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Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de achtentwintigste 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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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.

• Open-VLD – CD&V-meerderheid is niet meer
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• Franstalige postbodes verbreken coalitie
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• Op naar betere 4G dekkingsgraad in Lennik
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• Sporthal-verhaal wordt marathon

8

• Geknoei met samenwerking Kasteel van Gaasbeek
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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.
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• Bestuur nog steeds fier op de Coudenborre

11

• Zonnewagen: Gemiste opportuniteit voor onze scholen

12

• Burgemeester raakt stem kwijt en spoor bijster

13

• Oppassen met activiteiten langs de Ninoofsesteenweg

14

• Wegmarkeringen maken schoolomgeving veiliger

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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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun
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Open-VLD – CD&V-meerderheid is niet meer
De gemeenteraad van 12 oktober 2015 heeft de
Lennikse bevolking andermaal een kater bezorgd.

Geert

van de andere collegeleden.
Tientallen positieve voorstellen van N-VA – Lennik²
werden verworpen puur omwille van het feit dat ze
van de oppositie kwamen. Verscheidene van onze
voorstellen werden een aantal maanden na
afkeuring op de gemeenteraad toch ingevoerd, de
aanschaf van automatische externe defibrillatoren
(AED-toestel) om maar één voorbeeld te geven.

Donderslag bij heldere hemel
Kelly Van Vlaenderen kondigde aan dat ze de
Open-VLD fractie zou verlaten en zou zetelen als
onafhankelijke. Burgemeester Irina De Knop ervoer
dit als een donderslag bij heldere hemel.

Op basis van stemgedrag van Kelly Van
Vlaenderen en van Filip Van Ginderdeuren kan
men besluiten dat het huidige bestuur op de
gemeenteraad van 12 oktober jl. geen meerderheid
meer had.

Respect voor de beslissing
In de internetkrant De Lennikse Tribune
(www.lenniksetribune.be) en de lokale en nationale
pers heeft men het reilen en zeilen van het bestuur
van dichtbij kunnen volgen.

Aangezien voorzitter Koenraad Ameys de
gemeenteraadszitting had vastgelegd op een
absoluut ongebruikelijk uur (9:00 in de ochtend
tijdens een werkdag) kon ons gemeenteraadslid
Gun Mignon om beroepsredenen niet aanwezig
zijn. Hierdoor werden een reeks agendapunten niet
goedgekeurd door staking van stemmen (9 tegen
9). Indien iedereen zou aanwezig kunnen geweest
zijn, zouden onze agendapunten aanvaard zijn

Gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen heeft in
haar persmededeling haar persoonlijke beslissing
toegelicht. Uit haar persbericht blijkt dat Kelly Van
Vlaenderen:

• Eveneens het slachtoffer was van de
machtspelletjes en de negatieve spiraal waarin
Open-VLD zichzelf had gesleurd tijdens en na de
verkiezingen

Het stond in de sterren geschreven

• Niet werd betrokken bij de besluitvorming van de
partijleiding

Bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober 2012 bleek reeds dat de kandidaten
van Open-VLD geen homogene groep vormden.
Enkele kandidaten werden opzettelijk buitenspel
gezet in de hoop dat zij niet verkozen zouden
worden. Irina De Knop uitte duidelijk haar
ontgoocheling wanneer bleek dat Filip Van
Ginderdeuren schepen zou worden.

• Zich niet kon vinden in de tegenstrijdige
beslissingen
van
Open-VLD
om
de
bevoegdheden van Filip Van Ginderdeuren af te
nemen

• Zich niet langer kon vinden in de strategie om
alle voorstellen van de N-VA - Lennik² oppositie
naar de prullenmand te verwijzen

Na de verkiezingen hebben Open-VLD en CD&V er
voor gekozen om een redelijk krappe meerderheid
te vormen tegen de wil van de kiezer: N-VA Lennik² was immers de enige lijst die er op vooruit
was gegaan tegenover de verkiezingen van 2006.
De andere lijsten hadden allemaal stemmen en/of
zetels moeten inboeten.

Volgens Irina De Knop werd Kelly Van Vlaenderen
op alle vergaderingen uitgenodigd. Het is echter
niet omdat men op alle bestuursvergaderingen
wordt uitgenodigd dat de democratische inspraak
van ieder bestuurs- en gemeenteraadslid wordt
geëerbiedigd.

Al van bij het begin van de legislatuur is duidelijk
dat de bestuursmeerderheid geen eensgezinde
groep vormt en dat de gemeente in feite slechts
door enkele personen geleid wordt zonder inspraak

N-VA - Lennik² begrijpt de positie en het standpunt
van gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen en
heeft respect voor haar persoonlijke en gedurfde
beslissing.
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Open-VLD – CD&V-meerderheid is niet meer

Geert

Wat met coalitiepartner CD&V?

