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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij 

de vierentwintigste 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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Elke maand De Lennikse Tribune! 

Januari 2015 Februari 2015 Maart 2015 April 2015  

Mei 2014 Juni 2014 Juli 2014 Augustus 2014 

September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 
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  Zorgverstrekkers bij betalend parkeren of in blauwe zone 
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Geert 

Recente wijzigingen marktplein en omgeving 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 23 september 

2013 werden de reglementen gestemd met 

betrekking tot het betalend parkeren op de Markt, 

het invoeren van de blauwe zone in de omgeving 

en de bewonerskaarten. 

In artikel 5 wordt een vrijstelling vastgelegd voor het 

parkeren van voertuigen gebruikt door personen 

met een handicap (gratis). 

Gratis parkeren voor zorgverstrekkers 

Ook huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten  

parkeren voor hun werk regelmatig in een 

betalende of blauwe zone.  Maandelijks kan dit voor 

de zorgverstrekkers tot parkeerkosten of boetes en 

retributies leiden. Ook hebben ze vaak af te 

rekenen met parkeerproblemen en hebben ze soms 

te kampen met noodgevallen waarbij het afhalen 

van een parkeerticket tijdverlies betekent en/of  

levensbedreigend kan zijn. 

Het invoeren van een parkeerkaart voor 

zorgverstrekkers kan hiervoor een oplossing zijn. 

Door gebruik van deze kaart kunnen zij gratis 

parkeren in een betalende en een blauwe zone. 

Een parkeerkaart voor zorgverstrekkers is niet 

nieuw in Vlaanderen en komt hier en daar al voor.  

Het is naast de bewonerskaart en uitzonderingen 

voor mindervaliden en prioritaire voertuigen één van 

de meest courante vormen van uitzonderingen op 

parkeerretributiereglementen.  

Voorstel van  N-VA - Lennik² 

Onze fractie heeft voorgesteld dat in het 

Parkeerreglement zou worden opgenomen dat ook 

professionele zorgverstrekkers die werkzaam zijn 

op het grondgebied van Lennik de mogelijkheid 

zouden hebben gratis een gemeentelijke parkeer-

kaart aan te vragen voor verzorging aan huis. 

Deze parkeerkaart mag enkel gebruikt worden 

tijdens de uitoefening van het beroep en geeft 

vrijstelling van retributie voor de periode dat de 

parkeerplaats voor de zorgverstrekking wordt 

ingenomen. Om recht te hebben op de vrijstelling 

wordt de parkeerkaart samen met de blauwe 

parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit 

geplaatst. 

De parkeerkaart geeft geen recht op een 

voorbehouden parkeerplaats.  

Schepen Yves De Muylder toonde interesse in dit 

voorstel en heeft beloofd dit op te nemen in de 

mobiliteitsstudie die momenteel loopt. 
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Want de schepen vindt het mooier zo! 
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In de groenzone van de middenberm tussen de 

parkeerplaatsen in de parkeerzone van de Alfred 

Algoetstraat en de Kroonstraat staan sinds de 

aanleg bomen geplant. Om te vermijden dat de 

(beperkte oppervlakte) grond rondom de bomen 

tijdens de zomer uitdroogt, is het noodzakelijk een 

vorm van groene bodembedekker aan te leggen.  

Gepland bij de aanvang van de werken 

Origineel was in het plan voorzien om een fijne 

dwergmispel (cotoneaster) te plaatsen in de 

groenzone van de middenberm.  

Het voordeel van de gekozen soort dwergmispel is 

dat deze na een aantal jaar bestand is tegen het 

strooizout. Afgelopen jaar (2014) heeft het bestuur 

er voor gekozen om een gemengd bloemenzaad te 

zaaien wat gedurende een beperkte periode een 

leuk aanzicht gaf. Dit levert niet het groenblijvend 

bodembedekkend effect waardoor de kans op 

uitdroging groter is en de bomen dus veel minder 

snel groeien. Bij gebruik van de dwergmispel is dit 

niet het geval. 

De N-VA – Lennik² fractie vroeg het bestuur wat er 

in 2015 gepland stond en of er werd overwogen om 

een vaste bodembedekker onder de vorm van een 

dwergmispel aan te brengen. 

Schepen Heidi Elpers meent dat de cotoneaster 

meer onderhoud nodig heeft en een gevaar vormt 

voor fruitbomen. Waar deze fruitbomen te vinden 

zijn heeft de schepen niet meegegeven. De 

schepen meldde dat er opnieuw wilde bloemen 

zullen worden gezaaid, ze vindt dat mooi.  

Gun 

Groenzones met Dwergmispel (Cotoneaster) 
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Want de schepen vindt het mooier zo! 
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En hoe oogt het resultaat?  

