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Visie van N-VA – Lennik² op het Lennikse gemeentebeleid

Voorstelling Kwadraatraad
Wij wensen u van harte welkom bij
de éénendertigste 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
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.
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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
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•

Lien De Slagmeulder

Lien.DeSlagmeulder@lenniksetribune.be

Onze OCMW-raadsleden:
•

Nils Dekaezemaeker

Nils.Dekaezemaeker@lenniksetribune.be

•

Viviane Tielemans

Viviane.Tielemans@lenniksetribune.be

•

Wim Durang

Wim.Durang@lenniksetribune.be
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Elke maand De Lennikse Tribune!

Gun
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U wordt van harte uitgenodigd op de

Nieuwjaarsreceptie
Lennik² en N-VA Lennik
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Balans 3 jaar actieve oppositie in Lennik

Tijdens de eerste helft van deze legislatuur werden
op de gemeenteraad in totaal 212 agendapunten
aangebracht door de fractie van N-VA - Lennik². Op
vele gemeenteraden lag het aantal agendapunten
ingediend door de oppositie hoger dan het aantal
punten ingediend door het bestuur. Erik is en blijft
het meest actieve gemeenteraadslid wat de
aanbreng van agendapunten betreft.

Geert

De Metropolitane Gemeenschap
Anderzijds waren er ook voorstellen die werden
goedgekeurd maar waar N-VA –Lennik² zelf diende
op te volgen of de uitvoering ervan wel plaats vond.
Een voorbeeld hiervan is het agendapunt waarin
werd gevraagd een aangetekend schrijven te sturen
tot afwijzing van het voorstel tot Brusselse
Metropolitane Gemeenschap gelanceerd door het
Brussels Gewest. Het schrijven werd meer dan 4
maanden na de ruime goedkeuring in de
gemeenteraad verstuurd én pas nadat N-VA –
Lennik² er naar vroeg.

84 agendapunten in 2015!
In totaal werden in 2015 door N-VA – Lennik² 84
agendapunten aangebracht. De agendapunten die
twee- of driemaal werden aangebracht wegens het
annuleren van een gemeenteraad werden niet
meegerekend. In 2015 werd 2 maal een
gemeenteraad afgelast die achteraf wel doorging.

Mobiliteit en het parkeerbeleid
Verscheidene
onderwerpen
zijn
gedurende
meerdere gemeenteraden geagendeerd omdat de
respons van het bestuur beperkt of nihil was. Een
voorbeeld hiervan is de mobiliteit en het
parkeerbeleid. Eind 2015 kondigde schepen de
Muylder (CD&V) aan dat begin 2016 de regelgeving
zal worden aangepast. Hierin zullen bijna alle
raadgevingen en voorstellen die N-VA – Lennik²
sinds begin 2015 voorlegt, worden gevolgd.

Een aantal voorstellen in detail
Een overzicht van alle agendapunten zou ons te ver
in detail leiden, maar een aantal zijn zeker
vermeldenswaardig.
AED-toestellen
Er zijn een aantal voorstellen die tijdens de
gemeenteraad door de toen nog in meerderheid
verkerende coalitie werden weggestemd maar die
ietwat later met veel poeha in de pers toch werden
uitgevoerd. De installatie van de levensreddende
AED-defibrillatoren vormt daar een mooi voorbeeld
van.

Volgende 3 jaar actieve oppositie in Lennik
Hoe de tweede helft van de legislatuur zal
uitdraaien, hangt af van een ontwikkelingen binnen
de gemeenteraad. We zijn in ieder geval van plan
even actief te werk te gaan.
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Nieuwjaarsgeschenk van de meerderheid

Met veel bombarie werd het aangekondigd, nog
voor het zelfs gestemd werd: de milieubelasting
wordt afgeschaft. Op zich fijn en onze fractie
stemde dan ook voor. Het is op zich een mooi
geschenk aan de Lennikenaren die nu reeds de
hoogste personenbelasting betalen in HalleVilvoorde.

Erik

En hier wringt het schoentje. Aangezien de nieuwe
manier van werken in het containerpark nog niet in
voege is (gaat van start 1 februari 2016) kan men
niet inschatten hoeveel geld Lennik zal ontvangen.
Beter eerst werking containerpark invoeren?
Er werd een ruwe schatting gemaakt zonder ook
maar één leidraad. De vraag is of men het goed
heeft ingeschat want anders moet er bijgepast
worden uit de gewone middelen en komen er
andere uitgaven in het gedrang.

Toch hebben we de meerderheid gewaarschuwd
om niet lichtzinnig te werk te gaan en zeer
voorzichtig te zijn. Immers was het niet gewezen
burgemeester Willy De Waele (Open-VLD) die
steeds verklaarde dat de verwerking en ophaling
van het huisvuil moest betaald worden door de
opbrengst van de milieubelasting en de winst op de
verkoop van de vuilniszakken.

De afschaffing van de milieubelasting wordt
gecompenseerd door de hogere inkomgelden van
het containerpark. Zodoende worden ook de
gebruikers van het containerpark voor een deel
bestraft.

Nog onduidelijke bron van inkomsten
Nu hoopt de meerderheid dat ze door de nieuwe
tarieven en werkwijze in het containerpark in
Pepingen, waar wij Lennikenaren klant zijn, genoeg
geld zal binnenrijven.

Er bestaat een potentieel gevaar dat mensen
minder gebruik zullen maken van het containerpark
en dat we daardoor in de toekomst misschien (nog)
meer afval zullen vinden in de bermen of langs de
glascontainers.

Genoeg geld zodat men het verlies van de
opbrengst van de milieubelasting zal compenseren.

