwbare energiebronnen de totale factuur van
de Lennikse bevolking te verminderen.

Geert

praktijk geen enkele zeggenschap want Electrabel
behoudt een aandeel van 50% en de overige 50%
wordt onder een massa aandeelhouders verdeeld.

Ondanks het feit dat er deze winter een
mogelijkheid tot black out was aangekondigd en
ondanks het feit dat onze fractie op verschillende
gemeenteraden het College verzocht heeft
bijvoorbeeld reeds de enorme lichtstralen rond de
sporthal minstens te halveren en de verlichting op
de Lange Tramweg en de Dorekenstraat en
Lindenveldweg ’s nachts (tussen 00:00 en 6:00) uit
te schakelen, heeft het College geen enkel initiatief
genomen.
Wind4Flanders of Flanders Wind
Op de agenda van de gemeenteraad van februari
2015 stond op verzoek van FINILEK een punt
geagendeerd om voor een bedrag van € 50.000 te
participeren in een investering in Wind4Flanders,
een financieringsvehikel opgericht door Electrabel.
Wind4Flanders wordt voor de helft gefinancierd
door Electrabel zelf en voor de helft door andere
financieringsverenigingen. De naam Wind4Flanders
is puur gekozen om de besturen van Vlaamse
gemeenten om de tuin te leiden, in Lennik is men er
alvast in geslaagd.

Er zijn zinvolle alternatieven
N-VA - Lennik² stelt voor dat de gemeente Lennik
het gemeenschapsgeld afkomstig van de Lennikse
burgers via FINILEK inzet om ten eerste haar eigen
burgers te begeleiden om energie te besparen in de
eigen woning via individueel energieadvies en
gerichte financiële ondersteuning voor die
doelgroepen die dit het meest nodig hebben via
een sociale energiepremie.

FINILEK vraagt om met ons geld (de nettarieven
die we betalen via onze energierekeningen) via de
gemeente een extra investering te doen in dit
Electrabelvehikel en dit met het oog op de
ontwikkeling van privé windenergieprojecten.
Projecten waar lokale burgers geen enkele
inspraak hebben, geen zeggenschap in het beheer
en dus geen enkele regionale meerwaarde.

Met € 50.000 kunnen jaarlijks ongeveer 250
Lennikse gezinnen intensief begeleid worden om
de woning veel energiezuiniger te maken.
Ten tweede stelt N-VA - Lennik² voor dat de
gemeente
Lennik
erover
waakt
dat
gemeenschapsgelden niet worden aangewend voor
privé-investeringen zoals uitgevoerd door de groep
Suez via Electrabel. N-VA - Lennik² wil dat deze
gemeenschapsgelden worden ingezet om een
maximale
democratische
en
financiële
betrokkenheid van al haar inwoners bij (bij voorkeur
eigen) hernieuwbare energieprojecten (via echte
coöperatieven) te realiseren.

Paris s’éveille
De winst van deze investering in Wind4Flanders
met
gemeenschapsgeld
via
FINILEK
zal
rechtstreeks naar een hoofdkantoor in Parijs
vloeien. De Fransen gaan weer tevreden zijn. De
gemeenten zelf hebben bovendien ook in de
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De afvalproblematiek volgens Schepen Heidi Elpers
In dit artikel dat op 9 maart verscheen in Persinfo
liet schepen voor milieu Heidi Elpers (CD&V) zich
opmerken op de manier zoals wij ze intussen al een
tijdje gewend zijn: tegenstrijdigheid troef.

Gun

eigen vuilniszakken. De gemeente had reageerde
niet op e-mails meldt de natuurvereniging.
De Frans Devoghellaan, Oude Geraardbergsestraat,
St-Barbarastraat,
Opperbusingenstraat,
Katteklauwstraat, Hemelveldweg, Busingenstraat,
Ten Ham en twee voetwegen liggen er nu véél
properder bij, zonder hulp van de gemeente.