Als men door het centrum van Lennik rijdt, kan men 

heel gemakkelijk identificeren bij welke boom er de 

cotoneaster is gebruikt en bij welke boom niet: 

• De bomen met een stevige kruin (in de 

Schoolweg, het Masiusplein, Hendrik 

Ghyselenstraat) hebben in de warmere periodes 

genoeg vocht omwille van de cotoneaster 

• De bomen met amper een kruin (in de 

middenparkeerstroken van de Kroonstraat en de 

Alfred Algoetstraat en 3 bomen op het 

Masiusplein) hadden tijdens de zomer een aantal 

maanden wilde bloemen rond zich staan 

waardoor de bodem uitdroogde en de bomen 

amper groeiden. 

De schepen vindt dit mooi. 

Gun 

Groenzones zonder Dwergmispel (Cotoneaster) 



Bezoek Arconate niet van harte?  
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Onze zustergemeente Arconate nodigde Lennik 

begin dit jaar uit voor een bezoek en bood aan om 

zeker 25 mensen, mogelijks 30 te ontvangen bij 

gastgezinnen. Maar Lennik was laat met de 

organisatie en het college bleef om onverklaarbare 

redenen beslissingen uitstellen. 

De met Arconate initieel afgesproken deadline voor 

inschrijvingen (15 maart) werd niet gehaald: de 

uitnodigingsbrief van het Lennikse bestuur was 

zelfs nog niet vertrokken. En toen moest het plots 

heel snel gaan, nadat wij vragen hadden gesteld. 

Het eerste resultaat was slechts 14 inschrijvingen, 

wat een “magere” delegatie zou zijn van onze 

gemeente en een beetje beschamend als men al 

plaats had voorzien voor 25. De voorziene bus naar 

de luchthaven en de groepsbestelling van 

vliegtickets (reeds betaald door de deelnemers zelf) 

werden geschrapt. De boekingen moesten nu 

opnieuw en individueel geregeld worden door de 

deelnemers zelf. 

Lennikenaren betrekken a.u.b. 

De oproep van de N-VA – Lennik² fractie in februari 

om niet alleen vertegenwoordigers uit politieke 

organen en adviesraden uit te nodigen maar ook 

breder te gaan en geïnteresseerde Lennikenaren te 

betrekken, was blijkbaar in dovemansoren terecht 

gekomen. Zelfs voormalige Lennikse gastgezinnen 

en oud-deelnemers werden helemaal niet 

gecontacteerd en dit tegen het advies van de 

organiserende werkgroep in. Dit legt natuurlijk een 

hypotheek op de toekomst wanneer Lennik later 

opnieuw aan de beurt is om voor gastgezinnen te 

zorgen. 

Deze aanpak liet te wensen over. Blijkbaar was het 

bestuur onder de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester niet erg enthousiast. Sommigen 

spreken intussen van een elitaire aanpak, 

aangezien nu slechts een kleine groep in 

aanmerking komt om te kunnen deelnemen aan de 

internationale uitwisseling. Spijtig, want op zich is 

het een mooi project dat verderzetting verdient. De 

verzustering gaat al terug tot 1988, toen Etienne 

Van Vaerenbergh burgemeester was. 

N-VA – Lennik² vreest dat de vrijwilligers in de 

huidige te kleine delegatie van de negatieve sfeer 

mee de dupe worden en Lennik een slechte indruk 

dreigt te maken, zowel binnen de gemeente als in 

Arconate.  

Blijkbaar was men zodanig bang teveel 

inschrijvingen te hebben, dat men er nu te weinig 

heeft. Beloofd werd om toch nog opnieuw een 

inspanning te doen om meer mensen te betrekken.  

We zijn benieuwd en volgen dit verder op. 

Wim 



Voorzitter geeft voorrang aan eigen agenda 
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Sinds mensenheugenis vindt de gemeenteraad in Lennik plaats op de 

laatste maandag van de maand, tenzij deze maandag op een feestdag 

of in een schoolvakantie valt. De data voor gemeenteraden worden 

voor de goede organisatie, in december voor een heel jaar vastgelegd.  

Gemeenteraadsvoorzitter vervroegt gemeenteraad  

De gemeenteraad van april was initieel gepland op maandag 27 april, 

wat geen feestdag noch vakantiedag was. Toch werd deze 

gemeenteraadszitting op beslissing van de voorzitter van de 

gemeenteraad Koenraad Ameys (Open VLD) verschoven naar 20 april. 

Waarom? De gemeenteraadsvoorzitter meldde dat hij niet kon 

aanwezig zijn omwille van professionele belemmeringen. De overige 

18 gemeenteraadsleden, de secretaris en het personeel die het 

voorbereidend werk voor een gemeenteraad uitvoeren, werden 

verplicht hun agenda aan te passen aan de agenda van 1 persoon. 