Laat ons hopen van niet
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Kleine attentie onder de vorm van doosjes pralines

Agenda

Erik

Net zoals de vorige jaren wenst N-VA – Lennik² het
gemeentepersoneel te bedanken voor haar inzet voor de gemeente en
haar inwoners.
Voor het gemeentepersoneel zijn de laatste drie jaren niet plezierig
geweest. Een gedeelte van het personeel werd twee jaar geleden
bedankt voor de inzet en aan de deur gezet (zelfs een personeelslid
dat niet werd betaald door de gemeente). Anderen werden eerst
ontslagen en daarna, omdat het uitvoeren van werken in het gedrang
kwam, opnieuw aangenomen, dit jaar namen anderen zelf ontslag.
Om de mensen van de gemeentediensten een hart onder de riem te
steken in deze kille dagen en hen te bedanken voor hun dagelijkse
inzet ging onze fractie op maandag 11 januari 2016 naar de Bibliotheek
en de Academie en bood hen een kleine attentie (doosjes pralines)
aan. De volgende dagen werden ook alle andere gemeentelijke
diensten bezocht.
Naar onze mening vormt
het gemeentepersoneel het
gezicht van de gemeente.
Het zijn de mensen waar de
Lennikenaren het eerst
mee in contact komen.

Gemeenteraad
OCMW-raad
Nieuwjaarsreceptie N-VA – Lennik²
Mosselfestijn N-VA – Lennik²

Gelukkige en tevreden werknemers onder het
gemeentepersoneel geven steeds een warm en
welkom gevoel mee aan de inwoners wanneer
ze in contact treden met de gemeentelijke
diensten.
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Schepen heeft gehoor voor voorstellen N-VA – Lennik²
In het voorjaar heeft het bestuur het zoveelste
studiebureau (Grontmij) aangesteld, deze keer om
een evaluatie te maken van het mobiliteitsplan. Op
de gemeenteraad van 18 mei werd ons door
schepen Yves De Muylder (CD&V) de werking en
de doelstellingen duidelijk gemaakt.

Gun

Na een lange intro komt de bevoegde schepen
aandraven met volgend lijstje aanpassingen:
• Bewonerskaart wordt geldig in de ganse blauwe
zone
• Oplaadpunten voor elektrische wagens worden
voorzien
• Mogelijkheid tot betalend parkeren wordt
verlengd van 2 uur naar 4 uur
• Parkeren in blauwe zone wordt verlengd van 1
uur naar 2 uur
• Introductie van handelskaarten voor handelaars
die niet gedomicilieerd zijn in hun pand

Een aantal opmerkelijke zaken:
• Het bestuur stelt een studiebureau aan, maar
nog voor deze goed en wel aan het werk is
neemt het allerhande maatregelen, soms ten
goede, soms ook duidelijk niet
• Intussen is sinds de aanstelling van het bureau
bijna een jaar verstreken en nog steeds is geen
finale nota klaar
• De bevoegde schepen wordt bijna elke
gemeenteraad gevraagd naar de status, steeds
weerklinkt het antwoord dat hij ‘gaat trachten’ en
steeds wordt de datum verplaatst
Agendapunt op gemeenteraad
Tijdens de afgelopen gemeenteraad werd volgend
voorstel door ons voorgelegd aan de raad:
Een correcte en transparante oplossing:
• Voor de blauwe zone in Lennik centrum, zoals
bijna in gans België, 2 uur parkeertijd in plaats
van 1 uur: duidelijk, transparant, geen
uitzonderlijke processen
• In de huidige zone met betalend parkeren
uitbreiding van het gratis parkeren van 20 min
naar 1 uur
Met voorstel tot goedkeuring het bovenvermelde ter
evaluatie voor te leggen aan:

Echt handelsversterkende maatregel in de maak
Dit voorstel houdt rekening met een groot deel aan
de (logische) eisen en verwachtingen N-VA –
Lennik².

• De handelaars van Lennik
• De bevolking van Lennik
• Het aangestelde Studiebureau

Ietwat tegenstrijdige redenering

Schepen De Muylder dient nog een akkoord te
vinden met OPC (Optimal Parking Control), het
bedrijf dat de controle beheert en alles te verwerken
in correcte procedures voor de administratie.

In de respons door schepen De Muylder (CD&V)
werd eerst verklaard dat het huidige parkeerbeleid
bijna perfect is. In een tussentijdse analyse kan het
studiebureau géén beter plan voorleggen.

Er wordt voorgesteld en overeengekomen om de
schepen de tijd te gunnen de aanpassingen door te
voeren en dit agendapunt uit te stellen naar de
volgende gemeenteraad van 25 januari 2015.

De resultaten aan de gemeenteraad te presenteren
ten laatste op 1 april 2016
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Intern gekibbel Open-VLD Lennik houdt niet op

Erik

Verwijten i.p.v. zelfevaluatie
Tegenwoordig
worden
er
tijdens
elke
gemeenteraadszitting verwijten geuit door OpenVLD naar een vroeger partijlid. Open-VLD kan zich
er niet bij neerleggen dat men zich op een bepaald
moment niet meer goed kan voelen bij (de
werkwijze van) haar "warme" partij.
Velerlei aanvallen
In de nieuwsbrief van Open-VLD, de reacties op
FaceBook door bestuursleden, reacties op de site
van een lokale nieuwsdienst, de speeches in de
gemeenteraad, … zag men dat een aantal leden
niet akkoord gaat met de huidige gang van zaken.
Men kan zich de vraag stellen of men dit doet uit
eigen persoon of dat het wordt opgelegd. Op een
platvloerse manier stuurt men aanvallen naar
iemand die een onafhankelijke beslissing nam die
hen niet gelegen kwam.
Onwetendheid maakt dat de meeste mensen
zich aansluiten bij een partij en verlegenheid
belet hen er weer uit te stappen.
(Lord Halifax, Britse politicus vorige eeuw)

Afwijking van koers
Een oude rot als Willy De Waele (Open-VLD)
maakt er zich nog het meest druk over, alhoewel hij
zelf reeds van alles heeft meegemaakt in zijn 45
jaar in de gemeenteraad van Lennik.