Enerzijds ontkent schepen Elpers (CD&V) tijdens
afgelopen gemeenteraad ten stelligste dat de
gemeente er vuil bij ligt en anderzijds kondigt ze
een aantal dagen later fier het resultaat aan van de
opkuis van 1 plein en 2 straatjes in het centrum van
Lennik: 9 volle zakken met weggegooid afval.

Pers blijft hoogste beleidsdoelstelling
Het artikel in Persinfo toont nog maar eens aan dat
de pers halen de hoogste beleidsdoelstelling blijft
van dit bestuur, zelfs indien die voor de volle 100%
indruist tegen wat eerder op de gemeenteraad is
gemeld.

In één en hetzelfde artikel laat schepen Elpers twee
totaal strijdige statements noteren, maar zoals
eerder gemeld zijn we dit intussen gewoon.
Schepen Elpers is alweer tegenstrijdig²

Het bestuur tracht met alle mogelijke middelen
persberichten te scoren.

Op 8 maart kwam CD&V Lennik plots op de
proppen met een oranje ploegje om onverwacht
precies aan te tonen dat wat schepen Elpers zelf
verkondigd had tijdens de gemeenteraad, niet
correct was.

Ook wantoestanden bij het containerpark
Op dezelfde gemeenteraad werd door Kristien Van
Vaerenbergh ook de patstelling aangekaart die
heerst in het contract met het containerpark in
Pepingen. Reeds anderhalf jaar (!) wordt er
gepraat, of beter niet gepraat met alle
organisatorische en financiële gevolgen van dien.

“Het resultaat is spijtig genoeg 9 volle zakken met
weggegooid afval”, zei milieuschepen Heidi Elpers.
De gemeenteraad
Op de gemeenteraad van maandag 23 februari
vroeg gemeenteraadslid Erik O schepen Elpers of
ze wat van plan was met de vuile toestand waarin
de gemeente zich bevindt. Vroeger werden er
opruimacties gehouden in samenwerking met de
scholen, milieu- en jeugdverenigingen maar deze
acties werden afgevoerd zonder enig alternatief.

De financiële gevolgen voor Pepingen (met CD&V
burgemeester) voor 2013 zien er als volgt uit:

Milieuschepen Heidi Elpers betwistte dat de
gemeente er vuil bij lag. “Als er meldingen zijn,
gaan de gemeentearbeiders de sluikstorten
onmiddellijk opruimen. U kan de mensen, die
klachten hebben, zeggen dat de gemeente een
meldpunt heeft”, antwoordde ze.

In haar reactie kondigde schepen Elpers aan dat de
onderhandelingen vlotten, traag maar gestaag en
dat het huidige contract tussen de gemeenten
Pepingen en Lennik nog tot 2022 van kracht is.

• Mislopen subsidie weegbrug: € 10.125
• Mislopen subsidie milieubeleidsplan: € 20.000
• Mislopen inkomsten containerpark met weging
in:+ € 25.000

Wanneer fractieleider Geert De Cuyper vroeg
waarom er dan reeds gesprekken met Ternat waren
opgestart over het gemeenschappelijk gebruik van
hun containerpark, wilde schepen Elpers helemaal
geen informatie meer geven.

MOL maakt schoon zonder hulp gemeente
Intussen heeft ook Natuurpunt MOL deel genomen
aan de zwerfvuilcampagne. Van de gemeente
kreeg zij echter geen hulpmiddelen. MOL deed dit
zonder grijpers en met eigen handschoenen en
6
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Beheer sporthal Jo Baetens kan véél beter

Erik

Sinds 1 maart 2015 is er opnieuw een uitbater van
de cafetaria van het Gemeentelijke Sport- en
Ontmoetingscentrum sporthal Jo Baetens. We
wensen deze mensen veel succes en hopen dat ze
hun steentje kunnen bijdragen in het verbeteren
van het beheer van de sporthal.

toekomstige uitbater van de cafetaria € 300 per
maand betalen om de sporthal ‘na te kijken’.

Problemen stapelen zich op

1. Het appartement in de sporthal renoveren (35
jaar is hier niets aan gebeurd). We denken aan
een nieuwe keuken en aan eenvoudige
renovatie zoals behangen en het herstellen van
kleine
ongemakken.
Met
het
reeds
gebudgetteerde bedrag van € 50.000 kan er
heel veel gerealiseerd worden.

