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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be 

Wij wensen u van harte welkom bij 

de vijfentwintigste 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 

JAARGANG 2015- NR 6 2 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Voorstelling Kwadraatraad 

In deze editie: 

• Elke maand De Lennikse Tribune!     3 

• N-VA - Lennik Kwadraat redt de meerderheid     4 

• Aankondigingsborden in alle deelgemeenten     5 

• Expo Vandermeeren: meer klaarheid      6 

• (Oproep aan alle Lennikse verenigingen)²    8 

• Kost renovatie stilaan hoger dan waarde sporthal zelf    9 

• 500 jaar Andreas Masius: beter laat dan nooit  10 

• Verzustering Arconate toch nog hernieuwd  11 

• De variapunten van de gemeenteraad van 18 mei  13 

• Meer middelen nodig voor inbraakpreventie   14 

Geert Christel Jasper Ernest Viviane 

Gemeenteraad OCMW-raad 

Gun 

Erik Chris Nils Lien Wim Kristien 

mailto:Info@LennikseTribune.be
http://www.lenniksetribune.be/
http://www.lenniksetribune.be/
http://www.lenniksetribune.be/
http://www.lenniksetribune.be/
http://www.lenniksetribune.be/
https://www.facebook.com/de.Lennikse.tribune?ref=ts&fref=ts
mailto:info@lenniksetribune.be
mailto:info@lenniksetribune.be
mailto:info@lenniksetribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Info@LennikseTribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Christel.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Erik.O@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Geert.DeCuyper@lenniksetribune.be
mailto:Gun.Mignon@lenniksetribune.be
mailto:Jasper.Debruyn@lenniksetribune.be
mailto:Kristien.VanVaerenbergh@lenniksetribune.be
mailto:Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be
mailto:Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
mailto:Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
mailto:Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
mailto:Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
mailto:Chris.VanBelle@lenniksetribune.be
mailto:Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
mailto:Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
mailto:Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
mailto:Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
mailto:Ernest.Vankelecom@lenniksetribune.be
mailto:Bruno.moens@lenniksetribune.be
mailto:Bruno.moens@lenniksetribune.be
mailto:Bruno.moens@lenniksetribune.be
mailto:Bruno.moens@lenniksetribune.be
mailto:Bruno.moens@lenniksetribune.be


3 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Elke maand De Lennikse Tribune! 

Januari 2015 Februari 2015 Maart 2015 April 2015  

Mei 2015 

Juni 2014 Juli 2014 Augustus 2014 

September 2014 Oktober 2014 November 2014 December 2014 
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N-VA – Lennik² redt de meerderheid 

Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid 

Eind april 2015 nam Willy De Waele (Open VLD) telefonisch contact op 

met de mededeling dat hij niet kon aanwezig zijn op de gemeenteraad 

van 18 mei 2015. Aangezien ook Filip Van Ginderdeuren (Open VLD) 

afwezig zou zijn, zou de Open VLD-CD&V-coalitie niet voldoende in 

aantal zijn. Willy De Waele vroeg of onze fractie de zitting niet zou 

verlaten zodat de gemeenteraad zou kunnen doorgaan. 

Het verwonderde ons dat het niet gemeenteraadvoorzitter Koenraad 

Ameys was die ons contacteerde, noch een Open VLD-lid van het 

college, noch de fractieleider van de Open VLD. 

 

 

 

 

 

 

 

Positieve oppositie 

Onze fractie heeft in het verleden reeds verscheidene malen ervaren 

dat de rechten van de oppositie in de gemeenteraad worden 

geschonden en dat talrijke waardevolle voorstellen van onze fractie 

worden genegeerd, wat niet in het belang is van het welzijn van de 

Lennikenaren, doch enkel en alleen omwille van het feit dat zij door 

onze fractie werden ingediend. Tevens is reeds herhaalde malen 

gebleken dat de bedragen die in de budgetten opgenomen zijn, niet 

met de realiteit overeen komen en dat het bestuur er een geheime 

agenda op na houdt. Regelmatig worden er halve waarheden en 

onwaarheden medegedeeld. 

Het behoort niet tot de taken of opdrachten van een oppositie om 

ervoor te zorgen dat er voldoende gemeenteraadsleden aanwezig zijn 

zodat een gemeenteraad kan doorgaan en dit zeker niet wanneer het 

bestuur de oppositie negeert. 

N-VA – Lennik² liet gemeenteraad doorgaan 

Er zijn echter twee redenen waarom we op het verzoek zijn ingegaan: 

• Op de agenda stonden een reeks termijndossiers geagendeerd die 

absoluut in het belang van Lennik dienden behandeld te worden 

• De vraag ging uit van gemeenteraadslid Willy De Waele met wie we 

in het verleden steeds een correcte politieke relatie hebben gehad. 