Agenda

N-VA – Lennik² is benieuwd naar het standpunt van CD&V dat al meer
dan een half jaar wordt geconfronteerd met de beslissing van OpenVLD om – zonder enige rechterlijke uitspraak – de bevoegdheden van
Filip Van Ginderdeuren eigenhandig te ontnemen. CD&V vraagt in een
korte persmededeling van 14 oktober klaarheid, ze “verwachten
duidelijke initiatieven en volgen de ontwikkelingen verder op.”

Tegenstrijdigheid troef
Open-VLD beseft blijkbaar nog niet ten volle dat ze geen meerderheid
meer heeft om zelfstandig te besturen. Uit de eerste persverklaringen
van burgemeester De Knop na de beslissing door Kelly Van
Vlaenderen blijkt dat duidelijkheid niet de grootste betrachting is.
Enerzijds laakt burgemeester De Knop de beslissing van Kelly Van
Vlaenderen, anderzijds legt ze de fout bij ‘derden’ zonder deze te
vernoemen.
Burgemeester kijkt nooit in eigen boezem
De burgemeester, als hoofd van de coalitie, moet ervoor zorgen dat
alle leden van de meerderheidsfractie zich goed voelen bij de
beslissingen, enerzijds bijstuurt waar nodig en anderzijds diegenen
over de streep trekt die niet akkoord zijn. Het doel is om steeds tot een
eensgezinde beslissing te komen. Dit heeft soms tot gevolg dat de
burgemeester haar eigen standpunt dient aan te passen, wat naar onze
mening deze legislatuur amper of nooit is gebeurd.
In het belang van onze gemeente en zijn inwoners is het absoluut
noodzakelijk dat het huidige bestuur zeer dringend een duidelijk
standpunt inneemt.
Gemeenteraad
OCMW-raad
Najaarsetentje N-VA – Lennik²
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²

N-VA – Lennik² grootste fractie in de gemeenteraad
26 oktober 2015 vindt opnieuw de gemeenteraad plaats, dan zal blijken
of de coalitie nog een meerderheid zal hebben. N-VA – Lennik² zal als
grootste fractie in de gemeenteraad alleszins de verantwoordelijkheid blijven opnemen en positieve maatregelen voor onze
gemeente steunen en indienen.
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Franstalige postbodes verbreken coalitie

Verscheidene klachten

Erik

burgemeester was van mening dat dit probleem
aan het meldpunt van de gemeente moet
doorgegeven worden. Vervolgens zou er wel actie
ondernomen worden. Zolang het niet gemeld werd,
was er voor haar ook geen probleem. Misschien
kan de burgemeester, nu ze op de hoogte is, het
zelf op het meldpunt aangeven?

Onze fractie vernam van vele inwoners dat de Post
voor de postbedeling in onze Vlaamse gemeente
momenteel Franstalige postbodes inzet die geen
Nederlands kennen! Toen dit in naburige
gemeenten ook gebeurde, kreeg de Post heel wat
kritiek te verduren. De inzet van postbodes die de
streektaal niet machtig zijn, druist in tegen de
taalwetgeving. Daarenboven is De Post een
overheidsbedrijf waarbij een dergelijke manier van
werken niet aanvaardbaar is.

Coalitie én Open-VLD stemden verdeeld
Deze uitleg van de burgemeester sloeg ons met
verstomming. Wij dachten dat de Vlaamse reflex
van Open-VLD in Lennik een dieptepunt had bereikt
bij de bespreking van het huishoudelijk reglement
van de gemeenteschool in 2013. In dat reglement
ontbrak elke vorm van verdediging van het
Nederlandstalige karakter van ons gemeentelijk
onderwijs. Het gaat dus van kwaad naar erger.

Onbegrijpelijke reactie
Tijdens de gemeenteraad van 12 oktober stelde
onze fractie voor om vanuit het schepencollege een
aangetekende brief naar het bestuur van De Post te
sturen om deze klantonvriendelijke situatie aan te
klagen. Voor ons leek dit vanzelfsprekend en
volledig logisch als men niet tevreden is over de
service van een dienstverlening. Tijdens het debat
bleek bovendien dat ook Willy De Waele (OpenVLD) tot zijn ergernis een Nederlands onkundige
postbode over de vloer had gekregen. N-VA –
Lennik² fractielid Kristien Van Vaerenbergh meldde
dat eveneens haar ouders een Franstalige
postbode op bezoek hadden gekregen.