Voorstel ter verbetering
Onze fractie kon dit non-beheer niet aanzien en
deed de volgende voorstellen:

Toen de vorige uitbater in de maand mei van vorig
jaar liet weten dat hij wegens gezondheidsredenen
de uitbating op het einde van het jaar zou
stopzetten, liet de meerderheid dit dossier nog een
tijdje aanmodderen. Plots was het te laat en was er
geen tijd meer om een uitbater te vinden. Het was
dan ook een probleem om de sporthal 's ochtends
te openen en 's avonds te sluiten. Enkele
sportclubs kregen de sleutel mee om er toch maar
voor te zorgen dat er afgesloten werd. 's Ochtends
zou het gemeentepersoneel openen en enkele
avonden werd de sporthal door een privéschoonmaakploeg afgesloten.

2. Het appartement gratis ter beschikking stellen
van de uitbater van de cafetaria. Wanneer de
sporthal wordt bewoond is de sociale controle
groter en is het ook aantrekkelijker om de
cafetaria uit te baten. Vroeger woonde de
uitbater in het appartement, waarom zou dit nu
niet meer kunnen. Meteen bespaart men ook de
€ 300 per maand.

N-VA – Lennik² kaartte dit reeds eerder aan

3. Dringend een plan opstellen om het materiaal in
de sporthal te vernieuwen of te herstellen.

Reeds in oktober vorig jaar meldde onze fractie dat
er een gebrek aan investering was in de sporthal.
Verschillende malen viel de centrale verwarming
uit, waren de douches niet in orde en het materiaal
niet onderhouden. Tevens zijn een groot aantal
tafels en stoelen in de feestzaal dringend aan
vervanging toe.

4. Dringend een plan opstellen om het materiaal in
de feestzaal te vernieuwen of te herstellen.
Verenigingen die een festiviteit organiseren
moeten zowat elke stoel controleren om te
vermijden dat gasten hun kledij zouden
beschadigen bij het gebruik ervan.

In januari kregen we te horen dat er € 50.000 werd
voorzien om de cafetaria te verplaatsen naar een
ander gedeelte van de feestzaal. We waren met
verstomming geslagen. Tevens ging men de

Bestuur blijft doof voor noden
Het college verwees, zoals verwacht en naar
gewoonte, de voorstellen naar de prullenmand.
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Veilige inrichting voorrangsverkeer herstellen
In het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente
Lennik is er een algemene voorrangsregeling
bepaald voor het centrum-uitrijdend verkeer. In
deze visie wordt het centrum-inrijdend verkeer
afgeremd,
om
de
verkeersveiligheid
en
leefbaarheid in het centrum te vrijwaren.
Daartoe werden sinds jaren vertragende en
vernauwende wegelementen geïnstalleerd, alsook
voorrangsaanduidingen, op invalswegen als de
Frans Van der Steenstraat, Negenbunderstraat en
Gustaaf Breynaertstraat.
Voor de Lennikenaren is deze voorrangsregel
makkelijk te onthouden en toe te passen. Maar niet
enkel Lennikenaren rijden op de Lennikse wegen.
Om verkeersconflicten of onveilige situaties te
vermijden, zijn zeer duidelijke wegaanduidingen
dus van groot belang.
Daarom vroeg N-VA – Lennik² dat het College de
verkeersinrichting controleert en waar nodig
herstelt.
Leesbare verkeersborden
Op het gedeelte van de Frans Van der Steenstraat
tussen de Zwartenbroekstraat en de Frans
Luckstraat zijn een aantal wegversmallingen met
voorrangsregeling waar men dient te slalommen.
Ten minste één van de vaste voorrangsborden B13
en B21 (verkeersbord met enerzijds een rode en
anderzijds zwarte of witte pijl) is zodanig afgebleekt
door zonlicht dat de kleuren rood en wit nog
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.
Ook aan de Negenbunder- en Breynaertstraat vindt
men slecht zichtbare borden terug.
Aanduiding voorrang aan verkeersdrempels
Op het gedeelte van de Frans Van der Steenstraat
tussen de Markt en de Zwartenbroekstraat ligt een
drietal korte verkeersdrempels in het midden van de
weg. Ook hier geldt de voorrangsregeling. Maar op
de middelste ervan (tevens zwak verlicht bij
duisternis), ter hoogte van de Chiromeisjes-lokalen,
zijn de rood-witte aanduidingsborden op de vier
hoeken van de drempelinrichting al maandenlang
niet meer zichtbaar. Onderdelen liggen er gewoon
plat, of slordig ergens op de zijkant of ontbreken.
8