Onze houding is een teken van goodwill 

We hopen dat in de toekomst onze rechten als oppositie in de 

gemeenteraad respectvol worden behandeld op basis van de 

Wetgeving en het Huishoudelijk Reglement. Hier is voor de voorzitter 

van de gemeenteraad een belangrijke taak weggelegd. 

4 

Agenda 

Gemeenteraad 

OCMW-raad 

Viering Vlaamse Feestdag 

De Lennikse Feesten 

Geert 
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Het gemeentebestuur had bij het begin van deze 

legislatuur aangegeven dat de Lennikse 

verenigingen, een belangrijke troef in de 

ondersteuning van de sociale cohesie, verder 

zouden worden “geactiveerd”. De gemeente zou 

eventueel een coördinerende rol kunnen spelen bij 

de organisatie van evenementen. Deze doelstelling 

zou mede kunnen gerealiseerd worden door het 

voorstel dat onze fractie tijdens de gemeenteraad 

formuleerde: het plaatsen van aankondigings-

borden. 

Lennik is cultureel heel actief 

Lennik heeft een zeer actief verenigingsleven dat 

garant staat voor de organisatie van talrijke 

evenementen, wat ervoor zorgt dat er altijd wel iets 

te beleven valt. Meestal wordt promotie gemaakt 

door affiches en uitnodigingen. De gemeente zou 

hier een handje kunnen helpen door – net als in 

een zeer groot aantal andere gemeenten in binnen- 

en buitenland – aankondigingsborden te plaatsen 

op strategische plaatsen in Lennik. 

Niet alleen voor de Lennikenaar 

Het is immers belangrijk voor het succes van een 

evenement dat het regelmatig onder de aandacht 

wordt gebracht. De aankondigingsborden bieden 

het voordeel dat ze de activiteiten niet alleen bij de 

lokale bevolking promoten maar tevens de talrijke 

pendelaars aanspreken die dagelijks door Lennik 

rijden.  

De borden zouden een middel kunnen zijn om het 

werk dat door de vele vrijwilligers in het organiseren 

van de activiteiten wordt gestoken, een duwtje in de 

rug te geven. Ze bieden tevens de mogelijkheid om 

bij de invalswegen van de gemeente een originele 

blikvanger te creëren, eventueel hierin gesteund 

door lokale kunstenaars. Dat hebben onze 

buurgemeenten (Gooik, Pepingen, Ternat, ,..) reeds 

lang begrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een beetje werk aan de winkel 

De gemeente moet een werkmethode en een 

reglement uitwerken om de organisatie vlot te laten 

verlopen. 

Schepen Johan Limbourg vond het een mooi 

voorstel dat ook al door de jeugdraad en het 

middenstandsverbond werd aangebracht. Er zijn 

reeds de zuilen waar affiches kunnen worden 

aangeplakt. Het voorstel werd doorverwezen naar 

het schepencollege. 

Het bestuur heeft in 2014 digitale 

aankondigingsborden gebudgetteerd, waarvoor 

precies is echter nog niet helemaal duidelijk.  

Christel 
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Na héél lang aandringen krijgen we stilaan een 

beeld van de kostprijs van een tentoonstelling 

ingericht door de dienst Ruimtelijke Ordening over 

architect Vandermeeren in de herfst van vorig jaar.  

Zoals we voorheen al meldden zijn we niet tegen 

tentoonstellingen, ze moeten wel een draagvlak 

hebben. Normaal gezien worden culturele 

activiteiten georganiseerd door de dienst Cultuur. 

Voor deze tentoonstelling echter kreeg de dienst 

Ruimtelijke Ordening de opdracht. De mensen van 

de cultuurraad werden niet of heel laattijdig 

uitgenodigd. 

Schepen Heidi Elpers (CD&V) beweert dat er een 

grote belangstelling was van studenten 

architectuur, professoren, mensen uit de 

bouwwereld. De meerwaarde voor de Lennikenaren 

werd nauwelijks uitgelegd. Zeker op een moment 

dat het college predikte dat de gemeente moest 

bezuinigen, dat mensen aan de deur werden gezet, 

dat de huurprijzen voor sporthal en feestzalen 

drastisch verhoogden en de ondersteuning aan de 

verenigingen verminderden.  

Onder de bezoekers op Open-Monumenten-Dag 

waren Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd 

en Brussel Sven Gatz en Minister-president Geert 

Bourgeois. De gemeenteraadsleden werden 

hiervan echter niet op de hoogte gebracht. 