De uitspraak van Lord Halifax is momenteel zeker
van toepassing op het Lennikse bestuur. Wanneer
men het geroep en het getier de laatste maanden
hoort tijdens de Lennikse gemeenteraad vraagt
men zich af in welk toneel men is verzeild.

Voor hem liep het ook niet over rozen. Denken we
maar, onder andere, aan zijn periode als
burgemeester en zijn uitgesproken mening over de
splitsing Brussel- Halle-Vilvoorde waarbij hij niet
alleen botste met zijn plaatselijke afdeling maar ook
met de nationale leiding van Open-VLD. Toch bleef
hij trouw aan zijn partij. Ondanks zijn inzet is zijn
erfenis in de lokale partij over zijn uitgesproken
ideeën over België en Vlaanderen onbestaande.
Een zaadje was geplant, doch kiemde nooit.

Mensen en inzichten evolueren
Het is een feit dat sommige mensen op het moment
dat ze zich kandidaat stellen voor de verkiezingen,
meestal op jeugdige leeftijd, niet altijd weten waar
hun partij eigenlijk voor staat. Meestal is men
gevleid dat men wordt gevraagd, soms zijn er
sentimentele en familiale redenen, dikwijls treden
ook vrienden toe tot die partij, … Maar sommigen
weten bitter weinig hoe men in die partij werkt:
• Een losse of een autoritaire structuur?
• Links of rechts?
• Zijn de waarden van de partij ook de mijne?
• Krijgt mijn mening gehoor?
• Hoe verloopt de communicatie in- en extern?

Nog nooit was de lokale Open-VLD zo mak op het
vlak van taalproblematiek. Zo was er bijvoorbeeld
het schoolreglement van de gemeenteschool waar
men eigenlijk niet inzag dat dit moest worden
aangepast. Of het in het Frans beloven door
partijleden tijdens de verkiezingsperiode dat de
Belgische vlag in ere zou worden hersteld indien
men het voor het zeggen had.
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 november(I)
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.
N-VA – Lennik² brengt deze wel onder in een
verslag.

Gun

verlenging tot het einde van het schooljaar
goedgekeurd met daarna (hopelijk) een
definitieve implementatie.
• De Scheestraat is voor een stuk (tussen Oude
Brusselsestraat en Schapenstraat) in heel
slechte staat. Deze straat ligt voor de helft in
Lennik en voor de helft in Dilbeek. Wat zijn de
plannen en wat met de wateroverlast? Schepen
Limbourg (Open-VLD) meldt dat Dilbeek de
heraanleg zal coördineren. Hij kent de planning
nog niet in detail.

Wim
• Jaarlijks wordt een vrijetijdsgids uitgebracht
waarin alle jeugd-, sport- en culturele
verenigingen zijn opgenomen. Deze wordt
jaarlijks gepubliceerd bij aanvang van het
schooljaar, maar we hebben er dit jaar nog geen
gezien. Bij afwezigheid van schepen Heidi
Elpers (CD&V) meldde burgemeester Irina De
Knop (Open-VLD) dat ze het zou navragen.

• Dit is letterlijk mijn laatste tussenkomst op deze
gemeenteraad. Ik wou gewoon nog kort
terugblikken, en zeggen dat ik dankbaar ben
voor deze boeiende ervaring - onverwacht 1 jaar
in de gemeenteraad. Ik heb veel bijgeleerd. Ik
heb geprobeerd een kritische constructieve
bijdrage te leveren, en ik wou er ook aan
herinneren aan de collega's (die er op dit late uur
nog zijn) dat ik dit wel degelijk heb aangevoeld
als een stuk mee verantwoordelijkheid dragen,
en dat het dat ook is; wij worden daarvoor ook
betaald,
we
worden
daarvoor
als
gemeenteraadslid hier goed betaald, want in
andere gemeenten verdient men soms veel
minder. En natuurlijk: het is een beetje een
speciaal jaar geweest, in deze woelige politieke
tijden in onze gemeente, en met grote
uitdagingen die ons te wachten staan, ons
allemaal, we zijn daar allemaal mee speler in. Ik
wens u allen veel succes met het bekomen van
een goed beleid en dienstverlening ten gunste
van de ganse bevolking. En u kunt er natuurlijk
van op aan dat ik de gemeenteraad blijf
opvolgen
maar
dan
weer
vanuit
de
publieksbanken, zoals altijd de gewoonte was"

• Onlangs was er de voorstelling aan de pers van
de vernieuwde welkomstmap voor de nieuwe
inwoners. Mooi maar diverse opmerkingen. De
eerste pagina gaat over hoe contacteer ik de
bestuurders: oude cultuur. Was de welkomstmap in 2014 uitgeput, ten minste één inwoner
die in Lennik is komen wonen in 2014 heeft deze
niet ontvangen. Burgemeester Irina De Knop
(Open-VLD) meldde (verkeerdelijk) dat deze
welkomst-map een nieuw initiatief is.
• Bij de inhuldiging van de nieuwe geboorteboomgaard werd Ivo van Strijtem betrokken en
werd hem gevraagd om in opdracht van de
gemeente een gedicht te schrijven. Ietwat raar
dat niet de gemeente, maar een politieke partij
die deel uitmaakt van de coalitie dit als eerste
publiceert. Wat vindt de coalitiepartner daarvan?
Volgens burgemeester De Knop (Open-VLD)
gebeurde dit in samenspraak met de heer van
Strijtem. Aangezien schepen Heidi Elpers
(CD&V) de gemeenteraad reeds had verlaten
kon haar mening niet worden gevraagd.