Wim

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Veilige inrichting voorrangsverkeer herstellen

Wim

Herstellen en omgeving schoonmaken
Op de Schapenstraat zijn de bestaande
wegvernauwende paaltjes intussen onvolledig,
gehavend, beschadigd en zo vuil dat ze niet meer
de bedoelde zichtbaarheid hebben
Antwoord: beterschap in de loop van 2015
Schepen Johan Limbourg (Open-VLD) antwoordde
dat de tijdelijke borden in de Frans Van der
Steenstraat tot nu toe een proefopstelling waren.
De gemeente gaat deze verplaatsbare borden
vervangen door vaste borden. Het actieplan voor de
vervanging van verkeersborden loopt gedurende dit
jaar. In een eerste fase werden tot nu toe de borden
‘Bebouwde kom’ vernieuwd.

De zichtbaarheid vormt hier het probleem. Zo is het
mogelijk dat bestuurders die niet vertrouwd zijn met
de omgeving verrast worden door de hindernis of
zelfs op de rechthoekige betonnen afbakening
botsen. Lennik heeft al slechte ervaringen met
valpartijen…
Door het ontbreken van vaste verkeersborden zijn
de voorlopige voorrangsaanduidingen aan deze
drempels
verdwenen,
en
wordt
het
voorrangsprincipe dus niet afgedwongen zoals
bedoeld.

Veiligheid prioriteit in Lennik?
Een maand na onze melding liggen
waarschuwingsborden nog steeds neer.

de

Eén van de borden versperde zelfs even de
fietsstrook naast de drempel. We vernamen dat de
schepen niet blij was met deze vragen en toestand,
maar zelfs een eenvoudige snelle aanpassing is
blijkbaar dan ook niet mogelijk.

Daarom graag de aanduiding met voorrangsborden
en
waarschuwingsborden
herstellen,
liefst
duurzaam, en eventueel betere verlichting
onderzoeken.
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Voorzitter vervroegt zitting omdat hij er niet kan zijn
Rangorde van de raadsleden dd 23 februari 2015 (anciënniteit)

Gun

Agenda

Tijdens de gemeenteraad van januari 2015 deelde de voorzitter van de
gemeenteraad Koenraad Ameys mee dat de gemeenteraadzitting van
april zou verschoven worden van 27 april naar 20 april omdat hij om
professionele redenen niet aanwezig kan zijn.
Een ietwat rare mededeling vonden we. Het is niet omdat één van de
leden van de gemeenteraad niet aanwezig kan zijn dat dit ook een
wijziging van de datum tot gevolg moet hebben. Bij afwezigheid van de
voorzitter is het de hoogste in rang van de rangorde van de raadsleden
die het voorzitterschap overneemt. Nadat Wim Durang (N-VA –
Lennik²) tijdens de gemeenteraad van januari zijn eed had afgelegd
werd een nieuwe rangorde goedgekeurd. Willy De Waele (Open-VLD)
zou waarnemend voorzitter worden bij afwezigheid van de voorzitter.
Blijkbaar voelen burgemeester Irina De Knop (Open-VLD) en de
voorzitter Koenraad Ameys (Open-VLD) zich daar niet comfortabel bij
en verplaatsen ze liever de zitting.
Toekomstige verdagingen
We hebben intussen bij onze fractie geïdentificeerd dat de komende
maanden een aantal van onze leden niet kunnen aanwezig zijn op een
gemeenteraad. Mogen wij de voorzitter dan ook vragen om zittingen te
verdagen?
10
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Nieuwe initiatieven tegen zwerfvuil?
Onze gemeente Lennik ligt er vuil
bij. Dit is geen praat van de
oppositie,
gewoon
een
vaststelling. Reeds verschillende
malen werden onze raadsleden
hierover
aangesproken.
We
constateren ook bijna dagelijks
dat de gemeente dringend een
opruimactie nodig heeft.