Volgens schepen Elpers heeft deze tentoonstelling 

aan de gemeente € 6.132 gekost zonder de uren 

van het gemeentepersoneel (arbeiders en 

ambtenaren) mee te tellen. Een bedrag dat initieel 

niet was voorzien.  

De vzw die samen met de gemeente deze 

tentoonstelling organiseerde kon rekenen op 

subsidies waardoor de investering voor de vzw 

minder dan € 250 bedroeg.  

Op een overzicht van de kosten van de gemeente 

hebben we lang mogen wachten. Pittig detail: er 

was voor € 200 ontbijtkoeken op het budget 

voorzien voor een ontbijt voor 10 personen (volgens 

de schepen zou er maar € 79 zijn uitgegeven) We 

vermoeden dat sommige kippen heel blij zullen 

geweest zijn met het overschot. 

Erik 

Een beeld van de ingang 

vandaag van  het 

gebouw waar de 

tentoonstelling plaats 

vond … proper Lennik? 
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Het Financiële plaatje: een kluwen  

In De Lennikse Tribune van oktober 2014 maakten 

we de eerste keer gewag van de financiële 

constructie die werd ontwikkeld. 

Uit het dossier blijkt dat de kost van de 

tentoonstelling geraamd werd op € 35.500, zowat 

het jaarloon van een arbeider die eerder wegens 

besparingen werd ontslagen. De gemeente Lennik 

zegde € 6.500 toe.  

Het totale plaatje van de raming: 

• € 25.000 diende men nog te vinden  

• € 4.500 aan logistieke steun gemeente  

• € 4.000 werd voorzien door de vzw 

• € 2.000 rechtstreekse steun gemeente  

Voor de vzw heeft de tentoonstelling iets meer dan 

€ 15.000 gekost waar door sponsoring en subsidies 

nagenoeg het hele bedrag werd toegereden. De 

totale kost was dus +/- € 15.000 + € 6.132 zuivere 

kosten voor de gemeente en er was ongeveer een 

bedrag van € 4.500 voor de werkuren van de 

gemeentearbeiders.  

Initieel was er € 2.000 voorzien als rechtstreekse 

bijdrage van de gemeente, de uiteindelijke € 6.132 

vormt meer dan het 3-voud. 

Per bezoeker betaalde de Lennikse 

belastingbetaler ongeveer € 10.00.  

De gemeente heeft na deze tentoonstelling geen 

enkel recht verworven, noch de werken die werden 

uitgevoerd op de kosten van de gemeente, noch op 

tentoongestelde werken. 

Het is onzinnig om de dienst ruimtelijke ordening 

alleen te belasten met het organiseren van een 

tentoonstelling terwijl er een dienst cultuur bestaat 

(die er werd buitengehouden). Dit betekende een 

bijkomende werklast voor de dienst ruimtelijke 

ordening. 

Het is duidelijk dat deze tentoonstelling er vooral 

werd doorgedreven om op enkelingen indruk te 

maken en/of iemand te plezieren.  

N-VA – Lennik² stelt gedragenheid in vraag 

Onze fractie vraagt reeds 9 maand naar een 

eenvoudig overzicht van de kosten gerelateerd aan 

deze tentoonstelling. Over een tijdsspanne van vele 

gemeenteraden waarin we terugkwamen op dit 

onderwerp, weigerde schepen Heidi Elpers (CD&V) 

een duidelijk beeld te scheppen: 

• Deze tentoonstelling leek eerder een privé-

prestigeproject dan een gemeentelijke kerntaak, 

het stond los van enige Lennikse vereniging, en 

ook cultuur- en erfgoedraad werden niet 

betrokken 

• Financieel werd een kluwen gecreëerd waar 

zelfs de bevoegde schepen haar weg in  verloor 

Erik 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2014 - 10.pdf
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Een artikel in de vorige editie van De Lennikse 

Tribune (n° 24) heeft enige commotie veroorzaakt. 

Het artikel “Oproep aan alle Lennikse verenigingen” 

is door een aantal lezers op een andere manier 

geïnterpreteerd dan door ons bedoeld. De 

commotie die ontstaan is, betreuren we want onze 

klacht was niet gericht tegen de verenigingen zelf. 

In het artikel wordt schepen Yves De Muylder 

(CD&V), bevoegd voor De Lennikse Feesten 

opgeroepen om een transparante communicatie te 

voeren naar alle ondernemingen en verenigingen 

die meewerken aan de organisatie van De Lennikse 

Feesten. Ook na onze oproep tijdens de 

gemeenteraad blijven we op onze honger zitten. 