[ Applaus op alle banken]
• Irina De Knop (Open-VLD) bedankte Wim en
gemeenteraadsvoorzitter
Koenraad
Ameys
(Open-VLD) meldde dat men nooit weet wat de
toekomst gaat brengen. In elk geval bedankte hij
Wim voor zijn bijdrage en de genomen
verantwoordelijkheid.

• De proefopstelling van de schoolstraat heet nog
steeds proefopstelling en wordt om de haverklap
verlengd, blijft dit voor altijd? Schepen De
Muylder (CD&V) bevestigt dat de verlengingen
een beetje overdreven zijn, maar nu is de
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De variapunten van de gemeenteraad van 23 november(II)
Kristien

Gun

bekeek, alsmede het inbrengen van eigen
voorstellen. En dus, Wim, namens onze fractie
dank ik u van harte voor uw inbreng. Wij weten
dat u uw mandaat in het OCMW met evenveel
kennis, inbreng en overzicht zult kunnen
uitvoeren'. (Wim: "ik zal dat proberen") 'Dat komt
zeker in orde, want ik ken u al vele jaren'.

• We zijn momenteel in de periode van het einde
van het jaar. Normaal wordt er dan als
handelskern versterkende maatregel kerstversiering in de straten uitgehangen, en speelt er
ook muziek in het centrum. Nu staat er enkel een
boom op de markt. Schepen Limbourg (OpenVLD) legt uit dat dit een besparing vormt en dat
er beslist werd om enkel een aantal bomen te
plaatsen.

• Het
huishoudelijk
reglement
zegt
dat
gemeenteraadsleden die een geheime zitting
bijwonen ook tot geheimhouding verplicht zijn.
Agendapunt 16 van deze gemeenteraad vond
plaats in geheime zitting met enkel de 18
raadsleden aanwezig. Na de gemeenteraadszitting neem ik een korte sanitaire stop en wordt
ik aangesproken door de voorzitter van CD&V en
echtgenoot van schepen Heidi Elpers (CD&V)
die me aanspreekt over details van de
onderwerpen die in gesloten zitting zijn
besproken. Ik heb hem gemeld dat ik vaststelde
dat hij perfect wist wat er in geheime zitting werd
besproken. We gaan binnen onze fractie
evalueren wat we hiermee gaan aanvangen.
Voorzitter Ameys meldt dat hij enkel bij alle
raadsleden
kan
aandringen
op
de
geheimhouding van een geheime zitting.

[Noot van de redactie: Het bestuur was het
eigenlijk vergeten en heeft waarschijnlijk al
genoeg handelskernversterkende maatregelen
getroffen.]
Lien
• Schepen Yves De Muylder, een vraagje over de
verkeersbordendatabank, zegt u dit iets?
Schepen Yves De Muylder (CD&V) laat verstaan
dat hij niet weet wat het inhoudt. Burgemeester
Irina De Knop (Open-VLD) onderbreekt en laat
weten dat zij wel weet wat het is, maar dat er
voorlopig nog geen energie is in gestopt door het
bestuur. In de toekomst wil men er wel werk van
maken.

• Tot slot werd ik de afgelopen week aangeraden
om de blaadjes te lezen van de grootste politieke
partij van de coalitie. Er wordt melding gemaakt
van riooljournalistiek, melding gemaakt van een
brief van de gouverneur die ons volledig
onbekend is. Wat sommigen schrijven of vooral
laten
schrijven
is
er
ver
over.
De
verantwoordelijke uitgever heeft hier een
belangrijke taak. We begrijpen dat het
momenteel niet steeds makkelijk is, er staan
intussen een aantal mensen niet meer op de
foto. Burgemeester De Knop (Open-VLD)
reageert misnoegd en meldt dat ze de volgende
keer de boekjes van de N-VA – Lennik² fractie
zal meenemen.

• In de eindejaarsperiode wordt er op vele
plaatsen vuurwerk afgestoken. N-VA – Lennik²
zou de bewoners willen oproepen om in een
gemeente waar veel dieren leven geen vuurwerk
te gebruiken. Burgemeester Irina De Knop
(Open-VLD) denk dat ze vergeten zijn het op te
nemen in het informatieblad van de gemeente
maar meldt dat daarvoor een aanvraag dient
ingediend te worden en dat deze steeds worden
geweigerd.
Geert
• Voorzitter, ik wil ook als fractieleider Wim
bedanken voor zijn zeer gedegen uitvoering van
zijn mandaat, want als fractieleider heb ik
kunnen getuigen van zijn positieve inbreng en
zijn minutieus voorbereiden van dossiers, zowel
deze die door de voorzitter en bestuurscoalitie
op de agenda werden geplaatst en die hij kritisch

[Noot van de redactie: Op de Lennikse Tribune
heeft burgemeester De Knop (Open-VLD) in
ieder geval geen abonnement.]
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wenst u van harte een
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Chris & Ernest zeggen actieve Lennikse politiek vaarwel
Van
Tot
Chris
Ernest

1989
1994

1995
2000

2001
2006

GEMEENTERAAD

2007
2012

Geert

2013
2015

OCMW
GEMEENTERAAD

Goede afspraken maken beste
vrienden
Het begin van het nieuwe jaar
heeft
ook
een
aantal
verschuivingen
tot
gevolg
binnen beide N-VA – Lennik²
fracties. Zoals bij de aanvang
van de legislatuur afgesproken
maken Chris Van Belle en
Ernest Vankelecom, beiden
OCMW-raadsleden, plaats voor
jonge politieke inbreng. Chris en
Ernest worden opgevolgd door
Wim
Durang
en
Nils
Dekaezemaeker.
In de gemeenteraad herneemt
Jasper zijn taak, in de plaats van
Wim die dus naar de OCMWraad doorschuift.
Meer dan een kwart eeuw
politiek in Lennik
Chris is gedurende 12 jaar
gemeenteraadslid geweest in
Lennik (van 1989 tot en met
2000) en gedurende 15 jaar
OCMW-raadslid (van 2001 tot
en met 2015). Ernest is
gedurende
24
jaar
gemeenteraadslid geweest (van
1989 tot en met 2012) en
gedurende 3 jaar OCMWraadslid (van 2013 tot en met
2015).
Beiden hebben gedurende 27
jaar
onafgebroken
deel
uitgemaakt van het bestuur in
Lennik.
Bedankt voor jullie inzet!
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Wim één jaar in de Gemeenteraad

