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Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de drieëntwintigste 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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Erik
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Chris
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In deze editie:
Kwadraatraad als schaduwkabinet

• Elke maand De Lennikse Tribune!
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Reeds bij het begin van deze
legislatuur groeide bij onze fractie het
idee om de Kwadraatraad op te
richten.

• Oprecht veel sterkte

4

• N-VA - Lennik² cyclede marathon voor goede doel
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• Budgettair geknutsel omzeilt autofinancieringsmarge
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• Verhuur Schepenbank niet reglementair

8

• Lennik mist de trein van de vooruitgang
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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.

JAARGANG 2015- NR 4

• Opvolging leemontginning in gehucht Vijverselen

11

• Een man van zijn woord?

12

• Reeds 2 jaar ruzie omtrent containerpark

13

• De variapunten van de gemeenteraad van 23 maart

14

• Gemeenteraad is maar een randgebeurtenis

15

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

Januari 2015

Februari 2015

Gun

Maart 2015
April 2014

Mei 2014

Juni 2014

Juli 2014

Augustus 2014

September 2014

Oktober 2014

November 2014

December 2014
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Oprecht veel sterkte
Op 25 maart vernamen we dat gewezen parlementslid
en gemeenteraadslid Joris Van Hauthem was
overleden.
Joris zetelde in de Kamer, de Senaat en in het Vlaams
Parlement, waar hij de fractie van zijn partij leidde van
2012 tot 2014.

Wij kennen Joris echter vooral sinds 2001 als
gemeenteraadslid in Lennik. Joris was steeds een
correcte persoon die opviel door zijn bekwaamheid en
grondige dossierkennis.
Joris werd opgevolgd door Filip Rooselaers, we
wensen Filip een goede inzet ten bate van de
Lennikse bevolking.

We wensen familie en vrienden oprecht veel sterkte.
N-VA – Lennik²
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N-VA - Lennik² cyclede marathon voor goede doel

Gun

De zevende Cycling Marathon
was opnieuw een succes.
Van 10:00 tot 22:00
Er werden 175 spinningfietsen in
de sporthal Jo Baetens opgesteld
die gedurende 12 uur bereden
werden door iedereen die zich
sportief wou uitleven ten voordele
van het onderzoek naar MuCo.
Inspiratiepunt BERT
De Cycling Marathon in Lennik is
een project van Inspiratiepunt
Bert ter nagedachtenis van Bert
Pierreux om op een sportieve en
dynamische manier de strijd aan
te gaan tegen Mucoviscidose.
Bert heeft deze strijd gedurende
24 jaar moedig gestreden.
Inspiratiepunt Bert wil via deze
Cycling
Marathon
zo
veel
mogelijk mensen bewust maken
dat er nog steeds mensen zijn die
dagelijks strijden om vrij te
kunnen ademen.

De Cycling Marathon in Lennik
wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Bert, maar ook
ten voordele van de Belgische
Vereniging voor de Strijd tegen
Mucoviscidose
en
het
Mucoviscidose centrum van het
UZ in Brussel.
10 sportievelingen
N-VA – Lennik² ondersteunde de
Cycling Marathon via inschrijving
op één van de sponsorformules.
5

N-VA – Lennik² vaardigde ook 10
sportievelingen af om gedurende
een uur via een Teampakket op
de 10 fietsen het beste van
zichzelf te geven.
N-VA – Lennik² is van mening dat
ze als lokale politieke beweging
dit soort activiteiten moet ondersteunen: dit is sport, dit is cultuur,
dit is engagement dit is
samenhorigheid, dit is Leven,
Liefde, Lennik.
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Budgettair geknutsel omzeilt autofinancieringsmarge
In de voorbije twee jaar heeft het bestuur (Open
VLD – CD&V) op regelmatige wijze berichten de
wereld ingestuurd met betrekking tot de
vernieuwing van de sporthal en de feestzaal van
het Sport- en ontmoetingscentum Jo Baetens.

Geert

werd geen budget opgenomen in het nieuwe
meerjarenplan 2015-2019.

In de notulen van de vergadering van het
schepencollege van 10 februari 2015 wordt vermeld
dat de gemeente Lennik aan de intercommunale
Haviland de opdracht wenst te geven om de
verbouwingswerken aan de sporthal te begeleiden
(projectbeheer,
veiligheidscoördinatie
verslaggeving van energieprestatie ) en dit voor een totaal
bedrag geraamd op +/- € 31.000.