Iedereen gelijk voor de wet 

Het probleem werd geïdentificeerd op basis van de 

betalingen die zijn uitgevoerd na De Lennikse 

Feesten 2014 aan een aantal organiserende 

verenigingen. De verenigingen kregen een vorm 

van subsidie voor de door hen georganiseerde 

activiteiten. Een korte rondvraag leerde dat vele 

andere verenigingen geen voorstel tot subsidiëring 

hadden ontvangen, er zelfs niet op de hoogte van 

waren. En daar wringt nu net het schoentje. 

Cultuur is een draaischijf van de gemeente 

We willen eerst duidelijk stellen dat N-VA – Lennik² 

zich niet kant tegen het organiseren van De 

Lennikse Feesten, dat N-VA – Lennik² zich niet kant 

tegen het feit dat de gemeente zich laat bijstaan 

door verenigingen en zelfstandigen uit Lennik bij 

het organiseren van De Lennikse Feesten. Voor 

verscheidene activiteiten heeft een vereniging meer 

ervaring, kennis van zaken en helpende handen 

beschikbaar dan de gemeente. 

N-VA – Lennik² steunt zowat elk initiatief tot 

culturele activiteit, vele fractieleden hebben dit in 

het verleden reeds meermaals bewezen:  

• Geert was jarenlang schepen bevoegd voor 

cultuur, hervormde de cultuurraad met zijn 

deelraden, is nauw betrokken bij de activiteiten 

van het ‘Prins’-comité, en zo veel meer 

• Erik zit reeds jaren in het Jaarmarktcomité, is lid 

van Pajottenland+, … 

• Wim werkte mee aan de Lennikse 

beleidsplannen voor cultuur, jeugd, bibliotheek 

en is lid van culturele raden 

• Gun organiseerde in het verleden samen met 

een aantal vrienden de Prinskroegentocht, 

Lennik(A)Live, verscheidene activiteiten rond 

Arconate, … 

• enzovoort! 

Selectief karakter van de subsidiëring 

Waar N-VA – Lennik² wel een probleem mee heeft 

is het feit dat de gemeente een aantal 

organisatoren selectief vergoedt voor de organisatie 

van hun activiteiten en een groot aantal andere 

verenigingen links laat liggen, hen er zelfs niet over 

informeert. Dit is niet de fout van de verenigingen.  

De organiserende verenigingen worden niet met de 

vinger gewezen, het bestuur echter wel. 

Gun 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 05.pdf
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Geert 

In de Lennikse Tribune nr. 23 hebben we het reeds 

gehad over het 2,5 jaar gebrek aan besluitvorming 

bij het bestuur (Open VLD & CD&V) met betrekking 

tot de noodzakelijke renovatiewerken aan de 

sporthal. 

Verhalen worden de wereld ingestuurd 

Verschillende persmededelingen werden verstuurd. 

Men zou eerst via een haalbaarheidsstudie bepalen 

of een tweede verdieping op de huidige feestzaal 

opportuun was. In het Meerjarenplan werd € 18.000 

voor de haalbaarheidsstudie en € 200.000 voor  

werken over 6 jaar gespreid ingeschreven. (1)  

Op 16 maart 2015 ondertekende schepen Heidi 

Elpers (CD&V) in opdracht van burgemeester De 

Knop (Open VLD) met de intercommunale Haviland 

een overeenkomst ‘Projectregie’ waarbij Haviland 

de opdracht werd gegeven de verbouwing aan de 

sporthal te begeleiden. De werken werden toen 

geraamd op € 500.000, erelonen van de architect 

en begeleidingskosten niet meegerekend. (2) 

Dit bedrag werd in het budget 2015 niet 

opgenomen (gestemd in december 2014). 

Voor het College vormde dit echter geen probleem: 

in de budgetwijziging van juni 2015 zou men het 

oorspronkelijk voorziene bedrag wel aanpassen. 

Lennikenaar wordt niet of onjuist geïnformeerd 

Onze fractie verwachtte een aanpassing van het 

bedrag tot ongeveer € 550.000. 