aangekondigd
te
zullen
meewerken aan het voorstel.
MOL heeft een actie uitgevoerd
zonder de ondersteuning van de
gemeente die beloofd was.
CD&V en Open-VLD hebben
intussen opgeruimd zonder de
hulp van Lennikenaren.

Zwerfvuilacties afgeschaft
Tijdens de vorige legislatuur,
werden er "kuisacties" opgezet in
samenwerking met scholen en de
natuur- en jeugdverenigingen,
doch deze acties werden door
het huidige bestuur afgevoerd
zonder enig alternatief.
Toch enig initiatief
Na eerdere vragen van onze
fractie deed het bestuur na twee
jaar dan toch een oproep aan de
verenigingen en Lennikenaren
om mee te helpen het zwerfvuil
te ruimen. Verenigingen werden
per brief aangeschreven en via
het infoblad werden vrijwilligers
aangesproken.
Alweer een mager beestje
Tijdens de interpellatie op de
laatste gemeenteraad bleek de
schepen van milieu Heidi Elpers
(CD&V) niet te kunnen meedelen
hoeveel verenigingen reageerden op deze oproep. De schepen
was reeds een week op de
hoogte van deze vraag en had
zich perfect kunnen informeren.
De manier waarop de schepen
reageerde toont aan dat de
respons beperkt was.
Een
aantal
scholen
en
verenigingen hebben intussen
11
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Bent u bereid?

Indien we genoeg Lennikenaren
kunnen verzamelen willen we
zelf een extra opruimactie op
poten
zetten.
Bent
u
geïnteresseerd, laat het ons
weten:
info@lenniksetribune.be
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Tijdelijke Schoolstraat aan het Sint-Godelieve-instituut

Gun

Het gemeentebestuur hield op 9 maart een
informatievergadering over de optimalisering van
de mobiliteit aan het Sint-Godelieve-Instituut. Een
zestigtal burgers was komen opdagen. In de
vragenronde werden vele vragen gesteld.

Ninoofsesteenweg. Het verkeer dat naar Lennik
rijdt wordt dagelijks gedurende een halfuur of meer
afgeleid
langs
de
Processiestraat
en
Kruiskouterstraat. De school dient zelf dagelijks
twee maal de nadaraanduidingen te verplaatsen.

Burgemeester De Knop (Open VLD) leidde de
vergadering in, waarna schepen van mobiliteit De
Muylder (CD&V) aan de hand van een presentatie
het plan voorstelde. Hij antwoordde ook op een
deel van de talrijke vragen achteraf, af en toe
bijgestaan door de mobiliteitsambtenaar en iemand
van de politie. De presentatie op zich vertoonde
een aantal tekortkomingen, o.a. :

Maart dus

• Via foto’s werden een aantal verkeersproblemen voorgesteld maar deze foto’s werden
niet in Lennik gemaakt dus niet representatief
• Diverse afbeeldingen waren te klein en
onduidelijk en dus niet goed te volgen
• Een exacte implementatiedatum werd niet
vermeld en kan volgens de presentatie zelfs in
het verleden liggen
• Niet alle vragen werden beantwoord, een deel
kon niet worden gesteld wegens vroegtijdig
afsluiten van de bijeenkomst

Het publiek uitte ongerustheid over de effectieve
toepasbaarheid
van
de
maatregelen,
het
onverantwoord
rijgedrag
van
sommige
automobilisten, de gevaren voor fietsers in smalle
straten, het verwachte wildparkeren. Sommigen
hadden vragen rond de nieuwe eenrichtingen.