Bij de stemming bleek snel dat verre van iedereen
binnen de meerderheid het met de burgemeester
eens was. Alle raadsleden van coalitiepartner
CD&V, samen met Willy De Waele én MarieThérèse Vandevelde (beiden Open-VLD) steunden
het voorstel van onze fractie. Hierdoor kregen we
de goedkeuring van 15 van de 18 aanwezige
raadsleden!
De raadsleden waren getuigen van een zeer
bedroevend optreden van de burgemeester en de
enkele medestanders die haar nog resten. We
kunnen ons afvragen of zij nog voeling hebben met
de Lennikenaar voor wie taalkwesties terecht
gevoelig liggen. We hebben toch nog het recht in
onze Vlaamse gemeente in het Nederlands te
worden bediend door de Post?

N-VA – Lennik² dacht oprecht een agendapunt
aangebracht te hebben dat door de hele
gemeenteraad zou worden gesteund, maar dat was
buiten burgemeester De Knop, schepen Limbourg
en voorzitter Ameys gerekend (allen Open-VLD). Zij
vonden het sturen van een brief niet nodig om een
voor ons nog steeds onduidelijke reden. De
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Op naar betere 4G dekkingsgraad in Lennik

Gun

Een nutsbedrijf is een bedrijf dat opereert in een
sector die beschouwd wordt als zijnde van
openbaar nut. Belangrijke producten of diensten
worden geleverd die in het algemeen belang zijn,
zoals elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening
en in ruimere zin ook communicatie: post, telegrafie
en telefonie .
Base, Mobistar en Proximus hebben in België
radio-infrastructuur aangelegd en zij exploiteren
netwerken die overeenstemmen met verschillende
technologische generaties: 2G, 3G en 4G.
Het verschil tussen 2G, 3G & 4G
• 2G: Het GSM (2G-systeem) was bedacht om
enkel de mobiele telefoniedienst en berichtendiensten zoals sms'en aan te bieden
• 3G: Vervolgens zijn de netwerken geëvolueerd
om datatransmissiediensten aan te bieden
(GPRS of EDGE genaamd). Het doel is om de
gebruikers datatransmissiediensten aan te
bieden met het oog op internettoegang vanop
mobiele eindapparatuur, zoals smartphones en
tablets

4G-dekking: Lennik rode vlek in Vlaanderen
Ook Lennik heeft recht op een optimaal 4G-signaal.
N-VA - Lennik² vindt dat het schepencollege de
betrokken providers dient aan te spreken om één
van de weinige rode vlekken met beperkt bereik in
Vlaanderen aan te pakken.

• 4G: Bij 4G ligt de transmissiesnelheid zes tot
zeven keer hoger dan bij 3G. Het verzenden van
een foto duurt doorgaans een tiental seconden
op een 3G-netwerk en één of twee seconden op
een 4G-netwerk
Mobiele dekking geleverd door de operatoren

Het BIPT verzamelt periodiek bij de drie betrokken
mobiele operatoren dekkingskaarten voor elk van
de drie mobiele technologieën die momenteel
uitgerold zijn (2G, 3G en 4G). Deze kaarten laten
ook de gemiddelde dekking zien die in elke
gemeente van België wordt bereikt.
Lennik vormt rode vlek (slechts 1 operator)
Op bijhorende kaarten is duidelijk te zien dat
Vlaanderen bijna volledig blauw kleurt, wat
aantoont dat alle (3) operatoren voor 4G dekking
zorgen. Lennik op zich vormt één van de weinige
rode vlekken waar slechts 1 operator 4G dekking
voorziet.
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Sporthal-verhaal wordt marathon

Rond de toestand van de Lennikse sporthal en de
organisatie van de uitbating stelt onze fractie zich al
langer vragen. Vorige gemeenteraad brachten we
het thema nogmaals op de agenda.

Erik

De reguliere klachten blijven duren
Dit jaar ontvingen we ook klachten in verband met:
• De toestand van de sporttoestellen
• De plaatsing van de toestellen (geen discipline)
• De netheid van de sporthal.

“De toestand is perfect”
De toestand van de sporthal is perfect, beweerde
schepen Limbourg (Open-VLD) tijdens de
afgelopen gemeenteraad. We vermoeden dat de
gebruikers hier anders over denken.

Volgens N-VA – Lennik² kan dit eenvoudig worden
opgevangen door de cafetaria-uitbater opnieuw te
laten wonen in het voorziene appartement, hierdoor
is er 24/24 sociale controle.

Reeds maanden geleden voorspelden we dat het
niet goed zou komen met de uitbating van de
sporthal.

In nagenoeg elke sporthal in de streek woont een
conciërge in de gemeentelijke sporthal, in Lennik
hoeft dit blijkbaar niet.