Uit ons onderzoek blijkt dat deze informatie onjuist
en tegenstrijdig is. N-VA – Lennik² kan zelfs
aantonen dat het bestuur moedwillig bepaalde
uitgaven niet meldde in het budget van 2015 en in
het aangepast meerjarenplan voor 2015-2019.
Deze omzeilingen kunnen zware gevolgen hebben
voor het budget van de rest van de legislatuur.

Dit is het uiteindelijke bedrag dat de gemeente
Lennik aan Haviland zal moeten betalen. Een
raming van kostprijs van de werken werd hierin niet
opgenomen.

Plannen & Budget 2013
Begin 2013 werd medegedeeld dat men van plan
was om op de huidige feestzaal een tweede
verdieping te plaatsen en dat hiervoor een
haalbaarheidsstudie zou worden uitgevoerd.

Haviland & verbouwing sporthal aan € 600.000
Op de raad van bestuur van de Intercommunale
Haviland (waarin schepen Heidi Elpers (CD&V)
namens de gemeente Lennik zetelt) heeft de
Intercommunale Haviland beslist om deze opdracht
te aanvaarden.

In het Meerjarenplan werd tweemaal een bedrag
van € 18.000 gebudgetteerd voor het uitvoeren van
de haalbaarheidsstudie en nog eens € 150.000
voor de uitvoering van de werkzaamheden.

In tegenstelling tot de notulen van het
schepencollege van Lennik van 10 februari 2015,
heeft de Intercommunale Haviland in haar verslag
wél de indicatieve raming van de kostprijs van deze
werken vermeld, nl. € 500.000 (exclusief 21% BTW
en exclusief erelonen).

Onze fractie heeft toen onmiddellijk gesteld dat een
tweede verdieping technisch onmogelijk was
zonder ook de funderingen aan te pakken. Het
gebouw was origineel ontwikkeld om uit 1
verdieping te bestaan, de funderingen zijn daarop
ook gebouwd en niet stevig genoeg om een 2de
verdieping te dragen.

Gemeenteraad van 23 maart 2015
Op de gemeenteraad van 23 maart 2015 heeft onze
N-VA - Lennik² - fractie aan de schepen Heidi
Elpers (CD&V) en schepen Johan Limbourg (Open
VLD) herhaalde malen gevraagd op hoeveel € de
werken geraamd werden.

Pas begin 2015 (twee jaar later) gaf schepen Johan
Limbourg (Open VLD) dit toe. De werken hebben
niet plaats gevonden, waardoor het budget van €
150,000 niet is opgebruikt.
Plannen & Budget 2015

De beide schepenen bleven de vraag naar elkaar
toeschuiven en weigerden te antwoorden. Beiden
reageerden verbaasd wanneer onze fractie lezing
gaf van het verslag van de raad van bestuur van de
Intercommunale Haviland en van de € 500.000
(exclusief 21% BTW en exclusief erelonen) die als
indicatieve raming werd aangegeven, een veelvoud
van de € 50.000 die in het budget 2015 en het
Meerjarenplan werd opgenomen.

Tijdens de gemeenteraad van december 2014 werd
het budget van 2015 ter stemming voorgelegd
samen met een aangepast meerjarenplan voor
2015-2019.
In het budget 2015 werd geen geld meer voorzien
voor een haalbaarheidsstudie. Voor het vernieuwen
van de feestzaal werd enkel voor 2015 een bedrag
van € 50.000 opgenomen. Voor de volgende jaren
6

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Budgettair geknutsel omzeilt autofinancieringsmarge
Alweer via de pers

Geert

marge ten toon spreidde en door deze constructie
net deze AFM omzeilt. De geloofwaardigheid is ver
zoek!

Schepen Johan Limbourg (Open VLD) heeft er zich
nadien in de pers gemakkelijk van af gemaakt door
te stellen dat er nog niets vast lag en dat, als deze
plannen zouden doorgaan, er enkel een extra
budget moet worden vrijgemaakt.

Autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil
tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en
uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden
voor de vereffening van de netto periodieke
leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke
leningsuitgaven.