Het voorstel zou ingaan in maart, maar een
concrete datum is er niet, dit terwijl de voorstelling
van de presentatie plaats vond op 9 maart. Voor de
school zou het ook na de paasvakantie kunnen zijn.
Evaluatie volgt op het einde van het schooljaar.

Toepasbaarheid

Verscheidene mensen waren ook ongerust over de
veranderingen en vreesden nieuwe problemen. Ze
vroegen zich af of er wel nog een proefproject moet
komen dat voor de schoolomgeving zelf weinig
verschilt van de huidige proefregeling. Indien
controles al zouden kunnen starten bij het huidige
systeem wordt het beoogde doel al bereikt, zonder
alweer nieuwe wijzigingen.

Ontmoedigingsbeleid was reeds in voege
Er was reeds een ontmoedigingsbeleid voor het
parkeren vlakbij de school tijdens de spitsuren van
de school. Parkeren is op die ogenblikken niet
toegelaten, enkel stationeren.

De schepen maakte zich sterk dat de politie bij
gelegenheid zal komen controleren zodra de
nieuwe borden geplaatst zijn.

Fietsstraat, schoolstraat en eenrichtingsverkeer

Verhoogde complexiteit niet bevorderlijk

Een proefproject wordt opgestart waarbij een
fietsstraat wordt ingevoerd in een deel van de
Palokenstraat, een tijdelijke halve schoolstraat in de
Schapenstraat en een aanpassing van het
eenrichtingsverkeer in de Processiestraat en
Kruiskouterstraat.

Dit is alweer een voorstel van de bevoegde
schepen waar de complexiteit enorm toeneemt,
terwijl reeds meermaals bewezen is dat vooral
vereenvoudiging een positief effect heeft op de
verkeersstromen,
de
verkeersveiligheid,
de
efficiëntie.

Schapenstraat halve eenrichtings-schoolstraat

De invoering van nieuwe eenrichtingsstraten terwijl
daarover een enquête lopende is, daarenboven
opgezet door de schepen zelf, geeft geen blijk van
degelijk bestuur.

Er zou een "halve" schoolstraat ingevoerd worden
bij de avondspits aan de school wanneer auto's de
schoolkinderen opwachten. Tussen het kruispunt
met de Processiestraat/Tombergstraat en met de
Doelestraat wordt er dan op de Schapenstraat
eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de

De school is ook geen vragende partij voor alweer
een aanpassing. Een zoveelste gemiste kans.
12

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Opnieuw cultuuruitstappen

Tijdens de vorige legislatuur werd er met de
regelmaat van de klok een busuitstap naar theater
georganiseerd
of
een
huiskamervoorstelling
gehouden. Iedereen die eraan deelnam, herinnert
zich nog de uitstap naar het PSK (Paleis voor
Schone Kunsten) in Brussel, deze uitstap kon bijna
200 Lennikenaren warm maken.

Erik

Plomblom in Ninove. Dit jaar zou men willen in zee
gaan met de Westrand van Dilbeek.

GC Het Koetshuis
Onze fractie vroeg tijdens de gemeenteraad om dit
toch nog eens nader te bekijken en ook GC Het
Koetshuis in Strijtem-Roosdaal te betrekken in de
Cultuuruitstappen.

Gesubsidieerde uitstappen

Het Koetshuis ligt nagenoeg op de grens met de
gemeente Lennik en biedt een aantrekkelijk
aanbod. Bovenal maakt Roosdaal net als Lennik
deel uit van Pajottenland Plus en het maandelijkse
burgemeestersoverleg. Waarom zouden we dan
ook geen nauwere culturele band maken met onze
buurgemeente?

Om deze uitstappen te betalen kon het bestuur
beroep doen op subsidies van de Vlaamse
gemeenschap.
Het huidige bestuur zocht een makkelijkere weg en
stelde in 2014 in alle stilte een aantal gereserveerde
individuele kaarten met korting ter beschikking voor
voorstellingen in het Cultureel Centrum De

We wachten op een duidelijk antwoord.
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Nomenclatuur in de gemeentehuishouding
Nomenclatuur
betekent
in
het
algemeen
naamgeving. In veel bedrijven is een gedetailleerde
standaard structuur op poten gezet om tijdverlies bij
het opzoeken van documenten te vermijden, om de
efficiëntie, om algemeen de kwaliteit van werken te
verhogen.