Wim Durang verlaat na exact 1 jaar de
gemeenteraad en neemt zijn plaats in als OCMWraadslid (opvolging daar was reeds bij de aanvang
van de legislatuur afgesproken). Wim is gedurende
1 jaar de vervanger geweest van Jasper De Bruyn
die omwille van jobverplichtingen in het buitenland
niet actief kon deelnemen aan de gemeenteraad.

Geert

23-feb
• Veilige inrichting centrum
• Inrichting kerkomgeving Sint Kwintens Lennik
18-mei
• Octopusstraatmeubilair aan GO!-school
• Bezoek van Lennik aan zustergemeente Arconate
1-jul
• Evaluatie en uitbreiding uitwisselingen Arconate
• Verdeling schepenbevoegdheden
• Respecteren van de Lennikse Gronckelman
• Inhuldigingsvolksfeest kunstwerk The Wave is
flauwe organisatie en betrokkenheid
12-okt
• Engagement voor een kernwapenvrije wereld
(Vrededag)
• Samenwerkingsovereenkomst Kasteel van
Gaasbeek niet hernieuwd
26-okt
• Verwelkomingsborden Europese gemeente
verzusterd met Arconate
• Gemeentelijk engagement voor vrede en tegen
kernwapens
• Ontbrekende notulen van mysterieuze collegezitting
van 14 juli 2015
23-nov
• Pastorie Eizeringen + rouwhuisje
• Eenrichtingsverkeer centrum

Héél actief

In het jaar dat Wim deel uitmaakte van de
gemeenteraad is er heel wat gebeurd en hebben
vele mensen Wim leren kennen zoals wij hem reeds
lang kennen: gedegen, zeer gedreven, steeds
positief, zeer minutieus, altijd kritisch en steeds met
kennis van zaken.
Wim diende 15 agendapunten in verspreid over 6
van de 9 gemeenteraden. Hiernaast vindt u een lijst
met alle agendapunten. De meeste punten
handelden over verkeersveiligheid en/of cultuur, de
stokpaardjes van Wim.

Terugblik
In de volgende bladzijden zal u een selectie van
bijdragen terugvinden die Wim in 2015 voor de
Lennikse Tribune heeft geschreven. We hopen dat
Wim ook vanuit het OCMW-perspectief af en toe
een artikel zal schrijven.
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Veilige inrichting voorrangsverkeer herstellen
In het bestaande mobiliteitsplan van de gemeente
Lennik is er een algemene voorrangsregeling
bepaald voor het centrum-uitrijdend verkeer. In
deze visie wordt het centrum-inrijdend verkeer
afgeremd,
om
de
verkeersveiligheid
en
leefbaarheid in het centrum te vrijwaren.
Daartoe werden sinds jaren vertragende en
vernauwende wegelementen geïnstalleerd, alsook
voorrangsaanduidingen, op invalswegen als de
Frans Van der Steenstraat, Negenbunderstraat en
Gustaaf Breynaertstraat.
Voor de Lennikenaren is deze voorrangsregel
makkelijk te onthouden en toe te passen. Maar niet
enkel Lennikenaren rijden op de Lennikse wegen.
Om verkeersconflicten of onveilige situaties te
vermijden, zijn zeer duidelijke wegaanduidingen
dus van groot belang.
Daarom vroeg N-VA – Lennik² dat het College de
verkeersinrichting controleert en waar nodig
herstelt.
Leesbare verkeersborden
Op het gedeelte van de Frans Van der Steenstraat
tussen de Zwartenbroekstraat en de Frans
Luckstraat zijn een aantal wegversmallingen met
voorrangsregeling waar men dient te slalommen.
Ten minste één van de vaste voorrangsborden B13
en B21 (verkeersbord met enerzijds een rode en
anderzijds zwarte of witte pijl) is zodanig afgebleekt
door zonlicht dat de kleuren rood en wit nog
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn.
Ook aan de Negenbunder- en Breynaertstraat vindt
men slecht zichtbare borden terug.
Aanduiding voorrang aan verkeersdrempels
Op het gedeelte van de Frans Van der Steenstraat
tussen de Markt en de Zwartenbroekstraat ligt een
drietal korte verkeersdrempels in het midden van de
weg. Ook hier geldt de voorrangsregeling. Maar op
de middelste ervan (tevens zwak verlicht bij
duisternis), ter hoogte van de Chiromeisjes-lokalen,
zijn de rood-witte aanduidingsborden op de vier
hoeken van de drempelinrichting al maandenlang
niet meer zichtbaar. Onderdelen liggen er gewoon
plat, of slordig ergens op de zijkant of ontbreken.

Maart 2015
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Veilige inrichting voorrangsverkeer herstellen

Wim

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

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

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

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

Daarom graag de aanduiding met voorrangsborden
en
waarschuwingsborden
herstellen,
liefst
duurzaam, en eventueel betere verlichting
onderzoeken.

Maart 2015

de
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Bezoek Arconate niet van harte?

Wim

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Lennikenaren betrekken a.u.b.

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.