Groot was de verwondering van de leden van de 

budgetcommissie toen hen op 20 mei documenten 

van de budgetwijziging werden voorgelegd waar 

een bedrag van € 1.452.549 werd opgenomen, een 

bedrag op basis van berekening door Haviland.(4) 

Studie Haviland 

Intussen heeft onze fractie de studie van Haviland 

ingekeken. De oppervlakte van de huidige sporthal 

met feestzaal bedraagt netto 739,42 m². Het 

bestuur is van plan deze netto-oppervlakte uit te 

breiden tot 828,71 m², hetzij een verhoging van 

ongeveer 90 m². Tevens zijn er aanpassingswerken 

(keuken, toog, …) gepland. De kosten: 

• Renovatiewerken:  € 855.328 

• Haviland en erelonen architect: € 112.054 

De totale netto-kost bedraagt € 967.382 wat het 

totaal op € 1.170.532 (incl. BTW) brengt. (3) 

De kostprijs voor deze uitbreidings- en 

aanpassingswerken bedraagt € 13.000 per m². 

In grafiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondigingspolitiek of slecht beheer van de 

Lennikse gelden? 

Wat kunnen we hieruit besluiten? 

Ofwel stuurt het bestuur (Open VLD-CD&V) het 

zoveelste verhaal de wereld in door hun 

aankondigingspolitiek, ofwel wordt er met het geld 

van de Lennikenaar gesold. 

Hoe het College er in slaagt deze bedragen op te 

nemen in een sluitend budget, kan u lezen in de 

volgende Lennikse Tribune. 

http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
http://lenniksetribune.be/onewebmedia/De Lennikse Tribune - 2015 - 04.pdf
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Bijna iedereen in Lennik kent het mooie Andreas 

Masiusplein in het centrum van Sint-Kwintens-

Lennik. Wie kent echter Andreas Masius? 

Woensdag 17 juni vond, ter gelegenheid van zijn 

500ste geboortejaar (2014), de inhuldiging plaats 

van een nieuwe gedenkplaat voor deze Lennikse 

humanist, rechtsgeleerde, diplomaat en bijbel-

deskundige. 

Bevlogen en aanstekelijke lezing 

Het gemeentebestuur organiseerde de inhuldiging 

in samenwerking met de Erfgoeddeelraad en de 

Andreas Masiuskring. 

De inhuldiging werd voorafgegaan door een 

presentatie waarin het leven van Andreas Masius 

werd geschetst. Dr. Theodor Dunkelgrün van de 

universiteit van Cambridge introduceerde de vele 

geïnteresseerden op een bevlogen en aanstekelijke 

manier in leven en werk van Andreas Masius. 

De gemeente Zevenaar in Nederland 

Ook Jan de Ruiter, burgemeester van Zevenaar 

waar Andreas Masius de laatste 14 jaar van zijn 

leven verbleef,  bezocht deze huldiging. Hij vertelde 

ons enthousiast over de wereldburger die Andreas 

Masius was, de meerwaarde van samenwerking en 

communicatie in Europa, het mooie plein in Lennik 

genoemd naar de taalgeleerde en over zijn 

persoonlijke kennismaking met het Pajottenland. 

Gun 

Masiuskring 

Erfgoeddeelraad 

Biblia Polyglotta 
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Heel treffend 

Burgemeester Irina De Knop (Open VLD) en 

dienstdoend schepen van cultuur Heidi Elpers 

(CD&V) bedankten nadrukkelijk en meermaals Joris 

De Beul en de Masiuskring voor het geven van de 

aanzet tot deze viering en het geleverde werk.  

De Masiuskring zet zich als cultureel-historische 

kring al 53 jaar in voor de ontsluiting van het 

erfgoed van Lennik en het Pajottenland en mocht 

dan ook in de bloemetjes gezet worden door het 

gemeentebestuur voor dit initiatief. 

Maar zoals verwacht verzwegen de burgemeester 

en de schepen dat ook Geert De Cuyper, 

fractieleider van N-VA-Lennik², mee impulsen heeft 

gegeven voor deze viering. Geert De Cuyper moest 

tijdens de voorlaatste gemeenteraad van 2014, op  

 

 

 

 

 

 

 

24 november, een gemeenteraadsvoorstel tot 

huldiging indienen om het gemeentebestuur aan te 

porren om nog tijdig de 500ste verjaardag van 

Andreas Masius te gedenken.  

Dankzij het voorstel van Geert De Cuyper werd het 

idee van de huldiging ter uitvoering opgedragen aan 

het schepencollege. 

Gun 
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Arconate, al sinds 27 jaar de Lennikse 

zustergemeente, ligt in de provincie Milano, regio 

Lombardia, en telt 6.600 inwoners. De 

burgemeester sinds een jaar, Andrea Colombo 

(42), creëerde de nieuwe meerderheid met een 

burgerlijst van jonge mensen. 

Op aandringen van de mensen die al langer bij de 

uitwisselingen betrokken zijn, is Lennik ingegaan op 

de uitnodiging van Arconate om een bezoek te 

brengen ter hernieuwing van de verzustering.  