Dezelfde schepen vergat echter te zeggen dat de
overeenkomst met de Intercommunale Haviland
intussen was goedgekeurd en dat het college
bijgevolg een overeenkomst heeft ondertekend
voor een bedrag geraamd van € 500.000 (exclusief
21% BTW en exclusief erelonen) dat niet in het
budget van 2015, noch in het Meerjarenplan was
opgenomen (bevoegdheidsoverschrijding).

De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo
en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of
de financiën van het bestuur op een structurele
manier in evenwicht zijn en duidt aan of het
bestuur in staat is zijn leningslasten
(aflossingen van kapitaal en intresten) te
dragen met het overschot uit de gewone werking
(het saldo van de exploitatie-ontvangsten en
uitgaven).

Geloofwaardigheid?
Het is duidelijk dat het college naar aanleiding van
de bespreking van het budget 2015 op de
gemeenteraad van december 2014 bewust aan de
leden van de gemeenteraad onjuiste en onvolledige
informatie heeft gegeven met betrekking tot de
vernieuwing van de sporthal en de feestzaal van
het Sport- en ontmoetingscentum Jo Baetens.

Een positieve AFM betekent dat er van het
exploitatiesaldo, na het vereffenen van de
leningslasten, nog middelen overblijven om een
deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te
financieren of om bijkomende leningen aan te
gaan.

Tevens werd aan de Gouverneur een budget 2015
en een Meerjarenplan toegezonden met cijfers die
zeer duidelijk afwijken van de intenties van het
college.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar
van de financiële nota van het meerjarenplan. Als
dat niet het geval is, schorst de provinciegouverneur het meerjarenplan.

Op die wijze wordt de controle van de hogere
overheid over het budget 2015 en het
Meerjarenplan op bewuste wijze gemanipuleerd!

Opdat
niet-recurrente
verrichtingen
geen
vertekend beeld zouden geven, wordt de AFM
maar geëvalueerd op het laatste jaar van de
financiële nota van het meerjarenplan. Voor de
tussenliggende jaren is wel een negatieve
autofinancieringsmarge mogelijk.

Uiteraard zullen de cijfers die het college van
burgemeester en schepenen in de toekomst zullen
opnemen in het budget 2016, 2017, 2018 en de
geactualiseerde Meerjarenplannen steeds de vraag
opwerpen of deze cijfers wel correct zijn en of het
de moeite loont hierover nog een debat aan te
gaan.

Voor OCMW’s moet ook de som van de
autofinancieringsmarges van elk jaar van de
planningsperiode positief zijn. Die bijkomende
voorwaarde moet vermijden dat OCMW’s zouden
kunnen gedwongen worden om activa te verkopen
om de dagelijkse werking te financieren.

Autofinancieringsmarge
Het ganse verhaal wordt nog drastischer doordat
burgemeester Irina De Knop (Open VLD) tijdens de
gemeenteraadszitting van december 2014 heel
ostentatief haar kennis van de autofinancierings7
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Verhuur Schepenbank niet reglementair

Erik

Agenda

Recentelijk kwam nog maar eens aan het licht dat de gemeente
huurgeld en soms een waarborg vraagt voor het gebruik van de
Schepenbank . Vreemd vonden we, want eigenlijk is de Schepenbank
in gebruik door het Vredegerecht.

Door de gemeenteraad werd het retributiereglement goedgekeurd met
betrekking tot het huren van zalen, sportterreinen en vermelde
materialen. Dit reglement houdt in dat men een som van € 60, € 125 of
€ 200 kan vragen. Wanneer het Schepencollege beslist de
Schepenbank te verhuren wordt verwezen naar het retributiereglement
terwijl dit niet van toepassing is voor de Schepenbank. In dit reglement
wordt geen gewag gemaakt van de verhuring van de Schepenbank,
bijgevolg kan de gemeente hiervoor geen geld innen.
Na interpellatie tijdens de gemeenteraad verwees bevoegde schepen
Johan Limbourg (Open VLD) naar een "obscuur" reglement waardoor
het college de bevoegdheid zou hebben om er een bedrag "op te
plakken". Evenwel naar dit reglement wordt in hun beslissingen nooit
verwezen, dus als het al zou bestaan is het gewoon niet van
toepassing.
Het college is niet van plan om de geïnde bedragen terug te storten.
Misschien is het een idee voor de verenigingen om betaalde
huurgelden terug te eisen bij de gemeente.
8

Gemeenteraad
OCMW-raad
Viering Vlaamse Feestdag
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Lennik mist de trein van de vooruitgang
De trein van de technologische vooruitgang zal
nooit stoppen. Voor openbare besturen is het
belangrijk deze trein niet te missen, zeker wanneer
de technologie ook een positief effect heeft op de
uitgaven.