• Initieel waren het de douches en de toiletten die
niet in orde waren.
• Vervolgens had het Sportcafé (cafetaria) geen
uitbater waardoor men kunst- en vliegwerk
moest plegen om de zaal op tijd open en vooral
afgesloten te krijgen.
• Het bestuur besliste plots om maandelijks een
bedrag van € 300 te betalen aan de nieuwe
uitbater van het Sportcafé om controle uit te
oefenen op de sporthal. Dit zat vroeger
standaard in het takenpakket van de cafetariabewoner/uitbater.
• Tijdens de grote vakantie werd er ingebroken in
de sporthal. Er werd besloten om de
nooduitgangen dicht te houden. Onaanvaardbaar
aangezien de sporthal werd gebruikt voor
kinderopvang en sportactiviteiten. Schepen
Limbourg wimpelde deze opmerking weg want
de verantwoordelijken hadden volgens hem een
sleutel van de hangsloten.

En de renovatie?
Het schepencollege is de mening toegedaan dat de
voorziene € 1,5 miljoen enkel dient gebruikt te
worden voor de feestzaal terwijl de ganse sporthalsite een opknapbeurt kan gebruiken.
Herstelling kan handelsversterkend
Nog een pittig detail: voor de herstelling van de
nooddeuren
werden
drie
schrijnwerkers
aangeschreven, allen van buiten Lennik. Op de
vraag waarom er geen Lennikse schrijnwerkers
werden aangeschreven moest men het antwoord
schuldig blijven.
Opmerkelijk
want in de politieraad had
burgemeester De Knop aan een burgemeester van
de zone Pajot gevraagd waarom de zone geen
aannemers aanschreef uit Lennik. De pot verwijt de
ketel dat hij zwart ziet?
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Geknoei met samenwerking Kasteel van Gaasbeek

Wim

Een jaar te laat
Waarom is de samenwerkingsovereenkomst met
het Kasteel van Gaasbeek niet tijdig hernieuwd
geworden tegen de heropening van het Kasteel op
1 april? Hierdoor bleven, ondanks de jaarlijkse
subsidie van de Gemeente aan het Kasteel,
Lennikenaren en Lennikse scholen, verenigingen
en instellingen zo goed als een heel
museumseizoen 2015 verstoken van diverse
gebruikelijke voordelen in het Kasteel. Nadat er
sinds 2004 al wel dergelijke voordelen waren.

Plots toch een overeenkomst
28 september 2015 stond er een vraag op de
agenda omtrent de samenwerkingsovereenkomst
met het Kasteel van Gaasbeek. Doordat de
bestuurscoalitie niet in aantal was werd de
gemeenteraad uitgesteld naar 12 oktober.
Intussen stuurde het gemeentebestuur een
uitnodiging voor een persmoment op 13 oktober om
alsnog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
van de gemeente met het Kasteel aan te kondigen.

2015 was het eerste seizoen in elf jaar dat
Lennikenaren géén voordelen meer hadden in
"hun" Kasteel.
Nu de kans bestond om terug te gaan naar een
eenvoudige regel van systematische gratis inkom
voor alle Lennikenaren, doet men dit niet.

Op dat persmoment werd gezegd dat de
Lennikenaren tot de beste ambassadeurs van hun
Kasteel van Gaasbeek mogen gerekend worden en
terecht.

Opmerkelijk is dat de steun aan het Kasteel van
Gaasbeek door de gemeente Lennik eigenlijk onder
de bevoegdheid van zelfs 2 schepenen valt : zowel
het budget Toerisme als Cultuur leverden in de
vorige overeenkomst een bijdrage. Toch slaagde
men er niet in de samenwerkingsovereenkomst met
het Kasteel tijdig te hernieuwen.

Dat er nu uiteindelijk opnieuw een samenwerkingsovereenkomst is, vindt N-VA – Lennik² vanzelfsprekend een goede zaak.
Een jaar geen voordelen voor Lennikenaren
De vorige samenwerkingsovereenkomst 2012-2014
liep al af eind vorig jaar. Nu is men een jaar te laat
en tracht men één en ander nog vlug recht te
trekken. Het seizoen van het Kasteelmuseum start
op 1 april en loopt tot begin november.

Kans gemist op drempelverlaging
De schepen van toerisme verontschuldigde zich op
de gemeenteraad dat het wat langer geduurd heeft.
Het schepencollege had de bezoekerscijfers
opgevraagd van vorige jaren en gemeend dat er
van alles moest herbekeken worden. De laatste
jaren was het aantal bezoekers uit Lennik immers
enorm gedaald. Niet toevallig, sinds 2012 kon je als
Lennikenaar niet meer systematisch alle dagen
gratis
het
Kasteel
bezoeken
(tenzij
op
woensdagen), wel met een kleine korting. De
oplossing lijkt dus logisch: de drempel zoveel
mogelijk verlagen.