De voorzitter kan zich volgens het reglement perfect laten vervangen 

door het langst zetelend gemeenteraadslid, in Lennik is dat oud-

burgemeester én partijgenoot Willy De Waele. Toch gebeurde dit niet. 

Had men geen vertrouwen in Willy? Gunde men Willy deze tijdelijke 

promotie niet? Wou voorzitter Ameys absoluut zijn presentiegeld 

innen? 

Respect voor 'parlement' van de Gemeente 

Burgemeester Irina De Knop antwoordde dat de agenda jaarlijks wordt 

meegedeeld uit beleefdheid, volgens N-VA – Lennik² dient die agenda 

tot veel meer dan enkel beleefd zijn, het is een vitaal instrument in het 

bestuur van de gemeente. 

Wat er ook van zij, onze fractie vindt dit niet voor herhaling vatbaar en 

vraagt de vooropgestelde planning te respecteren.  

8 

Agenda 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Viering Vlaamse Feestdag 

Kristien 
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Oproep aan alle Lennikse verenigingen 
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Het is intussen minder dan 4 maanden vóór de 

aanvang van de Lennikse feesten 2015. 

Op basis van de timing van de goedkeuring van een 

aantal uitgaven in 2014 lijkt het noodzakelijk om de 

juiste communicatie te voeren naar alle 

verenigingen in Lennik. 

In 2014 hebben twee verenigingen en/of bedrijven 

vergoedingen gekregen voor het organiseren van 

één of meer activiteiten tijdens de Lennikse feesten. 

Een aantal andere verenigingen heeft geen voorstel 

gekregen tot vergoeding en heeft 100% zelf moeten 

instaan voor de organisatie van haar activiteiten. 

Het bestuur selecteert subjectief 

Op welke basis is in 2014 beslist om bepaalde 

verenigingen en/of bedrijven al of niet financieel te 

sponsoren? 

Welke selectiecriteria werden toegepast in 2014? 

Hoe kunnen verenigingen zich kandidaat stellen om 

in 2015 recht te hebben op een financiële bijdrage 

van de gemeente voor de activiteit die ze plannen te 

organiseren? 

Gaat het bestuur dit communiceren via: 

• Het gemeentelijk Informatieblad? 

• De adviesraden? 

• De website? 

• De eventuele communicatie APP? 

Volgens schepen De Muylder biedt de gemeente 

logistieke en financiële ondersteuning. 

Volgens N-VA – Lennik² vormt dit een financiële 

ondersteuning waar een heel beperkt clubje kan 

van genieten. Er wordt duidelijk geen volledige 

communicatie gevoerd naar alle verenigingen. 

Oproep aan alle Lennikse verenigingen 

Vraag naar de financiële ondersteuning die de 

schepen belooft, eis de vergoedingen die andere 

verenigingen en bedrijven vorig jaar wél kregen.  

Gun 



De variapunten van de gemeenteraad van 20 april 
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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 20 april: 

Erik 

• Informeerde of er nieuws was over de 

onderhandelingen over het containerpark. Het 

antwoord was ‘Niets, euh geen’ – zoals te 

verwachten – status quo. 

• Merkte op dat een privéfirma een toelage kreeg 

voor Lennikse feesten in 2014 en sommige 

meewerkende verenigingen niet. Schepen De 

Muylder antwoordde dat dit een financiële 

constructie vormt en dat we daar niets moeten 

achter zoeken. 

Wim  

• Bekloeg zich al de derde opeenvolgende 

gemeenteraad over de onveiligheid van de 

drempels op de Frans Van Der Steenstraat. Het 

bestuur heeft meer dan 2 maanden de tijd gehad 

om neerliggende mobiele borden gewoon recht 

te zetten en de fietserspassagestrook vrij te 

maken maar nog steeds is er niets veranderd. 

De reactie van schepen Limbourg: “De nieuwe 

borden zijn geleverd maar nog niet geplaatst. Ze 

zullen er wel komen, maar ge moet daar zo geen 

cinema van maken". De schepen verliet de 

vergadering na dit antwoord. 

• Meldde dat de toiletten in de Jongensschool in 

Sint-Martens-Lennik zich in een zeer slechte 

staat bevinden. De ganse infrastructuur is 

verouderd, versleten, beschadigd en aftands. 

Vernieuwingen (op termijn) zijn voorzien in de 

begroting. Er wordt ook nagedacht over 

mogelijke inplanting op het gelijkvloers voor 

betere toegankelijkheid. Interessante en 

broodnodige grote plannen, maar alweer weinig 

realiteitszin voor het dringende karakter van de 

zaak : de mensen die in de komende dagen en 

maanden en jaren naar het toilet moeten, zijn er 

niet mee geholpen. 