Er zijn historische banden met Lennik via de 

invloedrijke aristocratische familie Arconati Visconti 

die ook gedurende enkele generaties - als laatste - 

heerste op het Kasteel van Gaasbeek en haar 

domein. 

De organisatie in Lennik had heel wat voeten in de 

aarde. Dankzij en alleen dankzij cultuurmoeder 

Godelieve Eeckhout is de uitwisseling nog 

uitgegroeid tot een topervaring voor alle 

deelnemers. Alle deelnemers reisden trouwens op 

eigen kosten. 

Toch engagement voortzetting verzustering 

Het was lang onduidelijk, eigenlijk tot het begin van 

het bezoek aan Arconate, of en wanneer en hoe 

burgemeester De Knop er zou aankomen. 

Bestuurspartijen Open VLD en CD&V konden elk 

slechts 1 mandataris motiveren om deel te nemen, 

dan nog met enige morele plicht. Zo hebben ze 

aangenaam kunnen kennismaken met Arconate en 

is het engagement ondertekend om de waardevolle 

internationale verzustering verder uit te bouwen.  

 

Gelukkig maar, want intussen worden al eerste 

contacten gelegd tussen fanfares en 

bloedgeversverenigingen uit beide gemeenten. Ook 

aan scholencontacten wordt gedacht. Hopelijk 

krijgen deze de ondersteuning van het 

gemeentebestuur. 

Lennik in Arconate - van dag tot dag 

Vrijdag werden 15 Lennikenaren, nog zonder enige 

vertegenwoordiger van het Lenniks College van 

burgemeester en schepenen, verwelkomd op een 

aperitiefbuffet, mede door de burgemeester en 

schepenen van Arconate.  

4 gemeenteraadsleden van de Lennikse oppositie 

waren wel aanwezig.  

Namens Lennik werd dan maar een dankwoord 

uitgesproken door ereburgemeester Etienne Van 

Vaerenbergh, die de verzustering destijds opstartte.  

Zaterdag werden de bezoekers getrakteerd op de 

wereldtentoonstelling Expo Milano 2015. De avond 

was voorbehouden voor beleving met het 

gastgezin. Het stond niet op het officieel 

programma maar de welgestelde vorige 

burgemeester Mantovani, bood de Lennikenaren 

onverwacht een aperitief aan. ‘s Avonds arriveerde 

ook schepen Yves De Muylder als eerste 

vertegenwoordiger van het bestuur. 

Zondag werd het bezoek aan de wereldexpo in 

Milaan verder gezet. Deze keer met avondbezoek, 

wat een andere sfeer geeft, afgesloten met de 

dagelijkse spectaculaire licht- en watershow aan de 

"Tree of Life". 

Wim 
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Maandag, vanaf nu ook met Lenniks burgemeester 

Irina De Knop en haar gezin, was er een bezoek 

aan de stad Novara, de basiliek San Gaudenzio, de 

duomo (kathedraal), Palazzo della canonica of 

kapittelklooster met kathedraalmuseum en de 

indrukwekkende bisschoppelijke archieven 

(normaal niet toegankelijk), en het baptisterium met 

erg oude mozaïeken en fresco's, alsook het 

historische Broletto-complex met z'n museum. 

Dinsdag was het de nationale feestdag van de 

Repubblica met een optocht, plechtigheden aan de 

monumenten voor de gesneuvelden, toespraak van 

de burgemeester van Arconate, onder andere over 

de waarden van de democratie. 

Vervolgens was er in het gemeentehuis de officiële 

ondertekening en hernieuwing van de verzustering, 

met toespraken door de beide burgemeesters en 

receptie. Irina De Knop was weliswaar haar 

burgemeesterssjerp vergeten, maar zeker niet de 

geschenken vanuit Lennik. 

Lekkers en magische beelden uit Lennik  

Mandjes streekproducten werden gegeven aan de 

verantwoordelijken voor de organisatie, en voor de 

gemeente Arconate was er een uniek fotoboek 

samengesteld door het Fotografencollectief De 

Pajot met prachtige foto's uit Lennik (een 

Arconatese schepen noemde het "magico"), plus 

één foto in het groot afgedrukt en ingekaderd. 

Lennik kreeg een schilderij en bloemen.  

Bij de ondertekening van de herbevestigingsakte 

van de verzustering tussen beide gemeenten, zette 

Arconate meerdere Lennikenaren in de bloemetjes. 

De gemeente Arconate had speciale aandacht en 

geschenken ook voor Godelieve Eeckhout die het 

bezoek vanuit Lennik feitelijk organiseerde. 