Het “nieuwe partnerschap voor de periode 20152018” gaat officieel in op 1 oktober 2015.
Omdat de subsidie aan het Kasteel voor heel het
jaar al voorzien was, worden nu alsnog 300
vrijkaarten voor Lennikenaren aangeboden vanaf
oktober. Maar het is enkel voor snelle Lennikenaren
die goed het vrijetijdsmagazine “UIT in Lennik”
hebben gelezen en een vrijkaart reserveren bij de
dienst Toerisme/Vrije Tijd van de gemeente. Ook
nieuwe inwoners kregen een ticket voor 2015
toegestuurd. Er zouden jaarlijks iets meer dan 100
nieuwe inwoners zijn, maar de gemeente
reserveerde voor hen alsnog 350 tickets. Ook zij
kunnen het Kasteel nog bezoeken tot 8 november.

Dit presenteert het bestuur als vooruitgang
De gemeente koopt opnieuw tickets voor haar
inwoners, maar wil dat de inwoners er eerst komen
om vragen op het gemeentehuis.
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Geknoei met samenwerking Kasteel van Gaasbeek

Wim

De Gemeente betaalt € 7.500 jaarlijkse subsidie
aan het Kasteel voor 700 tickets aan € 10 huidige
inkomprijs, plus gratis inkom voor schoolbezoeken
van Lennikse scholen. Dat laatste bestond ook al in
de vorige overeenkomst aan € 5.000 subsidie.
Daarnaast investeren zowel gemeente als Kasteel
jaarlijks € 2.500 in een jaarlijks gezamenlijke
activiteit (workshop, themawandeling, …).
Vroeger konden inwoners van Lennik automatisch
gratis het Kasteel bezoeken. Zij hoefden daarvoor
niet eerst naar het gemeentehuis te lopen. Dit is
dan ook nog eens een onnodige belasting van het
gemeentepersoneel.

zonderlijk aanbod op cultureel en erfgoedvlak.

Samenwerking tussen enerzijds het Kasteel en
anderzijds de gemeente Lennik is logisch en dient
zeker verdergezet te worden. Liefst met een zo
goed mogelijk effect.

Dat ook nieuwe inwoners op de hoogte gebracht
worden van de voordelen als Lennikenaren in het
Kasteel van Gaasbeek, is maar normaal en
sympathiek. Dit kan ook via de onthaalmap bij
inschrijving in het bevolkingsregister. Dan hoeft de
gemeente geen extra brieven te versturen.

Gelukkig kunnen met de uiteindelijk vernieuwde
overeenkomst en samenwerking onze Lennikse
inwoners (18+) en scholen nu eindelijk opnieuw het
Kasteel gratis bezoeken en kunnen onze socioculturele verenigingen en Lennikse diensten als de
Academie en de bibliotheek gebruikmaken van de
accommodatie van het Kasteel. Er zat nog meer in.

Omslachtig dus, met onnodige drempels, die de
bezoeken niet zullen terugbrengen naar het oude
succesrijke niveau.

Internationale bekendheid

We raden alle Lennikenaren aan hun gratis ticket te
reserveren om ons prachtige Kasteel met de
diverse evenementen die er georganiseerd worden
te blijven bezoeken!

Het Kasteel van Gaasbeek met omliggende parken
is en blijft een internationale toeristische trekpleister
op ons grondgebied, met voor onze streek een uit-
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Bestuur nog steeds fier op de Coudenborre

De Coudenborre in de Zwartenbroekstraat was tot
de jaren 80 van vorige eeuw een veel gebruikte
waterbron. De brandweer kwam hier vroeger gratis
hun citernen vullen. Sinds een geruime tijd vloeit er
nog amper water, sinds een aantal jaren is de
locatie totaal verloederd. Het bestuur houdt totaal
geen rekening met de klachten die worden gemeld.
Klachten via FaceBook
Ook op de sociale media zijn er verscheidene
meldingen gemaakt van de verloedering van de
Coudenborre.
Reclame voor eigen erfgoed
In het midden van het afgebakend perceel staat er
een bord met volgende vermelding: “Coudenborre Gemeentelijk eigendom van openbaar nut – wassen
van auto’s streng verboden.” Om auto’s te wassen
heeft men water nodig en dat vloeit er reeds lang
niet meer. Vindt de bevoegde schepen of
burgemeester het noodzakelijk om te blijven

Gun

duidelijk maken dat dit verloederd stukje erfgoed
eigendom is van de gemeente?
Wat biedt de toekomst?
Kan de bevoegde schepen duiden wat momenteel
het openbaar nut is van deze Coudenborre? Zijn er
plannen ter verfraaiing van dit stukje erfgoed?
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Zonnewagen: Gemiste opportuniteit voor onze scholen

Erik

Opportuniteit voor de Lennikse scholen
Onze Lennikse student had bij de gemeente een
subsidieaanvraag ingediend van € 1.000. Als
tegenprestatie zou de gemeente telkens een
vermelding krijgen in de publiciteit en zou de wagen
overgebracht worden naar de Lennikse scholen.
Hierbij zou men in de scholen info verschaffen over
natuurvriendelijke voertuigen.
Voor N-VA – Lennik² leek dit een uitstekend plan
om steun te geven aan dit project en deze subsidie
toe te kennen. Mechelen, Sint-Truiden, Kortenberg,
Westerlo, Sint-Katelijne-Waver, … dachten er ook
zo over en hebben zich intussen reeds
geëngageerd. Het Lenniks bestuur dacht daar
anders over.