Gun

geïnteresseerd zijn in een verbetering wordt hij
gegarandeerd overroepen.
Huidige benaming

Het is intussen ook door verschillende (grote)
bedrijven duidelijk gemaakt dat een duidelijk
structuur op alle niveaus in de dossiers en
documenten:
•
•
•
•

De snelheid in opzoeken verhoogt
De flexibiliteit verhoogt
De service naar de klant (de burger) verhoogt
De administratiekost drastisch verlaagt

Benaming van documenten
Bij het benoemen van documenten en deze te
bewaren is het heel belangrijk:
• Een overzichtelijke structuur te ontwikkelen in de
databank
waar
onderdelen
gemakkelijk
identificeerbaar zijn
• De documenten te benoemen op een
overzichtelijke en identificeerbare manier

• Verschillende nomenclatuur
• Complexe structuren
• Geen identificatie waarover het document
handelt
• Onoverzichtelijk, zeker bij grotere databanken

De overeengekomen benaming dient door iedereen
te worden gevolgd.

Mogelijke benaming

Huidige manier van werken
Tijdens de gemeenteraad van februari leerden we
van de secretaris dat de administratie van het
gemeentehuis
gebruik
maakt
van
een
databeheersysteem
dat
een
hele
resem
specificaties van elk document opvolgt. Dit zorgt
voor een efficiënte manier van werken binnen de
administratie.
Communicatie buiten het systeem
Eens een document uit de structuur van het
systeem wordt gehaald en bijvoorbeeld gemaild
(wat voor het gemeentebestuur bijna dagelijkse
kost betreft) of op een drager (USB-stick) geplaatst,
wordt het een verhaal van de bomen en het bos.

• Automatisch gesorteerd op onderwerp en op
datum
• Duidelijke identificatie van het onderwerp &
datum
• Overzichtelijke structuur

Ons voorstel om structuur te garanderen werd zoals
steeds door dit bestuur, weggestemd zonder veel
duiding.
Zelfs
indien
de secretaris
zou
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Cultuurambassadeur van de gemeente Lennik

Erik

De Kracht Van Cultuur
Lennik heeft een bloeiend cultuurleven en wij willen
dit blijven stimuleren. Niet alleen door het
waarderen van de verschillende verenigingen maar
ook door Lennikenaren die zelf wat te betekenen
hebben in de culturele wereld. Naast hun
persoonlijke bekendheid dragen zij ook bij tot de
naambekendheid van onze gemeente.

verschillende andere Vlaamse gemeenten.

Verdienstelijke culturele Lennikenaren

Aan deze titel hangt geen financieel voordeel. De
titel kan worden toegekend op voorstel van
tenminste 1/3 van de gemeenteraadsleden van de
gemeente Lennik. Hiertoe wordt een verzoekschrift
ingediend ondertekend door tenminste zeven
raadsleden.

Bij een vlugge telling komen we zeker al aan vijf
kandidaten voor deze titel. Vijf personen die in hun
vakgebied een grote bekendheid hebben in
Vlaanderen en daarbuiten.
Wel een beetje administratie

Door het wegvallen van het toekennen van het ereburgerschap, de volgende ere-burger kan er met het
nieuwe reglement maar komen in 2024, vonden we
dat er iets nieuws moest komen om onze
verdienstelijke culturele Lennikenaren te eren.

Zoals verwacht wenst deze meerderheid zijn eigen
verdienstelijke burgers geen hart onder de riem te
steken en verwierp ze het voorstel.

Daarom stelde onze fractie voor om de titel van
"Cultuurambassadeur van de gemeente Lennik" in
het leven te roepen, net zoals dit reeds bestaat in

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
15

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld
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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

Hoofdredactie: Gun Mignon
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