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

Mei 2015

We zijn benieuwd en volgen dit verder op.
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De Lennikse Gronckelman verdient respect
De Lennikse Gronckelman is uniek. Deze belleman,
“stadsroeper”, ludieke gemeentelijke aankondiger,
sinds 2007, mag men ons in andere gemeenten
benijden. Niet in het minst door de enthousiaste
vertolking van deze cultuurfiguur door Emiel
Walravens, die onnavolgbaar gestalte geeft aan de
Lennikse historische advocaat Frans-Jozef De
Gronckel. Hij wordt onder andere verantwoordelijk
gesteld voor het “uitvinden” van het Pajottenland.
De Gronckelman behaalde al knappe posities op
bellemanwedstrijden, waaronder het Belgisch en
Europees kampioenschap.

Geslaagde aprilgrap
Overigens herinneren we ons dat de nieuwssite
Persinfo.org als 1-aprilgrap een uitgebreid (maar
dus verzonnen) artikel had geschreven waarin de
Gronckelman ontslag zou nemen uit ongenoegen.
Blijkbaar was het verhaal zo geloofwaardig dat
velen erin trapten, dat het onderwerp meer dan
1.500 keer bezoekers online aangesproken had en
tevens voor waarheid werd overgenomen door
andere media.
Onze Gronckelman
werd de laatste jaren
inderdaad
minder
officieel ingezet:

De Gronckelman is geliefd in Lennik, populair, en
zijn optredens spreken de mensen aan. Zijn
ceremoniële functie als aankondiger en opener van
onze gemeentelijke activiteiten en festiviteiten, met
zelfgedichte originele volkse roepteksten – in
rijmvorm, is een vaste waarde geworden. Hij neemt
zijn taak méér dan ter harte. De aanwezigheid van
de Gronckelman bij activiteiten is voor sommigen
zelfs een reden om het niet te missen.

•
•
•
•

2011 5 maal
2012 4 maal
2013 2 maal
2014 3 maal

Op
onze
vraag
antwoordde schepen
van Cultuur Elpers
dat de Gronckelman
in het verleden ook
niet werd vermeld op
affiches en flyers en
dat ze dit dus niet
nodig vindt.

Overgeslagen bij The Wave
Op de recente inhuldiging van het via “Kunst op
Komst” gewonnen kunstwerk The Wave, op 7 juni
2015, was de Gronckelman er niet. Verschillende
mensen stelden zich daar vragen bij. Nochtans had
de werkgroep voorgesteld om hem te betrekken bij
het slotvolksfeest. Immers had de Gronckelman
een belangrijke bijdrage geleverd aan de promotie
en stemoproepen voor de wedstrijd Kunst op
Komst, en was hij zelfs een onderdeel van de radiouitzending op Radio 2 over de Lennikse
kandidatuur, dus een mede-winnaar. De opening
verliep die dag trouwens nogal onduidelijk. De
Gronckelman met zijn bel, verschijning en luide
stem zou dat makkelijk opgelost hebben.

Voor de inhuldiging van “The Wave” was de
Gronckelman wel gevraagd om de activiteit om te
roepen op de marktdag dinsdag voordien. Voor de
inhuldiging zelf was hij niet vrij, beweerde Elpers.
Tja, als je niet gevraagd of geboekt wordt voor een
optreden! Emiel had namelijk geen gemeentelijke
bestelbon gekregen, zoals gewoonlijk.
Mede dankzij de cultuurraad en enkele nietjaarlijkse activiteiten mocht de Gronckelman in
2015 wel al optreden bij de gemeentelijke
nieuwjaarsreceptie, de onthaaldag voor nieuwe
inwoners, de Week van de Volkscafés.

Voor de intergemeentelijke 11-juliviering van 2015
werden de Gronckelman en de Gooikse belleman
opnieuw ingeschakeld als feestelijke openingsact.
Toch is dit optreden niet vermeld op de flyers of
affiches. Het lijkt wel erop dat men niet meer fier is
op de Gronckelman?

Juli 2015

Wim

De Gronckelman verdient respect en er mag meer
mee uitgepakt worden, “Men zegge het voort, men
zegge het voort”!
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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.

Oktober 2015

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-

Oktober 2015
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Beroemde Lennikenaar Andreas Masius

Wim

Meermaals vroeg de Lennikse
erfgoedraad
in
zijn
vergaderingen
aandacht
te
besteden
aan
de
500ste
geboortedag
van
Andreas
Masius, een humanist, diplomaat,
intellectueel
netwerker
en
geleerde van Europees niveau
die geboren werd in Lennik.
Eind 2013 was een delegatie van
de erfgoed- en cultuurraad met
schepen
van
cultuur
Van
Ginderdeuren, al de gemeente
Zevenaar gaan bezoeken, waar
ook een Masiusplein bestaat.
Zevenaar
(nabij
Nijmegen,
Nederland) was Andreas Masius
zijn laatste woonplaats.
In november 2014 was er door
de gemeente nog niets concreet
georganiseerd in Lennik en
agendeerde Geert De Cuyper het
op de gemeenteraad, waarna
een
en
ander
in
een
stroomversnelling kwam.
Zijn voorstel bepleitte om een
gedenkteken (met informatie)
aan te brengen op het Andreas
Masiusplein en om de gehele
Lennikse bevolking en het
verenigingsleven te betrekken.
De organisatie kon in handen
worden
gegeven
van
de
Erfgoeddeelraad en Andreas
Masiuskring. Op de inhuldiging
van dit gedenkteken kon een
delegatie van de gemeente
Zevenaar worden uitgenodigd.
De gemeenteraad besliste dat
het gemeentebestuur voor een
viering en gedenkplaat zou
zorgen.