Lennikenaar mede-ontwikkelaar van Punch One
Het is nog niet echt geweten maar een Lennikse
student maakt deel uit van het team dat de jaarlijkse
World Solar Challenge gaat bekampen. Hij kan één
van de bestuurders worden van de zonnewagen
van de universiteit van Leuven die gaat deelnemen
aan een 3.000 km lange race door Australië. Deze
race heeft een mondiale uitstraling, onze
toekomstige
ingenieurs
halen
er
meestal
schitterende resultaten.

Alweer een voorstel naar de prullenmand
De subsidie werd niet toegekend. Het bestuur zou
later eens nakijken of men de wagen niet zo naar
Lennik kan krijgen. Men weet wel niet hoeveel dit
dan zal kosten, waarschijnlijk veel meer dan de
gevraagde € 1.000 subsidie.
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Burgemeester raakt stem kwijt en spoor bijster
Een bezoek aan de gemeenteraad zou voor vele
Lennikenaren een verduidelijkend beeld geven over
de werking van het bestuur en de spelletjes die
soms gespeeld worden tijdens onze gemeenteraad.

Gun

stappen?”
De heer Dewever vergeet dat het probleem reeds
de derde keer voorviel, hij vergeet ook dat de
gemeenteraad geen bedrijf is. In een normaal
bedrijf worden directeurs en managers aangesteld
op basis van hun capaciteiten, ervaring, manier van
werken, … en niet op basis van een verkiezing
éénmaal om de 6 jaar. In een normaal bedrijf
worden directeurs en managers ook verwacht om
hun taken uit te voeren.

Vroegtijdige beëindiging van de gemeenteraad
Burgemeester De Knop (Open-VLD) raakte tijdens
de vroegtijdige beëindiging van de gemeenteraad
van 28 september 2015 even haar stem kwijt. In
een emotionele reactie trachtte ze tevergeefs
duidelijk te maken dat het niet haar fout was dat de
meerderheid niet in aantal was.

De heer Dewever weet waarschijnlijk ook niet dat
'dergelijke spelletjes’ (het verlaten van de raad) in
de vorige legislatuur net door de CD&V werden
gespeeld. CD&V stapte op vanaf de eerste
opportuniteit die zich voordeed. N-VA – Lennik² liet
tijdens de gemeenteraad van 18 mei 2015 haar
goede wil nog zien en hielp de meerderheid uit de
nood. Pas na waarschuwing dat de burgemeester
haar troepen diende te verzamelen én een
volgende gemeenteraad waar de meerderheid niet
in aantal was heeft N-VA – Lennik² de daad bij het
woord gevoerd. CD&V beschouwde dit tijdens de
vorige legislatuur nog als hun democratisch recht
terwijl ze het nu hebben over 'spelletjes spelen‘.

De burgemeester stelde dat de meerderheid met 9
aanwezig was en de oppositie met 6 wat het perfect
toelaat om de gemeenteraad te laten doorgaan. Het
is nochtans de regel dat de meerderheid moet
zorgen voor voldoende gemeenteraadsleden om
rechtsgeldig te vergaderen.
De gemeenteraad van september was de 3de in de
7 gemeenteraden van 2015 waar de burgemeester
de meerderheid die ze zelf creëerde (via
voorakkoord met CD&V) niet kon verzekeren.
Tijdens de gemeenteraad van 18 mei 2015 heeft de
N-VA – Lennik² fractie duidelijk gesteld dat ze toen
haar goede wil liet zien en de meerderheid uit de
nood zou helpen, maar dat de burgemeester haar
troepen diende te verzamelen.