Abonnement op berichten naar keuze
• Gemeente
• Informatie over huisvuilophaling
• Updates van de bibliotheek
• Handelaars
• Promoties
• Abonnementen
• Herinnering van afspraken bij oogarts, kinesist,
tandarts, …
• Verenigingen
• Updates over training voetbalploeg U12, data,
timing, planning vervoer, …
• Informatie voor activiteiten jeugdverenigingen
• Promotie activiteiten eetfestijnen en andere
• Ledenwerving

In een aantal gemeenten in Vlaanderen wordt
reeds gebruik gemaakt van een applicatie die
verenigingen, handelaars en burgers met elkaar in
contact brengt en houdt. Deze “APP” kan gebruikt
worden op Tablets en Smart Phones.
De gemeente Affligem heeft deze “APP” eind 2014
ingevoerd Deze applicatie biedt een enorm
potentieel aan mogelijkheden voor de gemeente en
al haar diensten, de handelaars, de verenigingen,
scholen en de burgers.

Opportuniteiten verenigingen
• Contactgegevens naar keuze publiek maken
• Aankondiging van kalenderactiviteiten
• Aanmelden en promoten
• Uitnodigingen en opvolging van de uitnodigingen

Uitgangspunten Lennikse “APP”
•
•
•
•
•
•
•
•

Gun

Extra communicatiekanaal
Bereik van de burgers in geval van “nood”
Iedereen snel bereikbaar
Meldingen van en naar de gemeentediensten
Grote opportuniteiten voor de verenigingen
Grote opportuniteiten voor de handelaars
Grote opportuniteiten voor de scholen
De burger staat centraal

Opportuniteiten handelaars
• Delen van basisdocumenten met burgers
• Bestellen van broodjes, kerstkaarten, …
• Selectie van woningen op basis van profiel
burger
• Opvolging extra lotto speelpotten
• Tips tuinkalender
• Communicatie documenten in beide richtingen
• Promotie allerhande

Opportuniteiten voor de Lennikenaar
• Een veelvoud aan opportuniteiten:
• Extra communicatiekanaal “nood”
• Meldingen van en naar de gemeente
• Meldingen van en naar de verenigingen (Sport,
jeugd & cultuur)
• Meldingen van en naar de handelaars
• Alle diensten binnen de gemeente raadplegen
• Contact gegevens
• Openingsuren
• Beschikbaarheid van een database aan
• Noodnummers
• Gemeentelijke contactgegevens, …
• Een meldpunt voor klachten die toelaat om detail
van de locatie, foto en dergelijke toe te voegen:
• Staat openbare weg
• Sluikstorten
• Oproep brandweer

Opportuniteiten Gemeente
• Informatie naar de burger
• QR codes voor wandel en voetwegen
• QR codes voor monumenten
• Activiteiten georganiseerd door de gemeente
• Verslagen
• Informatie naar leden adviesraden
• Uitnodigingen
• Verslagen
• Verwezenlijkingen
• Noodinformatie
• Komende Black Outs
• Gaslekken
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Lennik mist de trein van de vooruitgang

Deze APP heeft ook als groot voordeel dat het
verschillende andere toepassingen combineert
waardoor de burger voor alles wat het dagelijkse
leven in Lennik betreft slechts één applicatie kan
gebruiken in plaats van:
•
•
•
•

Gun

maandelijkse opbrengst kan worden gegenereerd.
Uit de reactie van burgemeester Irina De Knop
(Open VLD) tijdens de afgelopen gemeenteraad
kunnen we concluderen dat het bestuur:

• Vast houdt aan haar plan om de gemeentelijke
website te vernieuwen
• Liever de gebudgetteerde € 48.000 uitgeeft aan
de vernieuwing van een technologie die morgen
reeds als oud kan worden bestempeld
• Niet overweegt om € 2.400 te spenderen aan
een applicatie die binnen korte termijn de
standaard wordt in alle gemeenten in Vlaanderen
die de trein van de vooruitgang niet willen missen

Communicatietool van de school
Watsapp voor de sportvereniging
SMS voor de jeugdvereniging
Recycle! voor de afvalkalender

Voor de aanpassing van de website www.lennik.be
naar een mobiele site was initieel € 32.000
voorzien, deze is intussen verhoogd tot € 48.000.
De kost voor de ontwikkeling van deze APP
bedraagt +/- 5% van dit budget.