Achteraf was er een feestlunch voor een zeventigtal 

personen, afgesloten met een grote taart met de 

wapenschilden erop van de beide gemeenten. 

Afscheid na mooie ervaring 

Na een kort bezoek aan de grafkapel van de familie 

Arconati Visconti in de namiddaghitte, was het tijd 

voor het afscheid en de terugkeer naar Lennik. 

Alle deelnemers beleefden een positieve en 

verrijkende ervaring, in een vlotte losse en 

vriendschappelijke sfeer. 

Het bestuur in Arconate schrijft achteraf op 

FaceBook vertaald in het Nederlands: "Vandaag 

eindigt de verzustering 2015. Het is een korte maar 

intense en ontroerende ervaring geweest, verlopen 

in een sfeer van groot enthousiasme en 

hartelijkheid. De Lennikse vrienden zijn 

eenvoudige, warme en blije mensen. Dank aan al 

wie deze ervaring heeft mogelijk gemaakt".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakse houding bestuur bij voorbereiding 

Dat de uitwisseling 2015 uiteindelijk is uitgegroeid 

tot een topervaring voor alle deelnemers, is vooral 

te danken aan vrijwilligers als Godelieve Eeckhout 

en een aantal Lennikenaren die reeds jaar en dag 

betrokken zijn bij de verzustering.  

Tijdens verscheidene gemeenteraden heeft onze 

fractie getracht het bestuur ertoe te bewegen om 

méér Lennikenaren te betrekken en uit te nodigen 

om de aangeboden 25 plaatsen (i.p.v nu 10) bij 

gastgezinnen in te vullen (zelfs sommige leden van 

de werkgroep kregen geen uitnodiging), om het 

bestuur van Arconate te bedanken voor de 

uitnodiging, om tijdig de vertegenwoordiging en 

relatiegeschenken voor te bereiden, enz.  

Het Fotografencollectief De Pajot kreeg niet eens 

een officiële bedanking voor de uiterst snelle 

samenstelling van het fotoboek. 

Wim 
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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. 

Wim  

• Kaartte aan dat er vóór de zoenzone (halve maan) 

van basisschool gemeenschapsonderwijs De Key 

een parkeerplaats staat geschilderd. Dit houdt in 

dat vandaag één auto perfect legaal kan parkeren 

maar ondertussen de inrijmogelijkheid van de 

zoenzone volledig verspert. De helft van de 

reflecterende kleine octopuspalen staat helemaal 

niet langs de straat, maar zijn gebruikt om een 

parking af te bakenen. Terwijl groen-bakken de 

plaats innemen van waar gesubsidieerd 

octopusstraatmeubilair eigenlijk de zone 

herkenbaar moet aanduiden. 

• Meldde dat de gesubsidieerde vrije basisschool De 

Kleine Prins slechts over 4 kleine octopuspalen 

beschikt terwijl er op de Kroonstraat, één van de 

hoofdstraten (N282) van Lennik, geen staan. 

Schepen De Muylder meldde dat de N282 een 

gewestweg is en dat de gemeente daar geen 

bevoegdheid over heeft. Pech voor de kinderen!  

• Merkte op dat in Lennik reeds heel wat bermen 

gemaaid zijn. Volgens het bermdecreet mogen de 

bermen langs de wegen pas gemaaid worden 

vanaf 15 juni. Schepen Johan Limbourg meldde 

dat op basis van de veiligheid en aanwezigheid 

van fietspaden was beslist om te maaien. Wim 

antwoordde dat in mei al bermen gemaaid zijn in 

straten waar geen fietspaden of gevaarlijke 

overgroeiing waren. 

• Vroeg of de dag van het Park opnieuw door de 

gemeente zou worden georganiseerd, wat door 

schepen Heidi Elpers niet kon worden bevestigd. 

• Stelde vast dat de halve schoolstraat aan het SGI 

en het eenrichtingsverkeer nu al een vroegtijdige 

tussentijdse evaluatie heeft ondergaan aangezien 

enkele stopplaatsen van de bussen zijn verplaatst 

naar de Doelestraat. 

• Merkte op dat de intergemeentelijke 11 juli-viering 

dit jaar te laat is voorbereid, en nu als headliner 

Walrus heeft (een afsplitsing van Yevgueni), wat 

toch minder publiek en meezingbaarheid zal 

meebrengen dan eerdere edities met Willy 

Sommers, Jan De Wilde en Johan Verminnen.  