• Wilde ook weten of de regenboogvlag voor de 

internationale dag tegen homofobie en transfobie 

in Lennik zou worden gehesen op 17 mei. Eén 

maand ervoor stond Lennik nog niet in de lijst 

van de deelnemende gemeenten. Hij vroeg of 

Lennik opnieuw zou meewerken. Er werd 

beloofd dat de regenboogvlag weer zal 

wapperen. 

• Vroeg naar de beloofde evaluatie van de 

aanpassingen 1 jaar na het invoeren ervan op de 

Markt, het Masiusplein, … Tal van problemen 

zijn gesignaleerd rond onduidelijkheid, de 

beperkte draaimogelijkheden, de gevaarlijke 

toestand voor de fietsers. Schepen De Muylder 

antwoordde dat dit wordt ingepast in de lopende 

studie voor een nieuw mobiliteitsplan. De 

schepen verwees naar politie en fietsersbond. 

Alsof hij niet zelf de verantwoordelijkheid draagt, 

bovendien vergat hij dat niet alle adviezen 

eenduidig positief waren. En de Lennikenaren 

werden toen al helemaal niet geraadpleegd. 

Benieuwd wat men met de mobiliteitsenquête-

resultaten gaat doen.  

• Vroeg waarom voor de deelname aan de reis 

naar Arconate geen breder publiek was 

uitgenodigd. Lennikenaren die zich sinds 1988 

engageerden en nu nog steeds relaties 

onderhouden met vrienden uit Arconate werden 

genegeerd. De burgemeester schoof de 

verantwoordelijkheid van zich af. 

• Vroeg zich af op welke verkeersoverlast er door 

de politie in Lennik precies gecontroleerd wordt 

bij de "hotspots"-acties. De burgemeester zou 

het navragen. De aandacht voor de hotspots 

blijft.  

• Las dat de politie de beelden van de Lennikse 

veiligheidscamera’s, nu beheerd in Lennik, zou 

willen beheren vanuit Kester. Nochtans waren er 

bij de installatie strenge voorwaarden opgelegd 

ter bescherming van de privacy, en kon de 

toegang tot de beelden zeker niet via het 

internet. Meer info op de volgende 

gemeenteraad.  

Lien  

• Wilde weten waarom de bevraging over 

mobiliteit werd verlengd en of het kwam door 

een gebrek aan reactie. Schepen De Muylder 

antwoordde dat dit was gebeurd op vraag van 

het studiebureau. 

Christel 



Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad 

Het bestuur wenst geen pottenkijkers 
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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 

Democratische controle is één van de taken van de 

oppositie, of een meerderheid dit nu wenst of niet.  

Bestuur hecht weinig belang aan gemeenteraad 

Onze fractie stelde vast dat er heel weinig punten 

op de agenda van de gemeenteraad komen. 

Tevens is de kwaliteit en de belangrijkheid van die 

aangebrachte punten zo miniem dat men zich soms 

zou kunnen afvragen wat de zin is van een 

gemeenteraad. 

In collegeverslagen lezen we dat er een rist aan 

aanbestedingen en bestellingen van studies wordt 

beslist. We stellen ook vast dat het college op 

vragen van onze fractie halve waarheden vertelt of 

dingen doelbewust verzwijgt. Het dossier van de 

sporthal is daar een sprekend voorbeeld van.  

Tevens stellen we vast dat een lid van het college 

omwille  van reden van wettelijke verhindering 

wekenlang niet kon aanwezig zijn wat de stabiliteit 

van en de machtsverhoudingen binnen het college 

niet ten goede kwam. Plots heeft de op één na 

kleinste partij in de gemeenteraad (CD&V) het 

overwicht aan stemmen in het College waaraan 

momenteel zoveel macht gedelegeerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven boven € 15.000 via gemeenteraad 

Om die redenen stelt onze fractie voor om voortaan 

alle geplande uitgaven boven de € 15.000 te 

bespreken op de gemeenteraad en ter goedkeuring 

voor te leggen. Deze werkwijze wordt toegepast in 

verscheidene andere gemeenten in het 

Pajottenland. Door deze controle heeft men ook 

meer zicht op de inkomsten en uitgaven van de 

gemeente, een luxe die niet overbodig is in 

budgettair moeilijke tijden.  

Zoals we stilaan gewoon zijn wenst de meerderheid 

geen inzicht in haar beslissingen en zeker niet door 

pottenkijkers van de oppositie. 
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Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad in één beeld 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 
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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be Hoofdredactie: Gun Mignon 13 

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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