Hou de pers in de gaten

Abonnementskost wordt terugbetaald

Het voorstel werd meerderheid tegen oppositie
weggestemd. De kans is reëel dat er binnenkort
een persbericht wordt verstuurd vanuit het
gemeentehuis waar het bestuur fier aankondigt dat
ze de trein van de technologische vooruitgang niet
wil missen en een APP lanceren waarin ze de
communicatie in Lennik willen optimaliseren.

De maandelijkse abonnementskost voor de
gemeente bedraagt € 250. De abonnementskost
per handelaars bedraagt € 35 waarvan € 10 wordt
doorbetaald aan de gemeente waardoor de
maandelijkse abonnementskost voor de gemeente
tot nul kan worden herleid of zelfs een kleine
10
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Opvolging leemontginning in gehucht Vijverselen

Erik

Het spook van de afvalbaronnen duikt op vanaf het
ogenblik dat men begint te spreken over afgraving
en opvulling bij de ontginning van terreinen. In het
verleden heeft de gemeente Lennik reeds te maken
gehad met dergelijke misbruiken. Vrachtwagens
reden 's nachts af en aan om zwaar vervuilde grond
aan te voeren. De laatste vrachtwagen leverde
"nette" grond om de vervuiling te verdoezelen.
Wanneer de omvang van de vervuiling duidelijk
werd ging de verantwoordelijke firma failliet zodat
de overheid opdraaide voor de sanering.

enkel risico wenst te nemen om later op te draaien
voor eventuele kosten van sanering wegens
vervuiling van grond of grondwater en aldus elke
opvulling rigoureus wenst op te volgen.

N-VA – Lennik² volgt op

Tijdens de laatste gemeenteraad drongen we er op
aan dat de milieuambtenaar regelmatig toezicht zou
doen op de werkzaamheden. Het college ziet
hiervan evenwel het nut niet in, schepen Heidi
Elpers (CD&V) uitte zich op de intussen gekende
manier zonder veel respect jegens onze fractie.

Streven naar beperkte hinder omwonenden
Ook voor de aanvoer van opvulgrond en afvoer van
de leem wenste hij zo weinig mogelijk problemen.
De vrachtwagenbestuurders van de firma Demets
hebben strikte orders om voorzichtig en traag te
rijden op hun traject.

Reden om, gelet op de omvang van de
leemontginning in Vijverselen, aandacht te
besteden aan het verloop van deze werken. Door
het schepencollege werd verwezen naar de
veiligheid van de vzw Grondbank die deze operatie
volgt doch omtrent de werking en de details bleef
men zoals altijd in het vage. Het was dan ook het
gepaste moment om met de betrokken partijen
contact op te nemen. Na een zeer technisch
gesprek met de mensen van de Grondbank,
maakten we een afspraak met het bedrijf dat het
transport en de ontginning uitvoert, namelijk de
firma Demets.

N-VA – Lennik² blijft aandringen op een regelmatig
overleg.
Om te vermijden dat bevoegde schepen Heidi
Elpers (CD&V) zich nogmaals betweterig
uitlaat over haar kennis van het verschil
tussen leem en klei, vindt men hier een kleine
verklaring (hier):
Klei en leem zijn mengsels van silt, klei en zand.
Vaak bevatten leem en klei ook schelpen
en humus of hout.

Degelijk en kwaliteitsvol
Uit het gesprek blijkt dat de firma zorgvuldig wenst
te werk te gaan. Vooreerst schraapt men de
teelaarde weg. Vervolgens haalt men de rode leem
weg die bestemd is voor het maken van rode
gevelstenen en vervolgens haalt men de gele leem
weg die bestemd is voor gele gevelstenen. De
vraag naar rode gevelstenen is momenteel zeer
groot. De verantwoordelijke verwacht dat de
uitgravingen hierdoor vlugger zullen eindigen dan
voorzien. Na de uitgraving wordt de put opgevuld
met gewone propere grond die voor maximum 5
procent aan kleine stenen mag bevatten. Elke
aanvoer is aangegeven bij de Grondbank.
Momenteel is de aarde afkomstig van een werf uit
Schepdaal zodat men ook gebruik kan maken van
grote landbouwtractoren.