Vergaderingen met véél te late uitnodigingen

Ook CD&V leeft in utopie

Er zijn intussen vele voorbeelden die aantonen dat
de burgemeester en haar bestuur het spoor bijster
zijn. Talloze vergaderingen worden ad hoc
georganiseerd.
Indien
raadsleden
worden
uitgenodigd, wat niet steeds een certitude is, wordt
de invitatie soms slechts 2 dagen vóór de
vergadering verstuurd:

Gemeenteraadslid Carl De Wever (CD&V) dacht de
waarheid in pacht te hebben wanneer hij de
gemeenteraad vergeleek met een vergadering in
een bedrijf: “Jammer voor het imago dat de politiek
bij de mensen krijgt doordat dergelijke spelletjes
gespeeld worden. Eén keer is misschien grappig.
Een tweede keer is de grap al ver te zoeken. Beeld
U in dat een bedrijf zo bestuurd wordt : Je hebt een
vergadering van 19 mensen en er zijn er 4 niet
aanwezig maar 15 wel. Kan je het dan maken die
vergadering moedwillig te boycotten door op te

• Op maandag 14 september om 15:21 werden de
leden van de werkgroep trage wegen via mail
uitgenodigd voor een vergadering op donderdag
17 september (3 dagen later)
• Op dinsdag 22 september om 16:03 werden de
gemeenteraadsleden via mail uitgenodigd voor
een vergadering over de omgeving rond het SGI
op donderdag 24 september (2 dagen later)
• Het bestuur van de bewuste school werd bewust
niet geïnformeerd, laat staan uitgenodigd op
deze vergadering

Uit de persberichten tijdens de vakantieperiode en
uit de verklaring tijdens de gemeenteraad van 28
september van schepen Filip Vanginderdeuren
bleek duidelijk dat de troepen niet verzameld zijn.
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Oppassen met activiteiten langs de Ninoofsesteenweg

Erik

Festival in het midden van de examenperiode
Zondag 21 juni 2015 tussen 13uur en 20 uur
zinderde het in Eizeringen, niet zozeer van de
warme zomerse temperaturen maar wel van een
festival dat doorging in het "Vlinderkasteeltje" ter
hoogte van het kruispunt tussen de Luitenant
Jacopsstraat en de Ninoofse steenweg.
Bewoners maakten zich zorgen
Buurtbewoners hebben getracht om leden van het
schepencollege te bereiken maar vonden nergens
gehoor. Een aantal inwoners van Eizeringen
sloegen alarm en contacteerden een raadslid van
N-VA – Lennik² dat wel onmiddellijk de stand van
zaken ging evalueren. De maatregelen rond
verkeersveiligheid waren beneden alle peil:
• De ingang van het festival was gelegen aan de
Ninoofsesteenweg
• Deelnemers konden de ingang slechts bereiken
via een onverhard stuk voetpad langsheen de
Ninoofsesteenweg van ongeveer 0,5 m. breed
• Wagens stonden her en der geparkeerd
langsheen de Ninoofsesteenweg en in de
Luitenant Jacopsstraat
• Er was nergens signalisatie aangebracht om het
evenement aan te kondigen
• Er was nergens signalisatie aangebracht om een
snelheidsbeperking in te stellen
• Er was nergens een strook voorzien voor de
voetgangers
• Door het wild parkeren in de Luitenant
Jacopsstraat
was
het
onmogelijk
voor
brandweerwagens om door deze straat te rijden
bij eventueel onheil

Informatie is makkelijk te vergaren
Een bezoek aan FaceBook zou geleerd hebben dat
men rond de 2.000 personen zou verwachten op dit
festival, een serieuze toevloed van volk op een
korte periode.
Het antwoord
verwarrend:
•
•
•
•

van

de

burgemeester

was

Er waren twee festivals (ook nog één op 14 juni)
Eén van die festivals was niet aangevraagd
Ontruiming had geen zin
…

Op de vraag waarom er geen signalisatie werd
aangebracht wacht de N-VA – Lennik² fractie nog
steeds op een antwoord.

Een puur verbod?
Wanneer in de pers de negatieve kritieken kwamen
op dit festival was de enige reactie van de
burgemeester dat zij in het vervolg dergelijke
festivals zou verbieden.

Goede afspraken maken beste vrienden

Overacting want er waren vermoedelijk gewoon
geen concrete afspraken gemaakt of indien ze toch
werden gemaakt werden ze niet afgedwongen door
de gemeente.

Dit komt de veiligheid van de festivalgangers en de
buurtbewoners ten goede en er is minder oorzaak
tot wrevel. Communicatie naar de buurt is dan ook
absoluut noodzakelijk.