November 2015

Dan toch gedenkplaat
Masiusplein

op

Op 17 juni vond dan uiteindelijk
de feestelijke inhuldiging plaats
van de gedenkplaat bij de dekenij
aan het Masiusplein met een
academische
zitting.
De
Erfgoeddeelraad en Masiuskring
hadden met Theodor Dunkelgrün
een eminente en bevlogen
spreker uit het buitenland kunnen
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strikken die gedoctoreerd had
over
de
wereldberoemde
koninklijke Polyglotbijbel van
drukkerij
Plantijn met een
vooraanstaande rol voor Andreas
Masius. Er waren die avond
uitzonderlijk enkele waardevolle
16de-eeuwse boeken van Masius
(bij Plantijn) ter inkijk, er was een
pianist van Academie Peter
Benoit. De dekenij liep vol.
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Beroemde Lennikenaar Andreas Masius
Behalve redes van de gastspreker, de voorzitter
van de Masiuskring en de burgemeester van
Zevenaar, wilden zowel burgemeester De Knop als
schepen Elpers ook een woordje zeggen.
Beschamend dat beide gemeentebestuurders
vergaten om de eigen gemeentelijke erfgoedraad te
bedanken, die dit al zo lang had voorbereid samen
met de Masiuskring en terecht zo fier was op het
bereikte resultaat.

Wim

nadrukkelijk erg jammer dat er geen enkel lid van
het Lennikse College van burgemeester en
schepenen gekomen was om nu de langverwachte
boekvoorstelling in Zevenaar mee te maken.

Hoe boeiend ook, toch spijtig: deze bijzondere
avond was enkel op uitnodiging. En dus kwam de
gewone Lennikenaar (mogelijk ook met interesse in
geschiedenis en Lennik) er niets over te weten.
Alleen een foto werd achteraf verspreid met de
onthulling van het gedenkbord.
Schepencollege alleen geïnteresseerd in show?
Uit Zevenaar waren de burgemeester en een
wethouder (schepen) hiervoor afgereisd. Het
gehele Lennikse schepencollege (behalve Van
Ginderdeuren) zou dan met hen naar Lenniks
chicste restaurant getrokken zijn. Dit is behoorlijk
ongebruikelijk. Daarna kwamen ze, allen de sjerp
omgord, naar de Dekenij waar alles door personeel
en diverse vrijwilligers voorbereid was en gingen
als laatsten het intussen overvolle zaaltje binnen,
om op de eerste rij te gaan zitten.

Men zou kunnen concluderen dat onze
gemeentebestuurders graag voor het oog van de
camera met de eer gaan lopen bij prestigieuze
momenten in de eigen kring, maar niet altijd hun
verantwoordelijkheid
opnemen
als
vertegenwoordiger van onze gemeente bij andere
momenten. Dat was ook al over andere
voorbeelden te lezen. Zeker op het culturele vlak.
De inhoudelijke betrokkenheid is ook vaak beperkt.
Nochtans is het mandaat er om te besturen ten
dienste van Lennik.

Over Andreas Masius schreef de Zevenaarse
historicus Ernest Stender een boek, maar door
ziekte geraakte dit niet klaar tegen de 500ste
verjaardag van deze inspirerende historische figuur.

Lennik kan méér doen rond Andreas Masius
Tot op heden hebben we niet echt informatie
gelezen in publicaties van de gemeente over de
figuur van Andreas Masius. Het gemeentebestuur
laat hier kansen liggen. Het publiek betrekken bij
wat Lennik te bieden heeft en wat er georganiseerd
wordt, blijkt niet zo de prioriteit. Ze kozen er ook
voor om op cultuur en personeel te besparen.

Op 7 november 2015 vond dan toch de presentatie
plaats van zijn boek "De wereld van Andreas
Masius", uitgegeven door de Cultuurhistorische
vereniging van Zevenaar. Een Lennikse delegatie
was erbij in Zevenaar (zo’n 250 km van Lennik), en
de voorzitter van onze Lennikse heemkundige
Masiuskring mocht er ook een toelichting geven. In
Zevenaar was men bijzonder gecharmeerd met de
internationale aandacht. De vijf afgereisde
Lennikenaren van cultuurraad en Masiuskring,
alsook schrijver dezes, kregen een ereplek. Na enig
aandringen bij het gemeentebestuur had men ook
enkele Lennikse relatiegeschenken meegekregen.
De

Zevenaarse

November 2015

burgemeester

vond

het

Wij stellen voor om meer uit te pakken met deze
interessante historische ‘wereldburger’; het kan
zelfs een toeristische troef zijn voor onze
gemeente. Men kan meer doen om de bevolking te
informeren over een Lennikenaar die het zover
schopte dat men 500 jaar later hem nog steeds
kent en bestudeert.

wel
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Veilig eenrichtingsverkeer in het centrum
In 2014 werd het eenrichtingsverkeer gewijzigd in
verscheidene straten van het centrum. Dit is nog te
weinig ingeburgerd en wordt door automobilisten
onvoldoende gerespecteerd. Regelmatig kan men
overtredingen vaststellen.

duidelijk zijn of te weinig worden gerespecteerd.
Dan volgde nog een reeks rare argumenten.
“In de sneeuw ziet men op het wegdek
geschilderde pijlen niet”. Dat klopt, maar hoeveel
dagen op een jaar sneeuwt het én blijft deze ook
liggen? Ook verkeersborden kunnen soms door
sneeuw bedekt worden.

Het verkeerd inrijden van een éénrichtingsstraat
kan bijzonder gevaarlijk zijn en andere bestuurders
compleet verrassen. Bovendien is het een zware
overtreding.

“Niet-Lennikenaren komen daar niet”. Op dezelfde
gemeenteraad werd nochtans vernomen dat
volgens de jaarcijfers de parkeerwachters heel wat
bestuurders met nummerplaten uit andere
Europese landen hadden beboet in Lennik centrum.

Oorzaken kunnen zijn: deels pertinente weigering
van sommigen om zich aan de nieuwe situatie aan
te passen en een stuk om te rijden, deels verkeerd
inschatten door bestuurders van de situatie van de
verkeersinrichting die niet altijd heel duidelijk is.