Buiten
eventuele
grindcomponenten
en
organische stof bevat klei minimum 8% lutum en
maximaal 75% leem (silt). Leem mag hooguit
50% zand en 25% lutum bevatten.
De kwaliteit van grof- en fijnkeramische
producten hangt sterk af van de mineralogische
en chemische samenstelling van de klei. Verder
zijn de hoedanigheid van het kleimengsel en de
aard en hoeveelheid van de bijmengsels daarop
van invloed. Die hangen weer samen met de
manier waarop de klei is afgezet en uit welk
gebied het komt. In zeeklei bijvoorbeeld
overheersen de kleimineralen illiet en smectiet.
Kaoliniet-rijke klei is plastisch en meestal zeer
geschikt voor de productie van porselein.

De verantwoordelijke bevestigde dat men geen
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Een man van zijn woord?
Het duurt intussen een jaar

Christel

mobiliteit rond het Sint-Godelieve Instituut in andere
banen te leiden, maar voor die 2 blauwe platen
vindt men de tijd niet.

Het blijkt voor het bestuur enorm moeilijk om een
antwoord bieden op de eenvoudige vraag van de
kerkraad van Sint-Martens-Lennik: kan na de
restauratie van de kerk en de kerkhofmuur rond de
kerk een aantal parkeerplaatsen voorzien worden
voor gehandicapten?

Een triestig voorbeeld dat illustreert hoe een perfect
legitieme vraag, waar moeilijk politieke spelletjes
kunnen achter worden gezocht, toch op de lange
baan wordt geschoven.

Steile dorpskern

Of onze minder mobiele medeburgers er beter van
worden, zal de geachte Schepen een zorg wezen.

Iedereen die het dorp van Sint-Martens een beetje
kent, weet dat het niveauverschil voor minder
mobiele mensen een probleem kan betekenen.
Parkeerplaats vinden is de laatste tijd steeds
moeilijker. Meestal rest er alleen het dorpsplein.
Voor wie dan de vele trappen naar de hoofdingang
van de kerk niet ziet zitten, rest er alleen de klim via
de steile zijstraten. Op eigen kracht proberen boven
te geraken is voor iemand in een rolstoel
onbegonnen werk.
Via de gemeenteraad misschien wel?
Toen er eind vorig jaar, na verschillende verzoeken
van de kerkraad, geen schot in de zaak kwam,
werd door onze fractie een vraag gesteld tijdens de
Gemeenteraad. Dit heeft tenminste het voordeel
van de duidelijkheid: antwoorden staan genotuleerd
en men kan zich minder gemakkelijk verschuilen
achter vage beloftes.
De schepen van openbare werken Johan Limbourg
(Open VLD) bleek van het probleem op de hoogte.
Ja, het is inderdaad belangrijk dat iedereen zonder
te veel problemen een kerkdienst of begrafenis kan
bijwonen, ook minder mobiele mensen. Uiteraard
zou er gezorgd worden voor 2 speciale
parkeerplaatsen aan de bovenzijde van het kerkhof
waar de toegang veel vlotter kan. De plaatsing van
die parkeerborden zou reeds in de planning zitten.
Het blijft oorverdovend stil
Zoals zo dikwijls kunnen we 2 maanden later alleen
maar constateren dat er niks beweegt. Er moeten
slechts 2 borden geplaatst worden maar dat blijkt
toch zéér veel tijd te vragen. Intussen is er wel een
gans bos aan verkeersborden geplaatst om de
12
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Reeds 2 jaar ruzie omtrent containerpark

Vanaf begin 2005 heeft Lennik een contract met de
gemeente Pepingen en Haviland voor het
gemeenschappelijk gebruik van het containerpark.

Erik

onderhandelingen opstartte met Ternat. We kregen
hierop geen antwoord doch konden enkele dagen
later in de pers lezen dat de Ternatse Schepen van
Milieu bevestigde dat Lennik met hen aan het
onderhandelen is.