Het is nochtans vrij simpel om goede afspraken te
maken met organisatoren. Indien de afspraken niet
worden nageleefd, dient er opgetreden te worden.
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De variapunten van de gemeenteraad van 12 oktober
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.
Erik
• Schepen Van Ginderdeuren staat nog steeds
vermeld in het kersverse gemeenteblad met al zijn
bevoegdheden. Werd vergeten, zal worden
aangepast in volgende publicatie in januari.
Wim
• Wilde het publiek bedanken voor de opkomst naar
een gemeenteraad op een onregelmatig uur. Zeker
nu ook
ongelukkig geplande commissievergaderingen net vóór de gemeenteraden het hen
moeilijk maken.
• De School van Gaasbeek heeft een fantastisch en
uitzonderlijk Septemberfestival georganiseerd. De
oude speelplaats en de inrit zijn onveilig, nog extra
door de regenval en ook de dakgoot is dringend
aan herstelling toe. De opmerking wordt bevestigd
door schepen Limbourg.
• De nooduitgangen van de sporthal en jeugdhuis
zijn regelmatig versperd o.a. door foutparkeerders
en materiaal buiten. Belijning die aantoont dat het
om nooduitgangen gaat, is niet nodig volgens
schepen Limbourg.
• Aan school De Key versmalt plots de
Keymolenstraat zonder enige signalisatie. 4
maanden geleden was het antwoord dat de
aannemer nog niet klaar is. Aannemer is nog
steeds niet klaar, meldde schepen De Muylder.
• Aan school De Key is nog steeds een
parkeerstrook geschilderd pal voor de ingang van
de halve maan die als zoenzone dient.
• De kerkhofmuur rond de kerk van Sint-KwintensLennik is na ruim een jaar nog steeds niet
afgewerkt.. Volgens schepen Limbourg zijn finale
werken aan dekstenen gepland.
• Er is een bevraging rond behoeftestudie aan
sportinfrastructuur.
Het
college
heeft
de
behoeftenlijst
goedgekeurd
voor
nodige
infrastructuurinvesteringen..
• Er is een stedenbouwkundige vergunning voor
decoratieve panelen in de Schoolweg aan de
buitenkant van de academie. Het gaat om werken

Gun

van de cursus graffitikunst. Schepen Elpers
ontkent geruchten over censuur en verklaart dat de
panelen er zullen komen, buiten en/of binnen, als
de school nog wil.
• Er zijn geen notulen opgesteld van het
schepencollege van 14 juli, waar schepen Van
Ginderdeuren 'onverwachts' is komen opdagen.
Daar moet ook verslag van worden uitgebracht. Dit
staat ook niet vermeld in de notulen van het
college van 15 juli.
Kristien
• De fonteintjes liggen opnieuw stil, dit terwijl
schepen Limbourg beloofd had dat hij de fonteinen
een meter hoog zou laten spuiten. Schepen
Limbourg geeft uitleg en belooft om ze dra
opnieuw te laten werken (intussen het geval).
• De buxushagen aan de kerkhoven in Lennik zijn
niet langer in goede staat. Schepen Limbourg wijt
dit aan het droge weer en aan het te vroeg scheren
van de hagen.
• Gemeenteraadsleden worden niet of te laat
uitgenodigd op vergaderingen. Waarom worden
niet alle uitnodigingen samen verstuurd? Dit is
opnieuw een gebrek aan respect. Schepen De
Muylder verontschuldigde zich voor het laattijdig
versturen van een uitnodiging.
• De motie die op 1 juli in de gemeenteraad gestemd
is
over
de
'Brusselse
hoofdstedelijke
gemeenschap' zou nog steeds niet verstuurd zijn
naar de Vlaamse Regering?
• De bomen in het Breughelhof lijden aan een
bepaalde ziekte. Dit is reeds meermaals gemeld
via het meldpunt, maar zonder gevolg.
Lien
• Vroeg naar de status van het goedgekeurde save
charter. Schepen De Muylder bevestigt dat er aan
gewerkt wordt.
Geert
• Een college moet collegiaal werken: op de
infovergadering van de halve schoolstraat stonden
4 lege stoelen vooraan waar schepenen
ontbraken, schepen De Muylder stond er alleen en
werd niet gesteund door de burgemeester en de
andere schepenen die achteraan in de zaal
hadden plaats genomen. Dit is in Lennik nooit
eerder vertoond.
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Wegmarkeringen maken schoolomgeving veiliger

Kristien

“zebrapad" school Schapenstraat

Al vijftig jaar wordt in Lennik elk jaar de
wegmarkering opnieuw geschilderd. Dit jaar
gebeurde dit niet. N-VA – Lennik² roept op dit
spoedig te doen en niet te wachten tot er
slachtoffers vallen.

dit jaar niet liet uitvoeren. De lijnen en zebrapaden
slijten elk jaar en de zichtbaarheid vermindert.

Ofwel is de gemeente het vergeten en dan is er
sprake van een laks beleid, ofwel bespaart de
gemeente op veiligheid en moet ze toegeven dat
verkeersveiligheid geen prioriteit meer is.

Het is onduidelijk waarom de gemeente deze taak

Verdeling thema’s binnen de Kwadraatraad
In de Kwadraatraad worden de bevoegdheden
toegewezen en verdeeld onder alle leden van de
fractie.

Erik

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.

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.

Professionalisme
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
onderwerpen die niet onder hun bevoegdheid vallen
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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

18

Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