Gun  

• Herinnerde schepen Johan Limbourg er aan dat er 

door N-VA – Lennik² op 24 november 2014 een 

agendapunt was ingediend rond de vervanging 

verkeersborden die de dorpskom aanduiden. Deze 

dienen vóór 1 juni 2015 te worden vervangen. De 

schepen antwoordde dat hij dacht dat ze allemaal 

vervangen waren en dat te vervangen borden 

steeds konden worden aangemeld. Wat intussen 

ook gebeurde. 

• Vroeg het bestuur wat de spelers en het bestuur 

van Anderlecht zouden denken indien ze bij een 

eventuele titel een beeldje zouden ontvangen in 

blauw-zwart, de kleuren van aartsrivaal Club 

Brugge. Naast wat gegiechel werd er geen 

antwoord geformuleerd. Het bestuur had net 

hetzelfde gedaan: VC Asse Lennik had van het 

bestuur een beeldje gekregen in de blauwe kleur 

terwijl alle Lennikse sportploegen Rood-Wit als 

ploegkleur dragen. Schepen Johan Limbourg 

(Open- VLD) fulmineerde dat dit toch wel heel ver 

gezocht was maar bevestigde net na de 

raadszitting dat we het niet ver moesten zoeken, 

blauw is immers de kleur van Open-VLD.  

• Meldde dat schepen De Muylder nog steeds geen 

antwoord had gegeven op de vragen over de 

communicatie van de sponsoring van verenigingen 

tijdens De Lennikse Feesten. Schepen De Muylder 

begreep het probleem niet. 

• Vroeg aan voorzitter Koenraad Ameys of hij nog 

steeds bij zijn standpunt bleef dat hij de 

gemeenteraad van april had verplaatst om 

professionele redenen. De week dat de originele 

gemeenteraad zou doorgaan waren er namelijk 9 

Windklievers aan het fietsen op het eiland 

Mallorca, de fietsclub waar dhr. Ameys lid van is én 

het eiland waarop hij zich op dat moment ook 

bevond. Moet de gemeenteraad wijken voor wat 

fietsplezier van de gemeenteraadsvoorzitter? 

Geert 

• Vroeg het bestuur waarom er voor de zoveelste 

keer een activiteit doorgegaan is op het 

gemeentehuis waarop de gemeenteraad niet werd 

uitgenodigd: dit keer het Huis van het Pajottenland, 

met bezoek van minister Vandeurzen. Zowel 

burgemeester Irina de Knop als schepen Heidi 

Elpers reageerden op hun gekende manier, 

emotioneel en rond de pot draaiend. 

Gun 
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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 

Tijdens de gemeenteraad van 18 mei gaf de 

korpschef van de lokale politie Pajottenland Marc 

Hellinckx een duidelijke presentatie over het zonaal 

veiligheidsplan 2014-2017. De korpschef toonde de 

resultaten van de vorige jaren, de accentpunten 

voor de toekomst, de projecten, de hot spot 

strategie, de budgetten, de statistieken, … 

De heer Hellinckx gaf ook een stand van zaken 

rond het project van het nieuwe Politiehuis.  

Tijdens de uiteenzetting deelde de korpschef mee 

dat er heel frequent werd gerekend op de diensten 

van het labo bij diefstallen of pogingen tot diefstal. 

Alarmbel voor het onderzoekslabo  

Er zijn meer middelen nodig in de strijd tegen de 

inbraken die onze regio teistert. Nu is Halle-

Vilvoorde nog te veel afhankelijk van Brussel.  

N-VA-minister Jan Jambon belooft werk te maken 

van een labo in Asse dat zich toelegt op 

sporenonderzoek bij inbraken. In Lennik waren er 

vorig jaar 134 inbraken waarvan 23 in auto’s, 3 

wagens werden ook effectief gestolen. 

De minister wil dat de politiediensten in Halle-

Vilvoorde niet langer afhankelijk zijn van het labo in 

Brussel om inbraken te bestrijden in onze regio.  

Franstalige rechtbank legt Nederlandstalige lam 

Daarmee is niet alles opgelost. Inbrekers moeten 

niet enkel worden gevat, de rechter moet ze ook 

veroordelen. Het parket van Halle-Vilvoorde wil 

meer criminelen voor de rechtbank brengen. Helaas 

is de Nederlandstalige rechtbank in Brussel ernstig 

verlamd. Zeven personeelsleden werden opgeëist 

en werken nu voor de Franstalige rechtbanken. Het 

Pajottenland mag niet het slachtoffer worden van 

het wanbeleid bij de Franstalige Brusselse 

rechtbanken.  
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Minder dan 4 

Tussen 4 en 8 

Meer dan 8 

# inbraken per 

jaar per 1000 

woningen 
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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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