Tot ieders genoegen want in een schrijven van de
vroegere burgemeester van Pepingen De Roubaix
(CD&V) staat: “Zowel Marcel Seghers als Luc
Decrick, als schepenen van milieu, wisten samen
met hun collega’s uit Lennik dit gedeeld gebruik
steeds in goede banen te leiden.”

Op de laatste gemeenteraad van maart 2015
beweerde de Lennikse schepen dat het slechts een
aftastend gesprek zou geweest zijn. Aftastende
gesprekken terwijl het contract met Pepingen nog 6
jaar (tot 1 april 2021) loopt?

Sinds 2013 wordt er geruzied

Eigenlijk is dit niet aan de orde. De gemeente
Lennik met op kop schepen Heidi Elpers (CD&V)
wenst op de één of andere manier van het contract
met Pepingen af te raken.

Maar nu blijkt dit niet meer te kunnen. Vroegere
burgemeester De Roubaix berekende dat de ruzie
Pepingen reeds € 110.000 heeft gekost. Een
bedrag dat op de één of andere manier dient te
worden gerecupereerd (ook door Lennik).

De vos verliest zijn haar

Groot struikelblok is de installatie van één of twee
weegbruggen om het containerpark conform te
maken met de nieuwe wetgeving. Voor deze kosten
wil Lennik niet instaan.

Het college wenst dus op een "slinkse" manier af te
geraken van het contract met mogelijke juridische
gevolgen en eventuele schadevergoedingen,
waarschijnlijk met alweer imagoschade voor de
gemeente Lennik als onbetrouwbare partner.

Verwarrende communicatie

Tevens kan men stellen dat een overheid een
voorbeeldfunctie heeft tegenover de burger. Wel dit
voorbeeld kan tellen !

Tijdens de gemeenteraad van februari 2015 werd
aan de bevoegde schepen Heidi Elpers (CD&V)
gevraagd of het klopte dat Lennik intussen
13
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 maart

Gun

kritiek weg en juichte toe dat N-VA – Lennik² het
peterschap van een aantal straten op zich
neemt. N-VA – Lennik² bevestigt intussen
peterschap
in
de
zwerfvuilactie:
Anne
Wyckmans, Christel O, Erik O, Geert De Cuyper,
Gun Mignon & Lien de Slagmeulder. Er volgen
nog meer meters & peters.
Wim
• Vroeg of er geen politiereglement noodzakelijk
was dat via de gemeenteraad diende te
passeren voor de wijziging van de rijrichting in
een éénrichtingsstraat (deel Processiestraat en
Kruiskouterstraat). Burgemeester Irina De Knop
meldde dat dit via tijdelijke politieverordening niet
noodzakelijk was.
• Vroeg opnieuw wat de status was van het
bezoek aan verzusteringsgemeente Arconate
(oorspronkelijk plan: inschrijvingen tegen 15/03),
of de uitnodigingsbrief ondertussen al was
vertrokken, … Burgemeester Irina De Knop
meldde dat de brief uiteindelijk net voor de
gemeenteraad (23/03) verstuurd zou zijn, voor
een delegatie van max. 25 deelnemers, en dat
binnen de week diende te worden ingeschreven.
• Vroeg wat de status was van de onveilige
verkeerssituaties aan de drempels op de Frans
Van der steenstraat, een onderwerp van de
vorige gemeenteraad waar geen gevolg aan
gegeven werd terwijl de bevoegde schepen dit
had beloofd. Schepen Johan Limbourg
bevestigde levering van te plaatsen vaste
verkeersborden, maar de voorlopige borden
intussen rechtzetten blijkt te moeilijk.
• Vroeg of het inspraakmoment over de
Handelskernversterking met handelaars in Den
Bleek ook zou worden gevoerd met niethandelaars: bewoners en gebruikers. Schepen
Yves De Muylder beloofde meer inspraak, en
meer uitleg op een komende gemeenteraad.
Voor
meer
toegankelijkheid
van
het
handelscentrum, wordt verwezen naar de
mobiliteitsstudie. Dat is een heel enge
benadering van de vroegere voorstellen van
Fried Ringoot (toegankelijkheid is meer dan
mobiliteit).