De schepen vond het vervolgens nodig om de
zwakke weggebruikers te beschuldigen: “Er zijn
fietsers die het extra onveilig maken op het
Masiusplein”. Het is wel het bestuur zelf dat een
extra straat trok dwars over het plein en dus ook
over de bestaande fietsbaan.

N-VA – Lennik² is geen fan van een aantal
wijzigingen in het centrum die het huidige bestuur
aanbracht. Hoe dan ook, met de situatie zoals ze is,
ligt de verkeersveiligheid in Lennik ons nog steeds
aan het hart.

Toch extra maatregelen

Eenvoudig constructief voorstel

In de notulen van de gemeenteraad lezen we als
officieel antwoord: “Het verduidelijken van de
rijrichting met wegmarkeringen kan, maar het zijn
de verkeersborden die bindend zijn. In de planning
werd al opgenomen om op het Masiusplein een
extra verkeersbord te plaatsen”.

Vandaar de vraag: hoe kan het gemeentebestuur,
zolang
deze
gewijzigde
rijrichtingsregeling
gehandhaafd blijft, de veiligheid aan deze
eenrichtingsstraten beter afdwingen?
Men kan op het wegdek een pijl schilderen aan de
kruispunten van:

Het extra bord op het Masiusplein komt er met als
uitleg: “het mag niet te verwarrend worden voor de
mensen”.

• Karel Keymolenstraat en Hendrik Ghijselenstraat
• Deken Verbesseltstraat en Karel Keymolenstraat
• Albert Vanderkelenstraat en het Masiusplein

Een bijkomende vraag was: op welke basis kan
men geregeld controles laten uitvoeren op de
overtredingen van het eenrichtingsverkeer in het
centrum, in het bijzonder de genoemde
knelpunten? Zonder controles zijn onpopulaire
regels onvoldoende afdwingbaar, dat leert ons het
parkeerbeleid.

Een persoonlijke controle toont aan dat vele
overtredingen op het eenrichtingsverkeer worden
vastgesteld. Voorlopig nog zonder ongelukken,
maar het zijn geen veilige situaties. Beter
voorkomen dan wachten tot het te laat is.
Beter voorkómen

Antwoord: “De vraag naar controles wordt
doorgegeven aan de politie. De burgemeester zal
dit vragen op het volgende wijkoverleg”. Als
uitsmijter nog een ‘gemotiveerde’ opmerking van de
burgemeester: “We kunnen dit vragen, maar het zal
niet veel helpen. Daar zullen we ons moeten bij
neerleggen”.

Schepen De Muylder (CD&V) en burgemeester De
Knop (Open-VLD) waren het er uiteraard mee eens
dat veiligheid een noodzaak is.
Markeringen op het wegdek zijn slechts indicatief,
niet bindend. En “het signalisatiemodel is correct”.
Het punt is net dat bestaande borden te weinig

December 2015

Wim
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Aanwending pastorie en rouwhuisje Eizeringen

Wim

De oude pastorie in Eizeringen, naast de kerk, is
een gemeentelijk gebouw. Het gelijkvloers wordt
gebruikt als activiteit- en vergaderruimte en de
appartementen boven dienen als noodwoning.
Naast de pastorie is sinds een aantal jaren door de
gemeente een rouwhuisje ingericht dat kan gebruikt
worden om een laatste groet te brengen aan
overledenen, al dan niet gevolgd door een
kerkelijke of burgerlijke uitvaartplechtigheid.

• Wat is de regeling voor het onderhoud van het
rouwhuisje, gebouw van de gemeente?
• Wat is de regeling voor het gebruik van het
gelijkvloers van de pastorie te Eizeringen als
ruimte voor verenigingen?

Beperkt onderhoud

Antwoord van de bevoegde schepen

Ons kwam ter ore dat deze lokalen nooit worden
schoongemaakt door de gemeente behalve als
vrijwilligers er zich over ontfermen. Misschien een
beetje vreemd voor gemeentelijke gebouwen, in het
bijzonder voor het rouwhuisje met zijn respectvereisend karakter.

Het gelijkvloers van de pastorie en rouwhuisje te
Eizeringen wordt (voorbehouden) gebruikt en
onderhouden door de kerkraad.
De oude Pastorie te Eizeringen werd niet als een te
verhuren
locatie
opgenomen
in
het
retributiereglement
m.b.t.
de
zaalen
materiaalverhuur (januari 2014). Indien er hiervoor
aanvragen zouden komen, dan wordt dit voorgelegd
aan het College van burgemeester en schepenen
dat hierover een beslissing neemt.

Vandaar deze vragen aan het College:

• Wat is de regeling voor het onderhoud van de
pastorie
(gelijkvloers),
gebouw
van
de
gemeente?

December 2015
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Geen budget 2016

Geert

Het Budget 2016 van de gemeente Lennik is
tijdens de gemeenteraad van eind december niet
goedgekeurd omdat de bestuurscoalitie Open-VLD
- CD&V opnieuw geen meerderheid had op de
gemeenteraad. Bij de opmaak van het budget
heeft de coalitie N-VA -Lennik² niet betrokken.
De fractie N-VA – Lennik² had het schepencollege
nochtans de voorbije maanden aangeboden om
samen te werken aan een nieuwe, wel gedragen
begroting, met een aangepast positief project voor
Lennik.
Zonder
goedgekeurd
budget
kunnen
de
gemeentediensten voorlopig nog enkele maanden
blijven werken op basis van het budget van vorig
jaar, maar zonder nieuwe projecten of
investeringen.
Ten laatste tegen eind maart moet er een
goedgekeurde begroting zijn.
N-VA - LENNIK², als grootste fractie in de
gemeenteraad, blijft de hand reiken tot
samenwerking. Lennik verdient een degelijk
gemeentebudget 2016.

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
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Abonneer u via Info@LennikseTribune.be