Op het einde van elke gemeenteraad volgt het
hoofdstuk ‘varia’. Hierin kunnen leden van de raad
vragen stellen of informatie meedelen. De punten
aangehaald in de varia worden (spijtig genoeg) niet
opgenomen in het verslag van de gemeenteraad.
Het lijstje van variapunten van 23 maart:
Lien
• Vroeg naar de status van het eerder
goedgekeurde Save Charter, Schepen Yves De
Muylder beloofde ondertekening in April.
Kristien
• Kaartte het nogal basic mobiliteitsonderzoek aan
en claimde dat er een aantal facetten niet
aanwezig waren in het onderzoek (vb. snelheid).
Schepen Yves De Muylder verklaarde dat het
document (dat in elke brievenbus had moeten
belanden) maar een deeltje vormt van een studie
in 3 fases.
Christel
• Feliciteerde Schepen Yves De Muylder met de
invoering van de tonnagebeperking in de
Schapenstraat
en
vroeg
naar
de
controlemechanismen. Schepen Yves De
Muylder antwoordde dat de controle zou worden
uitgevoerd
Gun
Had opmerkingen over de zwerfvuilactie:
• N-VA – Lennik² steunt de campagne, pas na een
onderbreking van 700 dagen na de start van dit
bestuur heropgestart
• Campagne voor opkuisen zwerfvuil maar geen
campagne tegen creëren zwerfvuil?
• Wanneer wordt wat georganiseerd, de
afsluitende meeting werd eerst op 28/03 om
15:00 u. aangekondigd, vervolgens om 12:00 u?
• Gaasbeek organiseert aparte actie op 29/03 (nà
de slotmeeting)?
• Tegenstrijdigheid tussen vorige gemeenteraad
waar schepen Heidi Elpers liet uitschijnen dat de
gemeente er niet vuil bij lag terwijl 5 dagen later
dezelfde schepen in een persartikel meldde dat
de opkuis van 1 plein en 2 straatjes 9 volle
vuilniszakken opleverde?
• Schepen Heidi Elpers verontschuldigde zich voor
de ietwat chaotische organisatie , wimpelde de
14
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Gemeenteraad is maar een randgebeurtenis
Tijdens de varia op het einde van de gemeenteraad
hekelde N-VA - Lennik² dat er met geen woord werd
gerept over de afwezigheid van schepen Filip Van
Ginderdeuren (Open VLD) en de tijdelijke politieke
gevolgen.
Alweer communicatie via de pers
De gemeenteraad (maar ook adviesraden,
verenigingen, burgers) moesten via de pers
vernemen dat de bevoegdheden van de schepen
tijdelijk
werden
verdeeld
binnen
het
schepencollege. In de pers wordt echter niet
gemeld welke schepen welke bevoegdheden naar
zich krijgt toegeschoven.
N-VA –Lennik² betreurt dat het bestuur opnieuw wél
communiceert via de pers maar de gemeenteraad
negeert. We herinneren ons nog een persbericht (!)
waarin de voorzitter van de gemeenteraad
Koenraad Ameys onterecht claimt dat N-VA –
LENNIK² geen respect toonde terwijl de oppositie
gewoon een aantal pijnpunten blootlegde
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Burgemeester Irina De Knop (Open VLD)
bevestigde dat ze het niet nodig vond om binnen de
gemeenteraad enige communicatie te voeren over
schepen Filip Van Ginderdeuren (Open VLD). Voor

Geert

haar en haar bestuur wordt alsmaar duidelijker dat
ze de gemeenteraad beschouwt als een
noodzakelijk kwaad. Op aandringen van N-VA –
Lennik² werden toch een aantal vakjes ingevuld. De
verantwoordelijkheden en bijhorende adviesraden
werden als volgt verdeeld:
Irina De Kop (Open VLD)
• Jeugd
• Bibliotheek
• Rechtzaken
• Klachten & burgerparticipatie
• Arconate
Heidi Elpers (CD&V)
• Cultuur
• GROS
Johan Limbourg (Open VLD)
• Sport
Yves De Muylder (CD&V)
• Cultuur
Nestor Evens (CD&V)
• Senioren
Over de tijdelijke vervanging in raden van bestuur
van de intercommunales waar schepen Filip Van
Ginderdeuren (Open VLD) zetelt communiceert het
bestuur niet.

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
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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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